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Utökar tillgången till ögonvård
Att erbjuda hållbar ögonvård på tillväxtmarknader, såsom Kina, Indien och Ryssland, är en
prioriterad fråga för Alcon. I många länder är ögonvården underutvecklad och bristfällig och i
många fall saknas finns det överhuvudtaget inte något ordentligt system för detta.

Avlägsnar hinder mot ögonvård i Asien
Som en del av Alcons engagemang för att förbättra och öka synen världen över hjälper
företaget miljontals människor att se bättre, framför allt de som lider av katarakt som är den
främsta globala orsaken till blindhet som kan förebyggas.
Kataraktkirurgi har visat sig vara en av de mest kostnadseffektiva behandlingarna i världen. I
utvecklingsländer såsom Kina finns det exempelvis många faktorer som hindrar patienter från
att få kataraktkirurgi, däribland bristen på kunskap om tillgängliga behandlingsalternativ,

underskott på utbildade kirurger och kirurgiutrustning, samt otillräcklig ersättning och bristfällig
patientutbildning.
Våra team arbetar hårt för att komma tillrätta med dessa svårigheter.

Phaco Development Program
I Asien har Alcon startat Phaco Development Program i syfte är att utveckla optikers
kunskaper samt förbättra sjukhus och stödsystem för att kunna tillgodose efterfrågan på
tillgång till kvalitativ kataraktvård för allmänheten. Genom programmet får optiker möjlighet att
uppgradera sina kunskaper och erbjuda patienter omfattande kataraktbehandlingsalternativ,
inklusive de senaste kirurgiteknikerna, såsom fakoemulsifikation.
Programmet lanserades i Kina 2008 och finns nu även i Mongoliet, Indien och Vietnam.
”I de största städerna i Kina finns metoder och tekniker för behandling av katarakt som står
sig väl i konkurrensen med övriga världen. I mer avlägset belägna områden av landet har
människor emellertid inte samma tillgång till detta. Vårt mål är att göra kvalitativ ögonvård
tillgänglig i hela landet, i både storstads- och landsbygdsområden.”
– Lawrence Fay, Alcon Area Director, Surgical Business Development, och Head of the
Phaco Development Program
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Samarbeten som sträcker sig över hela världen
Alcon samarbetar sedan länge med humanitära organisationer runt om i världen. Tillsammans
arbetar vi för det globala samfundet genom att stödja insatser för att göra hållbar ögonvård
mer tillgänglig.
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Alcon Kontor

Alcon företag och forskargrupper verksamma över hela världen.
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