LA FUNDACIÓ IMO FA MÉS DE 800 REVISIONS GRATUÏTES A
INFÀNCIA VULNERABLE, EN EL PRIMER SEMESTRE DE L’ANY
Organitza aquest dijous un concert solidari per finançar part del projecte, que atén escolars
en risc d'exclusió social de l'àrea metropolitana de Barcelona, Tarragona, Terrassa, Lleida i
Madrid
Barcelona, 24 de juny de 2019/ El Programa de salut ocular en la infància desfavorida de
Fundació IMO ha arribat a l'equador de l'any duent a terme més de 800 exploracions oculars
gratuïtes a escolars de zones vulnerables de Catalunya i Madrid. Com a resultat de les
campanyes, l'entitat ha diagnosticat 123 problemes de visió i ha ofert 165 tractaments sense
cost a nens en edat infantil i primària de Tarragona, Carabanchel i l'àrea metropolitana de
Barcelona, zones en les quals la iniciativa té consolidada la seva actuació, així com a Lleida i
Terrassa, ciutats on ha arribat per primera vegada aquest any.
En el setè any de desenvolupament del projecte, l'equip d'oftalmòlegs i optometristes de la
Fundació IMO ha fet 363 revisions oftalmològiques a nens que s'han incorporat per primera
vegada al programa i 460 controls de seguiment a alumnes explorats anteriorment. Les
primeres visites han permès detectar patologies oculars a 88 nens (un 24%), la majoria d'elles,
problemes de visió habituals en la infància i en les quals és important no demorar el seu
tractament.
Els problemes més comuns que s'han diagnosticat són els defectes refractius, com miopia,
hipermetropia i astigmatisme (95 casos), i l'ambliopia o ull gandul (11 casos), una patologia
típica de la infància de la qual la seva detecció tardana redueix un 50% l'eficàcia del seu
tractament. Altres patologies que no han passat desapercebudes han estat estrabismes,
conjuntivitis, blefaritis o la cataracta, la majoria d'elles detectades en la campanya al barri de la
Mariola, a Lleida.
A més de diagnosticar problemes de visió en edat pediàtrica, etapa clau en què es desenvolupa
la visió, el programa també ha ofert tractament i seguiment sense cost als nens que ho han
requerit. En total, en aquest primer semestre de l'any, s'han proporcionat 165 tractaments
mèdics als escolars, 142 dels quals han estat ulleres noves (un 86%). Així mateix, també s'han
lliurat 20 oclusions oculars i s'han derivat 7 dels casos als especialistes de l'Institut de
Microcirurgia Ocular (IMO).
Un concert per construir Mirades Felices
Per donar suport a la continuïtat del projecte, la Fundació IMO ha organitzat un concert
solidari, aquest dijous, 27 de juny (20:30 h), a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Amb versions de
grans èxits del pop rock a càrrec de la banda Legend, el concert té com a objectiu recaptar fons
per donar cobertura a 300 nens. La proposta s'emmarca dins de MIRArte, programa de
l'entitat que, a través d'esdeveniments de cultura amb causa, pretén ajudar a finançar els seus
projectes d'investigació i acció social en oftalmologia.
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El Programa de salut ocular en la infància desfavorida ha realitzat, des de 2013, més de 6.500
revisions gratuïtes, diagnosticant més de 1.000 patologies oculars i oferint més de 2.000
tractaments.
Veure vídeo Programa de salut ocular en la infància desfavorida

CONVOCATÒRIA: CONCERT “MIRADAS FELICES”
Data: 27 de juny, a les 20:30 h
Lloc: Sala Luz de Gas - Carrer Muntaner, 246, 08021 Barcelona
Les entrades es poden adquirir de forma anticipada per 15 € a través del formulari de
miradasfelices.org o el mateix dia a taquilla per 20 €. També es pot col·laborar realitzant
un donatiu a la fila 0.
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