LA FUNDACIÓ IMO OFEREIX UNA DOBLE CIRURGIA OCULAR A UN ALUMNE DE
BADALONA, GRÀCIES A L'ALERTA D'UNA DOCENT
Un 50% dels nens atesos pel Programa de salut ocular en la infància desafavorida de la Fundació IMO són
derivats per professorat que detecta possibles problemes de visió a l'aula
Aquest mes s'han revisat més de 300 escolars en risc d'exclusió social de Badalona i de Tarragona, als
quals el programa també ofereix tractament gratuït, incloent la intervenció quirúrgica, si fa falta
Barcelona 22 de març del 2018/. L'educadora especial amb què compta Qadir, alumne de 5è curs de
l'escola Ítaca de Badalona, va detectar que tenia problemes per seguir les classes i va intuir que podia estar
afectant-lo una mala visió. La taca a l'ull que presentava en Qadir també va alertar el professorat i va
motivar, gràcies a la involucració del col·legi, la seva inclusió fa un any al Programa de salut ocular en la
infància desfavorida, que porta a terme la Fundació IMO amb el suport de l'Obra Social ”la Caixa” i de
Càritas Catalunya.
Les campanyes de revisions gratuïtes que ofereix la Fundació IMO van permetre confirmar que en Qadir
patia estrabisme i que presentava un nevus conjuntival (tumor pigmentat generalment benigne), de
manera que se li va fer seguiment als 6 mesos i, posteriorment, se’l va derivar a l'Institut de Microcirurgia
ocular (IMO) per valorar la correcció quirúrgica de la seva desviació ocular i descartar la malignitat
d'aquesta piga a la superfície de l'ull. Les visites i les proves necessàries, així com la cirurgia de l'estrabisme i
l'extracció del nevus que se li va practicar al gener, van ser costejades per la Fundació IMO, responsable de
tot el procés oftalmològic.
Aquest mes de març, en una nova campanya del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, s'ha
controlat l’evolució postoperatòria correcta d’en Qadir, que "fa una altra cara i es mostra molt més
somrient, comunicatiu i participatiu a classe, on està més atent i receptiu", segons expressa la direcció de
l'escola Ítaca.
Des d'aquest centre posen en relleu que, com en el cas d’en Qadir, procedent del Pakistan i arribat a
Badalona fa al voltant d'un any, "moltes famílies tenen barreres idiomàtiques i desconeixen el
funcionament del sistema sanitari, de manera que per falta d'informació i/o de recursos la visió dels fills
queda sovint desatesa."Aquí rau la importància del personal docent com a enllaç entre les famílies i els
professionals de la salut que participen en el programa de la Fundació IMO.
Com destaca la Dra. Ana Wert, oftalmòloga pediàtrica de l'IMO, "el professorat passa moltes hores amb
els petits mentre realitzen tasques com llegir o veure la pissarra. A més, té la facilitat de poder comparar
entre diversos nens que es troben en el mateix rang d'edat i, amb això, apreciar si tenen algun grau de
dificultat." Per això, l'especialista explica que, malgrat que "les revisions de la Fundació IMO se centren en
P4 –edat clau per diagnosticar i per tractar precoçment defectes refractius o patologies com l'ambliopia (ull
gandul) i l’estrabisme–, prop de la meitat dels escolars que finalment són atesos a les campanyes de revisió
són alumnes de cursos superiors. La majoria no han acudit mai abans a l'oftalmòleg i són derivats pels
docents davant la sospita d'un possible problema visual.
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La implicació del professorat també és un factor indispensable per garantir el compliment del tractament
prescrit: "Els nens als quals indiquem l'ús de pegat oclusiu solen portar-lo en horari escolar –normalment
entre 2 i 4 hores– i els mestres també s'asseguren que els estudiants es posin les ulleres i en tinguin cura",
explica Irene Garcia, coordinadora de la Fundació IMO.
Últimes campanyes de revisió
La Fundació IMO ha revisat aquest mes la visió de 326 alumnes d'escoles de Badalona i de Tarragona a
través del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, que impulsa des de fa sis anys. Com a
resultat d'aquestes revisions fetes al març, a Badalona amb la col·laboració de l'Obra Social ”la Caixa”–
integrades dins el programa CaixaProinfància– i a Tarragona al costat de Càritas Catalunya, s'han lliurat de
forma gratuïta 74 tractaments (majoritàriament ulleres), ja que l'objectiu del programa és oferir una
atenció integral als problemes visuals dels infants en risc d'exclusió social.
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 banda, garantir la promoció socioeducativa del menor, i de l'altra, 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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