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1. Objectius 2019 
Quins  objectius ens havíem proposat?  

1.  Incrementar l’ activitat i mantenir  el nivell de 
qualitat  a  la St. Louise Eye Clínic 

2.  Incorporació de nous professionals, tant en els 
equips desplaçats com a la Clínica. “Rejovenir” 
els equips 

3.  Incrementar l’ activitat de la Web i millorar la 
visibilitat a altres canals 

4.  Racionalització i control del material quirúrgic i  de 
la medicació 
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2. Activitats a St Louise Eye Clínic  (1) 

Principals resultats obtinguts 

Tractament ocular bàsic     27.156 pacients 
Avaluacions a les escoles de Mekelle     7.333 escolars 
Operacions de cirurgia major           988 pacients 

 Ceguesa per cataracta      795 
 Tracomes        181 
 Estrabismes          12   

Extracció de cossos estranys en ulls         759 pacients 
Proves per problemes de refracció         701 pacients 
At. ocular a persones amb discapacitat   539 pacients 
Visites a nens de l’escola de cecs                93 pacients 
Ulleres subministrades           173 unitats 
Classes de conscienciació    46.198 persones 
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Activitats a St Louise Eye Clínic  (2) 

Excel·lent treball dels equips desplaçats  

•  5 Equips desplaçats (11 oftalmòlegs i anestesistes, 
i 7 infermer@s) 
 

•  Han representat 280 dies de treball i 18,2 M. € en 
despeses de viatge 

Professionals locals (1 Cataract Surgeon, 3 OMAs, 
personal de gestió i administratiu) 
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3. Presencia en les xarxes 

Web presencial  - Instagram - Facebook  

•  Mantenim la Web 
actualitzada. 

•  Poc a poc, anem millorant la  nostra presència. 
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4. Aportaciones cofinanciación proyectos 

Col·laboració econòmica i visibilitat exterior 

Ajud per sufragar part de les despeses de 
desplaçament i manutenció dels malalts 
sense recursos 
Col·labora en la campanya de reforestació. 

Ajut pels  desplaçaments 

Com cada any, el CEIP 
OLIVAR DE QUINTO 
ens  brinda el seu suport 
i les seves aportacions  

Un cop més, la Sevilla 
solidaria s’ha fet 
present per col·laborar 
amb el nostre projecte 
a Mekelle. 

JAM SESSION 
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5. Objectius 2020 
Els Nostres objectius pel 2020 

El Covid-19 ens porta a plantejar uns objectius de 
mínims per aquest any. 
1. Mantenir la clínica operativa i disponible per 
possibles necessitats lligades amb la pandèmia 
2. Realitzar l’ampliació del quiròfan (si les condicions 
ho  permeten) 
3. Iniciar la renovació dels permisos de treball 



9 PRYECTO VISIÓN - Assemblea 2020 

Gràcies a tots per mantenir viu aquest projecte 


