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Samarbetspartner inom ögonvård
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Samarbetar för att tillgodose globala behov
Alcon har under lång tid samarbetat med humanitära organisationer runt om i världen.
Tillsammans hjälper vi det globala samfundet genom att stödja insatser för att göra kvalitativ
och hållbar synvård mer tillgänglig. Genom att analysera de unika utmaningarna på varje
utvecklad marknad och tillväxtmarknad kan vi på ett strategiskt sätt samarbeta med de
organisationer som uppfyller dessa specifika krav.

Samarbeten som sträcker sig över hela världen
Alcon är stolt över sina globala samarbeten med organisationer som räddar syn, t.ex. följande:
International Agency for the Prevention of Blindness
Lifeline Express
Mercy Ships

Orbis International
Optometry Giving Sight
Project HOPE
Surgical Eye Expeditions (S.E.E.) International
Vision Spring
Genom dessa och andra värdefulla samarbeten hjälper vi till att skapa hållbara program för att
göra det möjligt för patienter i avlägset belägna områden i världen att få den synvård de har
behov av.

Surgical Eye Expeditions (S.E.E.) International, Inc.
Alcon har i 30 år samarbetat med Surgical Eye Expeditions (S.E.E.) International, en ideell
humanitär organisation som arbetar för att återställa synen hos missgynnade människor
världen över. Över 600 oftalmologer från 75 länder ingår i S.E.E. Internationals globala
nätverk av volontärer. Upp till 130 uppdrag samordnas årligen.
Alcon är en av organisationens främsta bidragsgivare när det gäller utrustning och läkemedel
för ögonvård, och företaget gör det därmed möjligt för S.E.E:s volontärer att genom kirurgi ge
människor som förlorat sin syn den fantastiska gåvan att kunna se.

Lifeline Express
För att bygga upp kapacitet och utöka tillgången till ögonvård i Kina stöder Alcon Lifeline

Express, en organisation som arbetar för att minska förekomsten av blindhet i Kina. Lifeline
Express erbjuder kostnadsfria kataraktoperationer till patienter i avlägset belägna områden
runt om i landet genom dess fyra regnbågsfärgade sjukhuståg, som kallas Eye Trains.
Lifeline Express har fyra särskilt anpassade Eye Trains som ständigt är i drift och som varje år
tillsammans behandlar över 12 000 patienter som drabbats av katarakt. Eye Trains är
utrustade med toppmodern medicinsk utrustning och teknik som donerats av Alcon. På tågen
finns bl.a. en mottagning för rådgivning, ett sanitetsrum, två operationssalar, ett
rehabiliteringsrum med sängar, ett fullt utrustat konferensrum och bostäder för
sjukvårdsteamet.
Förutom att erbjuda kostnadsfri kataraktkirurgi samarbetar Lifeline Express även med lokala
sjukhus för att upprätta utbildningscenter där landsbygdsläkare kan lära sig de senaste
teknikerna inom kataraktkirurgi.
Lifeline Express är ett samarbetsprojekt som stöds av hälsoministeriet, järnvägsministeriet,
byrån för Hongkong- och Macaorelaterade frågor, Alcon och många andra.
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Patientinriktade upptäckter och behandlingar
Vi utvecklar innovativa ögonbehandlingar baserat på icke tillgodosedda medicinska behov och
djupgående vetenskapliga kunskaper om ögonsjukdomar och synfel.
SE HUR VI GÖR DET [6]

Alcon Kontor
Alcon företag och forskargrupper verksamma över hela världen.
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