LA FUNDACIÓ IMO SUPERARÀ LES 600 REVISIONS A INFÀNCIA VULNERABLE
DE NOU BARRIS EN LA CINQUENA CAMPANYA EN AQUESTA ZONA
Un equip d'especialistes en oftalmologia pediàtrica es desplaçarà aquesta setmana a l'escola Ferrer
i Guàrdia, on promou la prevenció juntament amb l’Obra Social ”la Caixa” des del 2015
L'experiència prèvia del projecte revela que els problemes visuals no diagnosticats afecten un 25%
dels alumnes en risc d’exclusió social
Barcelona, 8 de maig de 2017./ El col·legi Ferrer i Guàrdia (Nou Barris) acollirà, a partir de demà fins
dimecres, la tercera campanya anual del Programa de salut ocular en la infància desfavorida. Prop de
150 escolars de P3 a 6è curs d'aquest centre i de l'escola veïna El Turó rebran atenció oftalmològica
gratuïta de la mà d'aquesta iniciativa que la Fundació IMO promou al districte barceloní des del 2015.
Per això disposa de la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” a través del seu programa
CaixaProinfància, que ja ha permès oferir més de 450 revisions per fomentar la integració de
l'alumnat de Nou Barris en situació de vulnerabilitat. La visió té un paper fonamental en aquest
sentit; d'aquí la importància d'evitar que malalties oculars que poden afectar-ne el desenvolupament
i el rendiment acadèmic passin desapercebudes.
Segons l'experiència de la Fundació IMO en el projecte –que també s'impulsa en altres zones de
l'àrea metropolitana de Barcelona, Tarragona i Madrid–, el percentatge de nens en risc d'exclusió
social amb problemes visuals no detectats és del 25%. Aquesta xifra coincideix amb la mitjana
obtinguda en les dues campanyes de revisions que es van fer l'any passat, a l'abril i al novembre, a
Nou Barris. Per donar continuïtat a la tasca preventiva duta a terme, en la ronda d'exploracions
d'aquesta setmana es donarà entrada a nous alumnes i es faran controls per valorar l'evolució i
l'adhesió al tractament dels escolars als quals ja es va detectar patologia o sospita de patologia.
En els dos anys que porta en marxa el projecte a Nou Barris, s'han efectuat un centenar de nous
diagnòstics (un 67% dels quals defectes refractius) i, entre primeres visites i successives, s'han
proporcionat sense cost 90 correccions òptiques, a més de 30 tractaments amb pegat oclusiu o
medicació amb col·liris. El seguiment, més enllà de la detecció de problemes, és un dels pilars del
programa, que tornarà a l'octubre a Nou Barris per seguir fomentant la cultura preventiva. Amb
aquest objectiu, la Fundació IMO preveu superar a final del 2017 les 1.200 revisions en les seves
diferents zones d'actuació, havent assolit durant el trimestre inicial de l'any les 250, amb una
campanya a Badalona i una altra a l'Hospitalet.
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