LA FUNDACIÓ IMO TORNA A CARABANCHEL PER OFERIR REVISIONS
OFTALMOLÒGIQUES GRATUÏTES A UN CENTENAR D'ALUMNES
Del 30 de novembre a l'1 de desembre tindrà lloc la tercera campanya de prevenció de la salut ocular
infantil a Madrid, on ja s'han realitzat 240 controls integrats en el programa CaixaProinfància
Aquest mes, la Fundació IMO i l'Obra Social "la Caixa" també han ofert revisions al districte barceloní de
Nou Barris, detectant problemes de visió en un 34% dels nous alumnes atesos
Barcelona, 29 de novembre del 2016 /. El Programa de salut ocular en la infància desfavorida, impulsat per
la Fundació IMO i l’Obra social ”la Caixa” en el marc del programa CaixaProinfància, torna aquesta setmana a
Carabanchel amb una nova campanya de revisions oculars gratuïtes a nens en risc d'exclusió social. Entre
demà i dijous es preveu atendre un centenar d'escolars del col·legi Isaac Peral, la majoria dels quals ja havien
participat en les dues anteriors rondes del projecte en aquest centre –al novembre del 2015 i al maig del
2016– i requerien seguiment, tot i que també es realitzaran al voltant de 30 primeres visites per donar
cabuda a nous alumnes.
L'objectiu de repetir aquests controls cada sis mesos és no només diagnosticar precoçment problemes de
visió en la infància, sinó també valorar l'evolució dels nens a qui s'ha detectat patologia o sospita de
patologia i l’adhesió al tractament prescrit i proporcionat sense cost pel programa. En opinió de Virginia
Laforet, directora del CEIP Isaac Peral, "és una oportunitat per facilitar a les famílies l'acostament a les
revisions oculars periòdiques en la infància, que es duen a terme en el mateix col·legi i eviten el trasllat al
centre mèdic". A més, segons afegeix, "la repercussió d'aquesta iniciativa en el rendiment escolar és
immediata, ja que ofereix solució a les dificultats de nens que no hi veien bé i als quals, per tant, costava
atendre i concentrar-se, es cansaven més o tenien mal de cap" (vegeu vídeo).
El programa es consolida a Madrid i segueix creixent a Barcelona
Arran de l'arribada del Programa de salut ocular en la infància desfavorida a Carabanchel, fa un any, l'equip
d'especialistes voluntaris de l'Institut de Microcirurgia Ocular ja ha realitzat 240 exploracions
oftalmològiques i ha proporcionat 42 tractaments (36 ulleres graduades i 6 oclusions amb pegat), a banda de
diagnosticar problemes de visió en prop d'un 25% dels nens visitats per primera vegada. Aquesta experiència
en el districte madrileny se suma a les més de 1.900 revisions fetes al llarg de 14 campanyes a l'àrea
metropolitana de Barcelona, on va començar la col·laboració amb el programa CaixaProinfància de l’Obra
Social ”la Caixa” el 2013.
L'última ronda d'exploracions ha tingut lloc aquest mes de novembre a Nou Barris i s'ha tancat amb un total
de 148 nens atesos, 83 dels quals en controls de seguiment i 65 en noves visites. Dins d'aquest segon grup, a
un 34% dels escolars se’ls van detectar problemes de visió, majoritàriament defectes refractius (85% dels
diagnòstics), i es van prescriure 16 correccions òptiques. A més, entre els nens en seguiment es van indicar
14 ulleres noves, 7 graduacions mantingudes, 2 canvis de vidres, 2 tractaments oclusius i 1 tractament amb
pegat.
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