LA FUNDACIÓ IMO I L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” FARAN
CONTROLS OCULARS A MÉS D'UN CENTENAR DE NENS
EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL DE BADALONA
Del 7 al 13 de maig, portaran a terme la segona ronda de revisions gratuïtes del programa
de salut ocular en la infància desfavorida de l’àrea metropolitana de Barcelona
El projecte, que compta amb el suport de l'associacióAbre Sus Ojos, pretén contribuir a la
integració i el rendiment escolar d'aquests nens i preveu més de 400 exploracions el 2013
Barcelona, 2 de maig de 2013./ La Fundació IMO, amb la col·laboració de l'Obra Social "la
Caixa", farà controls oculars gratuïts a més d'un centenar de nens d'una escola de Badalona
els propers dies 7, 9 i 13 de maig. Es tracta de la segona ronda de revisions del programa de
salut ocular en la infància desfavorida de l'àrea metropolitana de Barcelona, que la Fundació
IMO i l'Obra Social "la Caixa" van posar en marxa a principis d'aquest any. L'objectiu és
conscienciar de la importància de la salut ocular infantil, garantir un control visual bàsic dels
nens de les zones més desfavorides i contribuir, d'aquesta manera, a millorar la seva integració
i rendiment escolar.
El programa preveu tres rondes de revisions de tres dies de durada cadascuna, a nens de 3 a 8
anys. La primera va tenir lloc entre el 4 i el 7 de febrer, a l'escola Josep Boada de Badalona, el
mateix centre escolar que acollirà els controls oculars que comencen el 7 de maig. El fet de
realitzar les revisions a la mateixa escola permetrà absorbir la llista d'espera que es va generar
en la primera ronda d'exploracions per la gran acollida de la iniciativa, i facilitarà el seguiment
dels nens que van ser diagnosticats d'algun problema refractiu o patologia ocular.
A través de les 400 revisions oculars previstes al llarg de l'any i del seu corresponent
seguiment, el programa pretén detectar en les fases inicials les patologies més típiques de l'ull
infantil i oferir el tractament adequat, ja sigui mèdic, quirúrgic, o mitjançant correcció òptica,
per la qual cosa es compta amb la col·laboració de l'associació Abre Sus Ojos, que munta i lliura
ulleres gratuïtes als nens del programa que les necessiten. Per la seva banda, el Consorci
Badalona Sud fa de pont entre els impulsors del programa i l'escola de Badalona on, el passat
mes de febrer, es van detectar problemes oculars ocults a 35 dels 150 nens revisats (23%). La
majoria tenia defectes refractius (més del 70% de les patologies diagnosticades), ambliopia o
"ull gandul" (10 casos) i estrabisme (6 casos). A més, es va diagnosticar una ptosi palpebral
(parpelles caigudes) i una hiperèmia (acumulació de sang a la conjuntiva).
Segons la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmología infantil de l’IMO, “la detecció de
problemes oculars abans del desenvolupament definitiu de la visió, cap els 8 anys, és
fonamental per garantir un bon tractament i evitar que certes patologies oculars infantils
esdevinguin cròniques”. A més, segons l’oftalmòloga, “el tractament precoç i el seguiment dels
problemes oculars en la infància desafavorida ajuda a millorar la integració i rendiment escolar
d’aquests nens i nenes, la salut visual dels quals acostuma a estar desatesa”.
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