LA FUNDACIÓ IMO PORTA LA PREVENCIÓ
DE LA SALUT OCULAR AL FESTIVAL DE LA INFÀNCIA
Els nens que del 27 de desembre al 4 de gener visitin l’estand, podran sotmetre's de forma
gratuïta a un control visual, a més de divertir-se viatjant per l'interior de l'ull
Barcelona, 24 de desembre de 2012/. La Fundació IMO, dedicada a la recerca, docència i
prevenció dels problemes de visió, estarà present aquest any al Festival de la Infància, que se
celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener a Barcelona. Per segon any consecutiu, la Fundació
IMO pretén cridar l'atenció sobre la importància de la prevenció ocular en la infància, ja que la visió
es desenvolupa fins al 100% abans dels 8 anys, aproximadament. Tota patologia oculta que no es
diagnostiqui i tracti en aquests primers anys pot convertir-se en crònica i irreversible. Per això, amb
el lema “La prevenció d'avui és la salut de demà”, la Fundació IMO oferirà durant tots els dies del
Festival la possibilitat que els pares sotmetin als seus fills de 2 a 10 anys a revisions oculars
gratuïtes. A més, els nens podran gaudir i aprendre com funciona la visió, a través d'un viatge lúdic
per l'ull.
Així, en el seu estand, la Fundació IMO habilitarà un recorregut lúdic per diverses estructures que
emulen les diferents parts d'un ull gegant. D'aquesta manera, els nens podran fer el mateix procés
que realitza la llum des que entra per la superfície de la còrnia fins que arriba al cervell a través del
nervi òptic.
Com a novetat, la Fundació IMO compta aquest any amb la col·laboració del Col·legi Oficial
d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) en el Festival de la Infància. Gràcies a aquesta
col·laboració, el Col·legi d'òptics ensenyarà als nens i als seus pares com funciona la visió en 3D i
oferirà la possibilitat de veure diferents projeccions amb aquest sistema. A més, la Fundació IMO i
el COOOC promouran conjuntament la prevenció ocular mitjançant senzilles proves que poden ferse a casa i per això lliuraran a tots els nens un test de visió, que consisteix en un mapa del tresor i
un pegat pirata, perquè pares i fills puguin realitzar d'una forma divertida proves d'agudesa visual,
alternant la visió d'un i altre ull, mentre juguen a pirates.
El control visual que l'equip d'òptica i optometria de l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona
realitzarà al Festival de la Infància consistirà en una exploració bàsica per descartar possibles
disfuncions visuals associades a la infància, com poden ser l'ambliopia o l'estrabisme. L'any
anterior es va revisar la visió de més de 700 nens, prop d'un 4% dels quals va presentar problemes
de visió. El que més va sorprendre a l'equip de optometristes de l’IMO va ser que el 80% dels nens
amb algun problema de refracció o ambliopia (ull vague) no portava correcció òptica ni s'havia
sotmès amb anterioritat a revisió ocular alguna.
A més, es va realitzar una enquesta als pares sobre la cura de la visió en la infància, que va posar
de manifest que el 41% dels nens d'entre 2 i 10 anys no havia acudit mai al oftalmòleg. Així mateix,
un 38% dels pares enquestats va afirmar que la visió dels seus fills tampoc havia estat revisada en
els controls generals de salut durant la infància.
Aquesta iniciativa, a què es podrà assistir del 27 de desembre al 4 de gener al Festival de la
Infància (Palau 1. Pl. De l’Univers. Recinte de Montjuïc), s'emmarca en el programa de prevenció
ocular en edat infantil que la Fundació IMO porta desenvolupant a través de diferents propostes.
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