II Congrés d'Infermeria i Salut Ocular

LA FUNDACIÓ IMO IMPARTEIX UN TALLER SOBRE EXPLORACIÓ OCULAR
PEDIÀTRICA EN EL II CONGRÉS D'INFERMERIA I SALUT ESCOLAR
Dues representants de l'entitat explicaran l’experiència a partir de les campanyes de
revisions a escolars del Programa de salut ocular en la infància desfavorida
La Fundació IMO també abordarà l'atenció integral dels problemes de visió en edat
pediàtrica en una trobada professional aquest dimecres a Tenerife
Barcelona, 9 d'abril del 2018./ L'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (ACISE),
entitat que s'encarrega de l'assistència, de la gestió i de l’assessorament en assumptes
relacionats amb la salut en escoles i instituts, organitza del 12 al 14 d’abril a Barcelona la
segona edició del seu congrés, en què el divendres participaran la Dra. Ana Wert, especialista
en oftalmologia pediàtrica i estrabisme de l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona
(IMO), i Irene Garcia, coordinadora de la Fundació IMO.
Les representants de les dues entitats exposaran la seva experiència en campanyes de salut
ocular en escoles i en esplais de zones amb població en risc d'exclusió social, dutes a terme a
través del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, que la Fundació va posar en
marxa el 2013. Des de llavors, s'han dut a terme més de 4.000 exploracions oculars gratuïtes
que han permès diagnosticar i corregir patologies típiques en edat pediàtrica, com els defectes
refractius, l'estrabisme o l'ull gandul. El projecte, amb el suport de l'Obra Social ”la Caixa” i de
Càritas Catalunya, supervisa la correcta integració i el rendiment escolar dels nens en zones
vulnerables de Barcelona, de Tarragona i de Madrid.
Com explorar l'ull infantil
Sota el nom de "Protocol d'exploració visual per a la detecció de patologies oculars en edat
pediàtrica", el taller inclourà una sessió teòrica i una de pràctica sobre com examinar la visió
dels més petits, una formació que la Fundació IMO ja realitza des de fa anys entre personal
d'infermeria de centres de salut, especialment de les àrees on realitza les exploracions oculars
a alumnes en risc d'exclusió social. Segons explica la Dra. Ana Wert, "hi ha una gran diferència
en els tractaments oftalmològics d'adults i de nens, els quals requereixen més supervisió, ja
que no sempre faciliten l'exploració. La capacitat d'acomodació ocular, gràcies a la gran
elasticitat de l'ull infantil, tendeix a compensar possibles defectes refractius, que podrien
passar desapercebuts."
Per això, és important saber com fer una exploració visual bàsica en edat infantil, una etapa
clau perquè és quan es desenvolupa la visió. "És fonamental que les infermeres estiguin prou
formades per prevenir possibles problemes oculars i derivar si cal als especialistes en
oftalmologia pediàtrica", explica la Dra. Wert. Segons l'especialista, "un diagnòstic i un
tractament precoços poden evitar altres problemes associats, com males postures, mals de
cap, dificultats per sociabilitzar-se o problemes de lectura i d'aprenentatge, que poden
provocar fracàs escolar".
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Impacte en el rendiment escolar
Per la seva banda, Irene Garcia assegura que "des de la Fundació IMO hem demostrat que la
salut ocular desenvolupa un paper bàsic en l'aprenentatge en edat infantil i juvenil. Gràcies al
miler de tractaments sense cost que s'han proporcionat a través del Programa de salut ocular
en la infància desfavorida (majoritàriament ulleres per corregir defectes refractius), s'ha
aconseguit millorar el rendiment acadèmic i la integració social de l'alumne, a més d'assentar
una bona base visual per a l'edat adulta."
La Fundació IMO també compartirà l'experiència derivada d'aquest programa en la trobada
"Genètica Ocular i Oftalmologia Pediàtrica", que tindrà lloc prèviament aquest dimecres 11
d'abril a Santa Cruz de Tenerife. La Dra. Wert oferirà a la capital canària algunes claus per a
l'atenció integral dels problemes de visió en edat infantil, que serviran de referència per a
l'impuls d'un nou programa de responsabilitat social corporativa entre entitats insulars.

Taller "Protocol d'exploració visual per a la detecció de patologies
oculars en l'edat pediàtrica"
Divendres, 13 abr. 11 h. Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Ponents: Dra. Ana Wert, especialista en oftalmologia pediàtrica i estrabisme de l'IMO, i Irene
Garcia, coordinadora de la Fundació IMO.
Més informació: https://www.fundacionimo.org/ca/ii-congres-dinfermeria-salut-escolar
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