1 DE CADA 4 NENS REVISATS PER LA FUNDACIÓ IMO A
LLEIDA PRESENTA PROBLEMES DE VISIÓ
És la primera vegada que el Programa de salut ocular en la infància desfavorida visita aquesta
localitat, on ha fet 120 revisions oculars gratuïtes a alumnes d'educació infantil i primària
Els resultats constaten el percentatge d'infants amb diagnòstic de patologia obtingut per la
Fundació IMO al llarg del 2018, després d'atendre mig miler de nous estudiants
Barcelona 24 de gener del 2019/. El Programa de salut ocular en la infància desafavorida de la
Fundació IMO, que ofereix revisions i tractaments gratuïts en una vintena d'escoles i esplais de
Catalunya i Madrid, ha arrencat el setè any de desenvolupament ampliant l'àmbit geogràfic
d'actuació. Amb la col·laboració de Càritas Catalunya, el projecte s'ha estès aquest mes de gener a la
província de Lleida, on ha visitat 120 alumnes del col·legi Magí Morera i Galícia, que va sol·licitar
entrar al programa per facilitar l'accés de les famílies a una atenció oftalmològica completa, clau en
edat escolar.
Arran d'aquesta primera campanya a Lleida, la Fundació IMO ha fet 40 nous diagnòstics, entre
defectes refractius, "ull gandul", estrabisme i conjuntivitis. Així, s'han detectat problemes visuals en
un 25% dels estudiants d'educació infantil i primària revisats, alguns dels quals amb més d'una
patologia. Aquest percentatge confirma la mitjana obtinguda l'any passat, en què es van afegir al
programa més de 500 nous alumnes i, en total, es van dur a terme més de 1.300 exploracions
(incloent controls successius per valorar l'evolució de la visió i dels tractaments prescrits als infants).
El seguiment garantit per la Fundació IMO, que es desplaça cada sis mesos als centres participants, és
indispensable per fomentar la cultura preventiva a l'entorn dels nens i per promoure l'ús dels
tractaments que també proporciona el programa. A Lleida es va indicar un pegat oclusiu a un alumne
i es van prescriure i graduar una dotzena d'ulleres, de les quals ja s'han lliurat més d'un miler, sense
cost, des de la posada en marxa del projecte.
Actuació a set ciutats el 2019
El Programa de salut ocular en la infància desfavorida, a més d'arribar a Lleida aquest any, també ho
farà de manera pionera a Terrassa, on tindrà lloc la propera campanya, els dies 18 i 19 de febrer.
Irene Garcia, directora de la Fundació IMO, destaca que es compaginarà “la integració de la rutina de
revisions oftalmològiques periòdiques en aquestes noves zones, amb el repte de continuar
augmentant la implicació de docents, famílies i professionals sanitaris als llocs on ja treballem des fa
anys".
D'aquesta manera, Badalona tornarà a acollir una campanya d'exploracions al març, amb la
participació de quatre escoles i del consorci de la zona; Carabanchel (Madrid) i l'Hospitalet ho faran a
l'abril i involucraran dues escoles i sis esplais, respectivament, i Tarragona i Nou Barris (Barcelona) al
maig, amb dos centres membres del programa a cada municipi.
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