LA FUNDACIÓ IMO I L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” TORNEN A BADALONA PER FER
SEGUIMENT DELS ALUMNES AMB PROBLEMES OCULARS DIAGNOSTICATS EL 2013
El programa de salut ocular en la infància desfavorida, impulsat per ambdues entitats, atorga molta
importància al control periòdic dels infants diagnosticats a les seves campanyes de revisions gratuïtes
Gran part de l’activitat d’aquest segon any del projecte se centra en veure l’evolució de les patologies o
factors de risc detectats i en avaluar si cal fer canvis en els tractaments o en les graduacions
Barcelona, 2 de juny de 2013./ La Fundació IMO farà, avui, demà i dijous, nous controls oculars gratuïts a
més d'un centenar d’infants de Badalona. Es tracta de la segona campanya de revisions que es duu a terme
aquest any, dins el programa de salut ocular en la infància desfavorida de l'àrea metropolitana de Barcelona,
que la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" van posar en marxa el 2013 mitjançant un conveni de
col·laboració que han renovat enguany.
La primera ronda d’exploracions de 2014 va tenir lloc el mes d’abril passat al CEIP Cervantes de Ciutat Vella,
mentre que, aquesta setmana, les revisions es faran a l’escola Josep Boada de Badalona, on l’any passat ja es
van fer dues de les campanyes de revisions, en què es va detectar un 23% i un 25% de patologia
oftalmològica no diagnosticada, respectivament.
El fet de realitzar les revisions en la mateixa escola permetrà fer un seguiment dels infants que van ser
diagnosticats d'alguna malaltia o dificultat visual fa uns mesos. Com destaca l’optometrista de l’Institut de
Microcirurgia Ocular (IMO), Laura González, “tan important és fer un diagnòstic precoç com prescriure el
tractament adequat i realitzar el posterior control de l’evolució del pacient”, ja que els defectes refractius en
la infància, per exemple, pateixen variacions en més del 30% dels casos, segons l’experiència de l’Institut. En
aquest sentit, el programa contempla el muntatge i lliurament d’ulleres i, en els casos que calgui, introducció
de canvis en la correcció òptica, a més de controls oftalmològics de seguiment, en cas que s’estimi oportú,
davant la sospita de possible patologia o d’algun problema diagnosticat que requereixi d’observació
periòdica.
Tot i que també es faran algunes primeres revisions, el gruix de les exploracions d’aquest tres dies serà de
seguiment. En total, la campanya acollirà a escolars del centre Josep Boada, de l’Escola Baldomer Solà i
l’Estonnac de Badalona, que ja es van sumar al projecte l’any passat, i a infants derivats dels CAPS de la zona,
gràcies a la col·laboració del Consorci Badalona Sud.
La propera campanya de revisions que contempla el programa d’aquest any tindrà lloc el mes de novembre
al CEIP Cervantes de Ciutat Vella, precisament per fer un seguiment de prop de 24 dels 100 alumenes
revistats a l’abril, per tal de veure com evolucionen les seves patologies o factors de risc i avaluar si cal fer
canvis en la graduació o si s’han d’indicar altres tractaments. A més, s’hi faran noves revisions a alumnes
d’aquest centre que no es van poder acollir a la campanya de l’abril, i a escolars d’un altre centre del
districte.
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