EL 50% DELS ESCOLARS VISITATS PER PRIMERA VEGADA PER LA
FUNDACIÓ IMO A NOU BARRIS PRESENTA PATOLOGIA OCULAR
El Programa de salut ocular en la infància desfavorida, impulsat amb el suport d'Obra Social “la
Caixa”, ha realitzat en aquest districte la tercera campanya de les onze previstes per aquest any
L'equip d'especialistes de l’IMO es desplaçarà a Tarragona els dies 22 i 23 de maig, on preveu
revisar, sense cost, al voltant de 140 alumnes en risc d'exclusió

Barcelona, 18 de maig de 2017./ Gairebé la meitat dels més de 40 nens revisats per primera
vegada en la campanya que la Fundació IMO ha dut a terme els dies 9, 10 i 11 de maig en el
districte barceloní de Nou Barris han estat diagnosticats d'alguna patologia ocular. A la majoria els
han detectat defectes refractius (miopia, astigmatisme i hipermetropia), encara que també s'han
diagnosticat conjuntivitis al·lèrgiques, diferències de graduació entre tots dos ulls, problemes
d'acomodació i mussols, entre altres. L'equip facultatiu de l’IMO ha revisat voluntàriament, durant
aquesta campanya, prop de 125 nens i nenes (81 ja havien estat atesos en campanyes prèvies) de
P3 a 6è curs, tots ells de les escoles Ferrer i Guàrdia i El Turó, cosa que fa un total de prop de 600
controls a la zona, tenint en compte les quatre campanyes realitzades amb anterioritat en el
districte.
Seguiment, solucions i tractaments personalitzats
Pel que fa als 81 escolars que s'han sotmès a controls de seguiment, el 33% segueix un tractament
per corregir defectes refractius (11). També s’han detectat algunes de les malalties pediàtriques
més recurrents, com l'estrabisme (3) i l'ambliopia o “ull gandul” (6). Així mateix, els voluntaris de la
Fundació IMO han pogut detectar altres patologies (7), entre les quals es troba de nou la
conjuntivitis al·lèrgica i el descens o ptosi de cella.
Aquesta nova campanya, la tercera de les 11 que la Fundació durà a terme aquest any dins del
Programa de salut ocular en la infància desfavorida (7 en col·laboració amb l'Obra Social ”la Caixa”
dins del programa CaixaProinfancia i 4 amb Càritas Catalunya) ha posat de nou de manifest la
importància de realitzar revisions periòdiques a nens i nenes en edat escolar, ja que problemes com
els defectes refractius o l'ambliopia poden arribar a condicionar el rendiment escolar dels alumnes,
especialment dels que es troben en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica. El programa, com
ja és habitual, es farà càrrec de proporcionar als nens les ulleres (31) i les oclusions o pegats (6), o
bé d'oferir-los tractaments mèdics (4). A més, en sis casos, realitzarà seguiment o proves
complementàries sense cost a l'Institut de Microcirurgia Ocular, IMO (6). Així mateix, després
d'aquesta última campanya, els especialistes de Fundació IMO han recomanat visites de control per
al cap de 6 mesos a 44 escolars i per al cap d’un any a 34, que es preveu que es realitzin en edicions
posteriors del programa.
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Noves revisions a Tarragona
Els voluntaris de la Fundació IMO es desplaçaran a Tarragona la setmana vinent (dies 22 i 23 de
maig) per visitar més de 140 alumnes de les escoles Bonavista i Joan XXIII, en les quals, el 2016, es
va diagnosticar patologia ocular al 34% dels escolars revisats. Per tercer any consecutiu, la Fundació
IMO atén nens d’esplais de L’Hospitalet i d'escoles de Tarragona, a petició i amb la col·laboració de
Càritas Catalunya.
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