ARRENCA EL QUART ANY DE REVISIONS OCULARS
GRATUÏTES DE LA FUNDACIÓ IMO A L'HOSPITALET
Del 3 al 5 de març, es preveu oferir atenció oftalmològica a prop de 120 nens en risc
d'exclusió social de sis esplais de l'àrea metropolitana de Barcelona
El programa preventiu, desenvolupat al costat de Càritas Catalunya amb el suport de
Fundesplai, fa un salt qualitatiu amb xerrades informatives i de sensibilització a les famílies
Barcelona, 29 de març del 2017./ El Programa de salut ocular en la infància desfavorida, que la
Fundació IMO desenvolupa des del 2014 a l'Hospitalet amb la col·laboració de Càritas
Catalunya, arriba al quart any d'actuació en aquesta zona amb la setena campanya de revisions
oculars gratuïtes al Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, del 3 al 5 de març.
Al llarg d'aquests tres dies es preveu atendre més d'un centenar de nens, a 45 dels quals es
faran controls de seguiment per vigilar-ne l’evolució, després d'haver-los detectat patologia o
sospita de patologia en campanyes anteriors. La resta, seran noves visites que s'incorporaran
al programa gràcies a la mediació de Fundesplai (Fundació Catalana de l'Esplai), a través de la
qual participaran en la iniciativa sis centres de Cornellà, el Prat, Sant Feliu i Sant Joan Despí, a
més de l'Hospitalet, a on es desplaçarà l'equip de voluntaris de la Fundació IMO per fer les
exploracions.
L'experiència de l'any passat, en què es van dur a terme 230 revisions en dues campanyes
semestrals (88 controls i 142 primeres visites), va permetre trobar un 15% de problemes
visuals no diagnosticats entre els escolars acollits per primera vegada al programa,
fonamentalment defectes refractius (3 de cada 4 casos de patologia). Aquest any, l'objectiu és
continuar augmentant la detecció precoç de malalties oculars en edat pediàtrica i promoure’n
el seguiment periòdic per garantir no només un desenvolupament visual correcte, sinó també
una bona integració social i rendiment acadèmic.
Fomentar la prevenció i la implicació progressiva de les famílies és essencial de cara a aquest
propòsit, motiu pel qual la Fundació IMO ha ampliat aquest any el projecte amb xerrades
informatives i de sensibilització. Aquestes tindran lloc un cop finalitzi la campanya per
acompanyar el lliurament individualitzat dels tractaments que es prescriguin, sobretot ulleres,
a fi d'estimular-ne l’ús i d’aconseguir una adhesió superior que permeti que la correcció òptica
sigui veritablement efectiva.
El Programa de salut ocular en la infància desfavorida
L'Hospitalet és una de les zones on més s’ha consolidat el Programa de salut ocular en la
infància desfavorida, que es va posar en marxa el 2013 a Badalona i que el 2015 es va estendre
a Nou Barris i a Madrid, amb l'Obra Social "la Caixa ", així com a Tarragona, de la mà de Càritas
Catalunya. Aquestes cinc àrees reben dues vegades l'any la visita de l'equip de la Fundació
IMO, cosa que dona continuïtat a la tasca realitzada i integra les revisions oftalmològiques a la
rutina dels municipis i dels districtes en què actua.
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