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QUI SOM?

OCULARISTESOFTALMÒLEG@S OPTOMETRISTES

Tanmateix, com PROFESSIONALS i VOLUNTARIS de la cooperació internacional, gestió, finances, comunicació… i

per descomptat, amb l’inestimable ajut econòmic de SOCIS, entitats públiques i privades.

OCULARIS ONGD va ser fundada al 2010 com associació sense ànim de lucre pel Dr. Joan Prat i el seu equip del

servei d'oftalmologia de l’Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD). Actualment més d’una

vintena de persones de diferents perfils treballen diàriament:
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https://www.sjdhospitalbarcelona.org/


QUI SOM?
MISSIÓ & VISIÓ

MISSIÓ: Eradicar la ceguesa evitable, que és la que es pot curar o prevenir, i lluitar pel dret universal i

igualitari a la salut visual, contribuir a l’extinció de la pobresa i millorar la qualitat de vida de la població, sobre

tot de la infància.

La formació és la clau pel desenvolupament d’un país, mentre que  

les accions puntuals condicionen la seva autosuficiència sense deixar cap llegat.
Dr. Joan Prat, fundador de OCULARIS

VISIÓ: Ser un pilar en la formació oftalmològica i optomètrica en països en vies de desenvolupament

amb l’objectiu que puguin arribar a auto formar-se per si mateixos, amb la implicació dels seus governs,

universitats i professionals de la salut visual.

Contribuir i potenciar els seus coneixements i tècniques perquè puguin assistir correctament al màxim nombre de

persones. Formar-los en el seu propi medi, adaptant-nos a les seves necessitats, utilitzant els seus propis

recursos, encara que aquests siguin més arcaics dels que fem servir en els països occidentals.

Transformar la realitat sanitària i social en la zona més desfavorida i menys desenvolupada del planeta, l’

Àfrica Subsahariana, on les deficiències visuals sentencien el futur de milions de persones sense recursos.
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QUI SOM?
VALORS

IMPLICACIÓ: Amb esforç i empatia, impregnem de professionalitat als

presents i futurs professionals de la salut visual.

PERSEVERANÇA: Amb compromís i determinació ens esforcem

contínuament per millorar i assolir els nostres objectius.

IGUALTAT: Equiparant el coneixement optomètric i oftalmològic entre

nord i sud, tenint en compte la igualtat de gènere.

HONESTEDAT: Treballem de forma transversal, comuniquem de forma

clara i actuem decentment.

FORMACIÓ: Compartim el coneixement mèdic europeu de forma

pràctica, considerant la realitat i mitjans disponibles de cada país. Guiem

i ensenyem a professionals mèdics africans amb l’ objectiu de formar a

formador@s, millorant al mateix temps la qualitat de l’assistència de la

salut ocular a la població, sobretot a la infància.
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QUÈ FEM?
Formació de formador@s

Realitzem cooperació per al desenvolupament, no assistencialista, transformant la realitat sanitària i social en la zona

més desfavorida i menys desenvolupada del planeta, l’Àfrica Subsahariana, on les deficiències visuals avui en dia encara

condicionen el futur de milions de persones sense recursos.

Empoderem a professionals de la salut visual, creant cursos oficials a les seves

universitats. Capacitem al seu personal docent perquè en un futur pròxim puguin auto formar-se

sense dependre d’ajuts externs com el nostre.

“Dona'm un        i menjaré avui, 

ensenya’m a      i menjaré cada dia”

Puntualment i de forma assistencial, tant al nostre país com en països del SUD, cuidem de la salut visual de persones

refugiades que fugen de la guerra o de la misèria i d’infants en llars d'acollida i orfenats.
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COM HO FEM?

http://ocularis-senegal.org/moodlehttps://unilurio.ocularis.ong/

Creant cursos universitaris de postgrau oficials en Facultats de Medicina i Optometria dels països on cooperem. Els cursos són 80% PRÀCTICA,
impartits en quiròfan, consultes i laboratori dels seus centres hospitalaris universitaris, i 20% TEORIA, mitjançant eSalud, plataforma eLearning
implantada a mida per cada facultat, per poder capacitar-les a distància.

