UN 27% DELS NENS REVISATS PER PRIMERA VEGADA A
TARRAGONA PRESENTA PROBLEMES DE VISIÓ
Las 130 exploracions oculars gratuïtes realitzades aquesta setmana a la província tarragonina donen pas a
una nova campanya, del 30 de maig a l’1 de juny, al districte madrileny de Carabanchel
Barcelona, 25 de maig de 2017./ La quarta campanya anual del Programa de salut ocular en la infància
desfavorida, que aquesta setmana ha ofert atenció oftalmològica gratuïta a 130 escolars del barri tarragoní
de Bonavista, ha permès diagnosticar problemes de visió a 14 nens, cosa que suposa un 27% dels infants
revisats per primera vegada (51 noves visites). La resta, 79, correspon a controls de seguiment que donen
continuïtat a la tasca que es duu a terme cada sis mesos, des del 2015, a aquesta zona, i gràcies als quals s’ha
pogut valorar l’evolució dels alumnes als quals anteriorment se’ls va detectar patologia o sospita de
patologia.
Amb aquesta última actuació, l’equip d’especialistes en oftalmologia pediàtrica de la Fundació IMO,
impulsora del projecte, ha detectat 17 nous diagnòstics de problemes visuals i n’ha confirmat 16 més en el
seguiment. En total, s’han fet 17 diagnòstics de defectes refractius (més del 50% de diagnòstics), 9
d’ambliopia o “ull gandul”, 2 d’estrabisme i 5 d’altres patologies.
Arran dels resultats de les revisions s’han realitzat 69 indicacions terapèutiques, amb 37 nous tractaments
(27 ulleres, 9 oclusions amb pegat i uns col·liris), que s’han ofert sense cost a les famílies gràcies a la
col·laboració de Càritas Catalunya. A més, s’han mantingut 32 correccions òptiques als nens la graduació dels
quals no s’ha modificat.
Per valorar-ne l’adhesió al tractament, a banda de per vigilar de prop possibles canvis en el període de
desenvolupament visual, s’han programat un centenar de nous controls de seguiment de cara a les següents
campanyes (la propera a Tarragona tindrà lloc el novembre), mentre que 3 escolars s’han derivat a l’IMO per
fer-los proves complementàries i 27 continuaran amb visites periòdiques a la zona.
Nou centre escolar a Carabanchel
El Programa de salut ocular en la infància desfavorida està en marxa des del 2013 a l’àrea metropolitana de
Barcelona i, el 2015, no només es va estendre a la província de Tarragona, sinó també a Madrid. Així,
després d’aquesta campanya, l’equip de la Fundació IMO es desplaçarà del 30 de maig a l’1 de juny al
districte de Carabanchel, on va arribar fa dos anys de la mà de l’Obra Social ”la Caixa”. Des d’aleshores, han
tingut lloc tres campanyes al col·legi Isaac Peral, en les quals s’han dut a terme prop de 350 revisions i s’han
proporcionat més de 60 tractaments (fonamentalment, correccions òptiques).
En l’actuació de la setmana que ve s’oferirà seguiment a més de 70 nens, a la vegada que es donarà entrada
a nous alumnes del centre. Com a novetat, l’escola República Dominicana, al mateix districte de
Carabanchel, també se sumarà al projecte i acollirà el tercer dia de campanya, amb l’objectiu d’ampliar
l’accés a l’atenció oftalmològica de la infància vulnerable com a part del programa Caixa ProInfància, en el
qual s’integra la iniciativa.
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