FUNDACIÓ IMO FARÀ AL VOLTANT DE 120 REVISIONS
OFTALMOLÒGIQUES GRATUÏTES A ESCOLARS DE TARRAGONA
Els especialistes de l'Institut de Microcirurgia Ocular duran a terme la segona campanya
anual de revisions a la zona, els dies 27 i 28 de novembre
Amb aquesta visita a Tarragona, Fundació IMO tanca el cicle de campanyes de 2017,
superant les 1000 revisions gratuïtes a infància desfavorida
Barcelona 22 de novembre de 2017. / La Fundació IMO i Càritas Catalunya, entitats que
col·laboren des del 2014 per oferir revisions oculars gratuïtes a nens en contextos
vulnerables de Tarragona, realitzaran la segona i última campanya anual de revisions
oftalmològics als nens de les escoles Joan XXIII i Bonavista de Tarragona, durant el proper
dilluns 27 i dimarts 28 de novembre.
En l'última visita a aquests centres, duta a terme el passat mes de maig, l'equip
d'oftalmòlegs i optometristes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) va detectar 50
patologies oculars en els 130 nens revisats. Tres alumnes van ser derivats a l'Institut, 9 van
rebre oclusions o pegats i 27 van rebre ulleres.
En aquesta propera visita a Tarragona, es calcula que es farà al voltant de 50 seguiments a
alumnes amb patologies diagnosticades en les anteriors visites, a més de 70 noves revisions
a infants en situació de vulnerabilitat social.
Més de 1.000 revisions a Barcelona, Tarragona i Madrid
Aquesta serà l'última campanya de revisions d'aquest any que realitzarà Fundació IMO, dins
del Programa de salut ocular per a la infància desfavorida, que, després de començar el
2013, a Badalona, no ha deixat de créixer, passant de les 478 revisions anuals a superar les
1000, al 2017. Aquest any s'ha consolidat la cultura preventiva en les diferents àrees i s'ha
augmentant la immersió de pares i professorat.
En arribar a la mitja dècada de trajectòria, el programa es consolida a Barcelona, Tarragona i
Madrid i es planteja l'objectiu de continuar fomentant el diagnòstic precoç i tractament de
patologia ocular entre la infància en risc d'exclusió social.
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