LA FUNDACIÓ IMO AFRONTA EL DARRER TRIMESTRE DEL 2017 AMB MÉS DE 600
REVISIONS EN EL QUE VA D'ANY I UNA NOVA CAMPANYA A NOU BARRIS
La actuació en el districte barceloní, on al maig es van detectar problemes de visió en un 44% de les noves
visites, permetrà atendre 150 nens del 23 al 25 d'octubre
Es tracta de la setena campanya d'aquest any amb el Programa de salut ocular en la infància desfavorida,
que a principis de mes s'ha desplaçat a Badalona i té previstes 3 campanyes més al novembre
Barcelona, 19 d'octubre del 2017./ La Fundació IMO es desplaçarà dilluns vinent 23, dimarts 24 i dimecres
25 al districte barceloní de Nou Barris per fer 150 exploracions oftalmològiques gratuïtes amb la segona
campanya anual a la zona, dins del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, en col·laboració amb
l'Obra Social ”la Caixa”. Inscrita en el programa CaixaProinfància, aquesta iniciativa de diagnòstic precoç de
problemes visuals en nens en situació de vulnerabilitat atendrà alumnes dels col·legis Ferrer i Guàrdia i El
Turó, on en el mes de maig un 44% de les noves visites van presentar patologia oculta. En aquesta ocasió,
s’efectuaran una cinquantena de primeres visites per seguir ampliant l'abast del projecte i s'oferirà un
centenar de controls de seguiment als escolars que ja en formen part, per tal de valorar-ne l’evolució i
l’eficàcia del tractament proporcionat per la Fundació IMO.
Aquesta actuació periòdica ha demostrat ser fonamental en altres punts com Badalona, on el programa ja
porta quatre anys en marxa i ha assolit la desena campanya a la zona, de manera que ha demostrat la
necessitat d'incidir en la prevenció de la salut ocular infantil. Després de dur a terme, a principis d'aquest
mes, revisions a més de 80 alumnes, l'equip d'optometristes i d’oftalmòlegs de l'Institut de Microcirurgia
Ocular (IMO) va confirmar la necessitat de tractament en un 62% dels nens atesos, tant entre les primeres
visites com entre els seguiments. D'aquesta manera, va prescriure un total de 26 ulleres noves i va indicar
mantenir 21 correccions òptiques amb la mateixa graduació, a més de realitzar 4 oclusions amb pegat.
Balanç i nous passos
El Programa de salut ocular en la infància desfavorida afronta l'últim trimestre de 2017 amb més de 600
exploracions fetes i més de 200 tractaments lliurats sense cost en el que va d'any. A més de la visita a Nou
Barris, la Fundació IMO té previst dur a terme tres actuacions el mes vinent a l'Hospitalet (Barcelona),
Carabanchel (Madrid) i Bonavista (Tarragona), amb l'objectiu de superar a final d'any el miler de revisions i
oferir els tractaments necessaris als escolars que ho requereixin.
CaixaProinfància
CaixaProinfància busca trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills i fomentar la igualtat
d'oportunitats. El programa s'adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i de vulnerabilitat social,
amb la finalitat de promoure i d’impulsar el seu desenvolupament de manera integral, afavorint i recolzant
les polítiques de millora de l'equitat i de la cohesió social. Dos objectius principals del programa són, d'una

FundacióIMO. Josep Maria Lladó, 3 (Sortida 7 de la Rda. de Dalt). 08035 Barcelona. 93 253 15 00.
Dept. Comunicació ·comunicacion@imo.es· Carlota Guinart/ Mercè Palomo (639 88 97 31/625 681 906).

banda, garantir la promoció socioeducativa del menor, i de l'altre, treballar per millorar la renda familiar,
facilitant l'accés a béns bàsics (alimentació, productes d'higiene, equipament escolar, ulleres i audiòfons).
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