REVISIONS OCULARS GRATUÏTES PER PROMOURE LA
INTEGRACIÓ DE NENS EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
La Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" duran a terme, la setmana vinent, la tercera i última ronda del
programa anual de salut ocular en la infància desfavorida
Especialistes en oftalmologia pediàtrica i optometria de l'IMO es desplaçaran a una escola de Badalona
per revisar a més de 150 nens, xifra que permetrà tancar el programa superant l'objectiu de fer 400
controls en un any
Barcelona, 31 d’octubre de 2013. / La Fundació IMO, en col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa", preveu
realitzar més de 150 exploracions oftalmològiques gratuïtes a alumnes de 3 a 8 anys del Col·legi Lestonnac
de Badalona, els propers 5, 7 i 8 de novembre. Aquesta serà la tercera i última ronda de controls del
programa anual de salut ocular en la infància desfavorida de l'àrea metropolitana de Barcelona, l’objectiu del
qual era fer 400 revisions i que, des de la seva posada en marxa, a principis d'any, ja ha permès dur-ne a
terme gairebé 300.
Les anteriors rondes de controls oculars, que van tenir lloc al febrer i al maig a l'escola Josep Boada, també
de Badalona, gràcies a la col·laboració del Consorci Badalona Sud, van permetre detectar patologia oculta,
especialment defectes refractius, estrabisme i ambliopia, en un 25% dels nens revisats, un percentatge
clarament superior a la mitjana, situada en el 10%, segons les exploracions realitzades per la Fundació IMO
entre un miler de nens assistents a l'últim Festival de la Infància de Barcelona.
El programa se centra a conscienciar la població i promoure la cura de la salut ocular en la infància més
desfavorida, especialment si es té en compte que la detecció i el tractament precoç de patologies oculars
abans dels 8 anys, etapa en què es completa el desenvolupament de la visió, és clau per garantir un bon
estat visual en l'edat adulta, a més de ser un aspecte decisiu, en molts casos, per millorar el rendiment
escolar i la integració social dels infants.
Per això, a més de dur a terme visites diagnòstiques, el programa també preveu fer un seguiment dels
alumnes visitats per garantir el seu correcte desenvolupament visual. En aquest sentit, una trentena de les
revisions que es duran a terme en aquesta tercera ronda de controls oculars es faran a nens als quals ja es va
diagnosticar algun problema ocular i/o prescriure i lliurar gratuïtament ulleres en les revisions prèvies,
portades a terme a l’escola Josep Boada.
A més dels alumnes de les escoles Lestonnac i Josep Boada, en aquesta tercera ronda de revisions també es
faran controls a infants derivats directament dels Centres d'Atenció Primària de la zona, després que
infermeres de pediatria d'aquests CAPS es formessin en pautes bàsiques de exploració oftalmològica infantil,
en una sessió impartida per la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmologia pediàtrica de l'IMO, el mes
d'octubre. Amb aquesta formació, la Fundació IMO pretén fomentar la prevenció de la patologia ocular
infantil mitjançant la detecció precoç, ensenyant com fer diagnòstics diferencials de forma senzilla, perquè el
propi personal d'infermeria pugui derivar aquests pacients a l'especialista que correspongui, d'acord amb la
urgència o gravetat de cada pacient.
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Conveni de col·laboració
La Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" van signar el mes de gener passat un conveni de col·laboració per
dur a terme un programa anual de revisions i seguiment oftalmològic a la població pediàtrica d'algunes de
les zones amb més vulnerabilitat social de l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies a aquest acord,
ambdues entitats preveien realitzar al llarg de 2013 prop de 400 revisions oculars gratuïtes a nens de
famílies en risc d'exclusió social, una xifra que s’acabarà superant si es compleixen les previsions de visitar
150 nens durant la tercera i última ronda de controls que tindrà lloc aquesta setmana.
El projecte s'inscriu dins del Programa CaixaProinfància de l'Obra Social "la Caixa", adreçat a infants amb
especial vulnerabilitat social, i que afavoreix i dóna suport a polítiques de millora de l'equitat, la cohesió
social i la igualtat d'oportunitats per als més petits i les seves famílies. Fruit d'aquest acord, l'Obra Social "la
Caixa" aporta els recursos econòmics necessaris per dur a terme el projecte.
Per la seva banda, la Fundació IMO, la finalitat bàsica de la qual és desenvolupar tasques de recerca,
docència i prevenció de malalties oculars, especialment en grups de risc, s'encarrega de posar els mitjans
humans i materials que requereix el programa, fer el seguiment mèdic dels nens i, en els casos en què sigui
necessari, oferir tractament sense cost. Per a la Fundació IMO, la detecció precoç i el tractament adient de
patologies típiques de l'ull infantil, com ambliopia, anisometropia, errors refractius o estrabismes, és
fonamental per millorar el seu pronòstic i el rendiment escolar dels nens, a més de per garantir una bona
base per a la seva salut ocular en edat adulta.
Així mateix, els nens als quals, com a resultat de les revisions, se'ls prescriu la utilització d'ulleres, les reben
gratuïtament, graduades d'acord amb les seves necessitats, gràcies a un acord amb l'associació Abre sus
Ojos, que treballa amb els sectors de la població més febles i amb més dificultat en el diagnòstic de
problemes visuals. El programa també permet que aquests nens puguin rebre un seguiment oftalmològic i
noves ulleres amb canvis de graduació a mig termini ja que, segons l'experiència de l'IMO, la graduació en els
nens amb defectes refractius pateix variacions en més del 30% dels casos.
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