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Vårt engagemang för att bibehålla, återställa och förbättra
synen världen över
Genom våra insatser inom Alcon Corporate Giving stöder vi utbildning om ögonhälsa, hjälper
till att förbättra kvaliteten på ögonvård och främjar ökad tillgång till ögonvård på
tillväxtmarknader och i våra lokala samhällen.

Visar vårt engagemang i ögonvård

Vi finansierar program som ökar antalet välutbildad ögonvårdspersonal, förbättrar
oftalmologutbildningen och förbättrar tillgången kunskapen om ögonhälsa. Och genom våra
samarbeten med ideella organisationer stöder Alcon Corporate Giving [2] utvecklingen av
effektiva, kvalitativa ögonvårdskliniker som bemannas av optiker för att erbjuda synbevarande
ögonvård till dem som behöver det, oavsett var de bor.
Alcons uppdrag att tillhandahålla innovativa produkter [3] som förbättrar livskvaliteten genom
att hjälpa människor att se bättre och våra insatser inom Corporate Giving bygger på tre
strategiska pelare:
Att förbättra tillgången till ögonvård på tillväxtmarknader [4]
Att bygga upp långvarig infrastruktur för ögonvård genom välgörande ändamål
med medicinsk inriktning [5]
Att främja hållbar ögonvård genom lokala mottagningar för att säkerställa
kontinuerlig patientvård.
Att erbjuda patienter i behov tillgång till Alcons ögonvårdsprodukter [3]
Att bredda effekterna som ögonvård har genom samarbeten.
Att finansiera program [2] och främja samarbeten som gör följande:
Ökar antalet välutbildade optiker
Förbättrar ögonhälsan och tillgången till ögonvård i lokala samhällen
Arbetar för ökad patienttillgång till ögonvård
Engagerar Alcons medarbetare och samhällen
Förenar medarbetare i program med stor genomslagskraft, t.ex. Community
Partnership Day och Kids Vision for Life
Engagerar medarbetarna i Alcons lokala ögonvårdsinitiativ

Relaterade länkar
Medicinskt uppdrag [5]
Samarbetspartner inom ögonvård [6]
Tillväxtmarknader [4]
Engagemang i utbildning [7]

Att övervinna svårigheter för att förbättra synen globalt.
Katarakter är den största orsaken till blindhet som kan förebyggas globalt. Se hur vi genomför
insatser i utvecklingsländer för att hjälpa miljontals människor att se bättre.
SE MER [4]

Alcon Kontor
Alcon företag och forskargrupper verksamma över hela världen.
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