“SABOR A LUCÍA”
El programa “Operació Visió” fa possible que l’IMO, centre de referència en tumors
intraoculars, assumeixi el tractament sense cost d’una nena de 3 anys amb retinoblastoma

Barcelona, 9 d’octubre de 2018/. Fundació IMO es farà càrrec del tractament mèdic de Lucia Garcia,
una nena de 3 anys que pateix retinoblastoma bilateral multifocal, un tipus de tumor intraocular
que es desenvolupa a la retina. A través del projecte solidari Operació Visió, rebrà atenció il·limitada
per part dels oftalmòlegs i professionals de l’Institut de Microcirurgia ocular (IMO).
“És un projecte amb el qual ajudem pacients amb problemes econòmics a tractar-se sense cap cost.
Creiem que és la nostra obligació ajudar pacients que altrament no podrien tenir un tractament
adequat, especialment en el cas de nens com la Lucía”, explica el Dr. José Garcia-Arumí, especialista
del departament de retina de l’IMO i pioner en el tractament de tumors oculars.
El retinoblastoma és una de les malalties oculars més complexes de la infància, “una tumoració
bastant agressiva, sobretot si hi ha una connotació genètica, si és bilateral o multifocal. Creix amb
rapidesa i pot causar ceguesa perquè moltes vegades afecta tots dos ulls”, explica l’oftalmòleg. En el
cas de la Lucía, va requerir una enucleació (un procediment que consisteix en l’extirpació quirúrgica
del globus ocular) de l’ull dret, per evitar que el tumor s’extengués. L’ull esquerre també estava
afectat i l’equip mèdic de l’institut va poder controlar les tumoracions a través de sessions amb
làser. “Gràcies al fet que el Dr. García-Arumí ho va veure, es va poder desactivar a temps. Estem molt
contents amb la seva feina”, explica Sara Arenas, mare de Lucía.
Els pares de la nena, que són músics i li han dedicat una cançó a la seva filla (“Sabor a Lucía”), no
dubten en afirmar que “entrar dins d’aquesta iniciativa és com si ens toqués la loteria més gran del
món”. Gràcies a ella, i durant un període il·limitat, els especialistes de l’IMO faran un seguiment de la
seva malaltia en les instal·lacions de l’institut, incloent-hi les proves diagnòstiques, els actes
quirúrgics necessaris i el seguiment postoperatori. El Dr. Garcí- Arumí, expert en oncologia ocular,
portarà un control de les tumoracions de l’ull esquerre. Per la seva part, el Dr. Ramón Medel,
especialista del Departament d’Oculoplàstica de l’IMO, es farà càrrec de la reconstrucció i
rehabilitació orbito facial de l’ull dret.

Operació Visió
És un projecte de Fundació IMO destinat a oferir assistència i tractament quirúrgic a persones amb
urgències oftalmològiques i en situació de precarietat econòmica. Des de la seva posada en marxa el
2013, aquesta iniciativa ha ofert assistència al voltant de 200 pacients, realitzant més de 400 proves i
180 intervencions quirúrgiques, a més de proporcionar tractament mèdic i correcció òptica en els
casos requerits.
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