PROYECTO VISIÓN 2019
UN MODEL DE COOPERACIÓ
St. LOUISE EYE CLINIC
MEKELLE, ETIÒPIA

EQUIPS DEL 2019
S'han desplaçat a St. Louise Eye Clinic un total de cinc equips amb la següent composició:
1.
2.
3.
4.
5.

Dra. Amparo Berral, Dra. Ángeles Herrador, i l’ATS Sra. Regina Sánchez.
Dr.Vito Mariella, Dr.Jordi Loscos, Dr.Julio de la Cámara, Dr.Josetxu García Die, i l’ATS Sra.Pilar Delàs
Dr.Ignacio Vinuesa. Dra. Sol Guilloto i l‘ATS Sr. Luís Villalva.
Dr. Tomás Martí, Dr. Juan Ronchera i l’ATS Sra. Sandra Gallego.
Dr. Jorge Lorenzo, i l’ATS Sra.Eva González

ACTIVITAT CLÍNICA
- 27.156 persones van rebre algun tipus de tractament primari als ulls.
- 7.333 estudiants es varen avaluar com a mesura preventiva.
- Es van fer 807 cirurgies de cataractes
- 181persones varen ser operades de tracoma.
- 701 proves d’error refractari.
- Es van eliminar cossos estranys dels ulls de 759
pacients .
- Es van subministrar ulleres a 173 persones
- Es va oferir servei d’atenció ocular primària a 539 persones amb discapacitat.
- 93 nens de l’escola de cecs varen ser visitats, amb el fi de detectar patologies.
- 46.198 persones d’escoles, centres o clíniques van poder assistir a informació
sobre prevenció ocular.
- La Clínica va col·laborar en la coordinació de la feina de cada un dels equips.

UN DELS NOSTRES ÈXITS
Terhas és una noia de vint anys d'Adigrat, a 120 km de la Clínica
de Saint Louise. Es va veure obligada a deixar els estudis per la poca
visió. El seu estrabisme la feia acomplexada i tímida. Va venir a la
clínica, a la recerca d'una solució.
La varen operar corregint la falta de visió i el doble estrabisme. Ara,
feliç i molt agraïda als metges i al personal de la clínica, la seva vida
ha canviat i es proposa continuar els seus estudis amb l'esperança
d'un futur molt prometedor.
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COL·LABORADORS

COL·LEGI OLIVAR DE QUINTO
Dos Hermanas-Sevilla

GRÀCIES
LES VOSTRES APORTACIONS FAN POSSIBLE EL PROJECTE

Volem agrair a totes les institucions i a les persones que d’una manera o altra col·laboren amb Proyecto Visión
perquè així podem continuar treballant per PAL·LIAR LA CEGUESA EVITABLE A ETIÒPIA. Els donatius i les
aportacions són la base econòmica que, junt amb l’esforç de tots els cooperants fan viable aquest projecte.

PROYECTO VISIÓN SUR
JAM SESSION SOLIDARIA
El 21 de novembre es va celebrar a
Sevilla una "Jam Session" a benefici de
Proyecto Visión.
Como ja és habitual, l'acte organitzat va
permetre recaptar un bon nombre
d'aportacions al nostre projecte i també
donar visibilitat a les nostres activitats a
Etiòpia.
Volem agrair l'esforç
i la generositat de
tots aquells que amb
les seves actuacions
varen fer possible
aquesta celebració, i
també, a tots aquells
que hi varen
contribuir amb les
seves aportacions
econòmiques.

BETESEB
CAMPANYA DE REFORESTACIO
Etiòpia depèn molt de la fusta per cobrir
les seves necessitats energètiques i de
construcció.
Les sequeres del anys 80 i els
desplaçaments de població també han
contribuït a que aquest país tingui un
greu problema de desforestació.
Etiòpia, un país amb 100 milions
d’habitants, al 2018 tenia una superfície
arbrada del 14% del seu territori.
L’any 2019 el ministeri d’Innovació va promoure unes
jornades de plantació col·lectiva. Es van arribar a plantar
milions d’arbres. El projecte del govern és que s'arribi a
plantar 40 arbres per habitant.
La Clínica St. Louise col·labora activament en aquest
projecte. L’Associació BETESEB dona anualment a PV
una subvenció especialment destinada a la plantació
d’arbres.
Els felicitem per aquesta iniciativa.

