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Medicinskt uppdrag
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Förbättra ögonhälsan för de som är i behov av hjälp
Sedan 1964 har Alcons program Medical Missions erbjudit stöd till optiker världen över i deras
arbete för att erbjuda ögonvård till de som är i behov av hjälp.

Dessa välgörande ändamål med inriktning på medicin påverkar både individer och samhällen
positivt på lång sikt. Teamen från Medical Missions arbetar sida vid sida med lokala optiker
och erbjuder praktisk utbildning samtidigt som man också hjälper till att öka patienternas
kunskaper om behovet av rätt ögonvård. Genom läkemedel och utrustning för ögonvård som
Alcon donerat förbättras och återställs synen hos patienter runt om i världen. Samtidigt
förbättras lokala ögonvårdsmottagningars hållbarhet så att de kan erbjuda långvarig vård till
fler människor.

Varje år ger Alcon produkter till över 800 välgörande ändamål med inriktning på medicin i över
90 länder.

Orbis Flying Eye Hospital
Alcon samarbetar med många organisationer som arbetar för att bevara människors syn,
exempelvis Orbis International, vars Flying Eye Hospital bidrar till kampen mot blindhet som
kan förebyggas i några av de områden i världen som är i störst behov av detta.
Orbis Flying Eye Hospital är världens enda luftburna center för utbildning inom ögonhälsa
och -kirurgi. Alcon donerar utrustning, material och personal till den ombyggda DC-10:an, som
är fullt utrustad för att undervisa om och tillhandahålla ögonvård vart det än flyger.
I klassrummet, med plats för 48 elever, längst fram i planet samlas läkare för föreläsningar,
diskussioner och direktsändningar av kirurgiska ingrepp som utförs i Flying Eye Hospitals
operationssal. Dessutom kan kirurgiska ingrepp direktsändas och visas för ett annat klassrum
utanför flygplanet där blivande läkare kan ställa frågor till kirurgerna via ett audiovisuellt
system.
På Flying Eye Hospital behandlas patienter med ögonsjukdomar och synfel t.ex. katarakt,
diabetesretinopati, glaukom, strabismus och retinopati hos prematura barn. När Flying Eye
Hospital reser vidare lämnar man kvar videofilmer med de kirurgiska ingreppen hos lokala
institutioner som kan använda dem i sin utbildning. Dessutom återvänder en optiker på Orbis
inom två månader efter varje program för att undersöka patienter och studera fall tillsammans
med lokala läkare.
Läs mer om andra organisationer som vi samarbetar [2] med runt om i världen.

Ansöka om hjälp från medicinskt uppdrag
Alcon har upprättat produktdonationsprogram för vårdgivare för att hjälpa behövande
patienter utanför USA att få tillgång till kvalitativ ögonvård.
Alla ansökningar måste skickas med onlineprocessen. När du har fyllt i formuläret får du en
länk till ansökningssidan.
Normal behandlingstid för ansökningar är 4–6 veckor från inlämningsdatumet. Om du lämnar
in en ansökan mindre än fyra veckor före ditt avresedatum kan det hända att din ansökan inte
behandlas i tid.
Alla vårdgivare som gör en produktansökan måste bifoga en inbjudan från hälsoministeriet i
värdlandet.* En inbjudan från ett sjukhus eller en organisation i det egna landet godtas inte,
såvida denna inte lyder under hälsovårdsministeriet. Åsidosätt tillräckligt med tid i
planeringsprocessen för att erhålla inbjudan, då din begäran inte kan behandlas utan den.
Du kan studera alla krav innan du påbörjar ansökan – se våra riktlinjer (endast för referens).

*Observera att följande länder inte kräver någon inbjudan från hälsovårdsministeriet: Indien,

Kongo, Kuba, Myanmar, Sierra Leone och Sudan. För dessa länder krävs i stället en inbjudan
från en organisation i det egna landet (t.ex. ett sjukhus eller Rotary).
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