NOVES REVISIONS OCULARS A LA INFÀNCIA MÉS VULNERABLE
Amb la col·laboració de Càritas Catalunya i Fundesplai, la Fundació IMO farà un centenar d'exploracions
gratuïtes aquesta setmana, en la segona campanya del projecte Operació Visió
Més de 300 nens s'hauran beneficiat de la iniciativa després d'aquests controls, mentre que altres 700 ja
han estat atesos a través d'un programa impulsat el 2013 juntament amb l'Obra Social "la Caixa"
Barcelona, 20 d'octubre de 2014. La Fundació IMO farà aquesta setmana (dimarts 21, dimecres 22 i dijous
23), controls oculars gratuïts a prop d'un centenar de nens del Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de
L’Hospitalet de Llobregat. Aquestes revisions, impulsades amb la col·laboració de Càritas Catalunya i de
Fundesplai (Fundació Catalana de l'Esplai), s'inscriuen en la segona campanya d'exploracions gratuïtes a
població pediàtrica en risc d'exclusió social del programa Operació Visió.
Posat en marxa el 2013 per oferir tractament gratuït a persones sense recursos i amb greus problemes
visuals, Operació Visió s'ha ampliat enguany amb controls oftalmològics a la infància en risc d'exclusió social,
a petició de Càritas Catalunya i de Fundesplai. L'objectiu és la detecció precoç de patologies en l'etapa en
què la visió completa la seva formació (fins als 7-8 anys), per garantir no només una bona base de salut
ocular en l'edat adulta, sinó també un millor rendiment escolar i una major integració social. Aquesta
iniciativa se suma al programa d'atenció a la infància desfavorida de l'àrea metropolitana de Barcelona, que
la Fundació IMO porta a terme des del 2013 en col·laboració amb l’Obra Social "la Caixa" i del qual ja s'han
beneficiat prop de 700 alumnes d'escoles de Badalona i Ciutat Vella.
Poca cultura preventiva
En la primera campanya de revisions d’Operació Visió, que va tenir lloc al maig en el mateix esplai en què es
portaran a terme les revisions aquesta setmana, un 18% dels 115 nens explorats van ser diagnosticats
d'algun problema visual. Es tracta del mateix percentatge que l'obtingut en controls similars realitzats per la
Fundació IMO juntament amb l'Obra Social "la Caixa" en el mes d'abril, i posa de manifest la importància de
donar resposta a les necessitats de salut ocular dels infants de famílies en situació de vulnerabilitat.
Entre aquest col·lectiu, a més de la manca de recursos, sol sumar-s’hi una menor cultura preventiva, per la
qual cosa és fonamental conscienciar sobre la necessitat de tenir cura de la visió en el període de
desenvolupament i fer un seguiment dels nens visitats. En aquest sentit, Operació Visió contempla no només
el diagnòstic de patologies, sinó també el seu tractament (13 ulleres prescrites i 3 derivacions a l'IMO en la
primera campanya) i el control posterior. Per això, 40 dels nens que van ser explorats al maig seran atesos
en aquesta segona campanya, per sospita de patologia o d'algun problema que requereix observació.
La mediació de Fundesplai ha fet possible tornar al mateix centre per a fer les noves revisions, cosa que
facilitarà aquesta tasca de seguiment. Per la seva banda, Càritas Catalunya es farà càrrec de cobrir el cost de
les ulleres que es puguin prescriure i l'IMO s'ocuparà d'oferir gratuïtament qualsevol tractament quirúrgic
que pugui derivar-se d'aquestes revisions, a través del programa Operació Visió, a més de posar els mitjans
humans i materials per dur-les a terme.
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