Cooperem seguint les estratègies marcades pels actors centrals com els Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides

les directrius de la OMS i l’Agència Internacional per la Prevenció de la Ceguesa (IAPB, sigles en anglès) i seguint els Programes Nacionals de la

Salut Visual del Ministeri de Salut de cada país on cooperem.
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http://ocularis-senegal.org/moodle/
https://unilurio.ocularis.ong/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/com_2012_736_es.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://atlas.iapb.org/global-burden-vision-impairment/


NORD Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Universitat de Barcelona (UB)

COM HO FEM?
ALIANCES AMB ENTITATS DOCENTS

SUD Universitat Cheikh Anta Diop (UCAD, Senegal), Universitat Eduardo Mondlane (UEM, Moçambic), Universitat

de Lurio (UNILURIO, Moçambic) i Universitat Nacional Autònoma de Managua (UNAM, Nicaragua)
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http://www.upc.edu/
https://ub.edu/
http://fmpos.ucad.sn/
https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/faculdades/faculdade-de-medicina
http://www.unilurio.ac.mz/unilurio/pt/ensino/faculdades/faculdade-de-ciencias-de-saude
https://www.unan.edu.ni/
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PERQUÈ HO FEM?

36 Milions + 217 Milions
pateixen ceguesa pateixen MSVI*

el 89% viuen en països de renda baixa o mitja

i el 55% són dones o nenes

3 de cada 4 persones, el 75% dels casos,

son curables o evitables

* Discapacitat Visual de Moderada a Greu, (MSVI per les sigles en anglès)

253 Milions
afectades per discapacitat visual

El món l’habitem 7.300 Milions de persones

DadesOMS (2019)
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PERQUÈ HO FEM?

El món l’habitem 7.300 Milions de persones

2.200 Milions
tenen problemes de visió pròxima

1 de cada 2 persones, el 50% no poden veure 

simplement perquè no tenen unes ulleres

DadesOMS (2019)
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PERQUÈ HO FEM?

OFTALMÒLEGS
ESPANYA

MOÇAMBIC

ESPANYA

SENEGAL SENEGAL

MOÇAMBIC

OPTOMETRISTES

La falta de professionals de salut visual, provoca que a l’Àfrica Subsahariana morin infants per malalties oculars

tema impensable en el nostre món occidental des de fa més d’un segle.

Professionals de la salut visual (Xifres per milió de persones):
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ODS & AGENDA 2030

Els nostres projectes es desenvolupen segons les necessitats de cada país on cooperem, alineats amb les
decisions internacionals, com són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la AGENDA 2030 de les
Nacions Unides, incidint directament a l'assoliment dels ODS 3 i 4, i per altra banda, les fites d’altres objectius, com
expliquem a continuació:

Contribuïm amb la creació de sinergies entre universitats
NORD-SUD: UCAD a Senegal, UEM i UNILURIO a Moçambic i
UAM a Nicaragua, UPC i UB en el nostre país. I perseguim la
META 17.2, lluitant perquè les nostres institucions i governs ,
assignin el 0,7% dels ingressos bruts per l’Assistència Oficial al
Desenvolupament (AOD/RnB) en els països en
desenvolupament i del 0,15 al 0,20% en els països menys
desenvolupats.

Contribuïm en l’enfortiment dels seus sistemes educatius
superiors desenvolupant cursos oficials i capacitant als /les
que seran les/els futures docents en universitats del sud.

Influïm positivament millorant tant el nombre de professionals
especialitzats com la qualitat en l’atenció sanitària, especialment
en la infància.

I incidim positivament de forma indirecta en: 

Contribuïm amb la seva consecució creant i implementant a
mida la plataforma eSalud perquè es puguin formar
telemàticament, a distància.

En els nostres cursos empoderem el màxim de dones, amb
un mínim del 50%, sempre i quan sigui possible. Ens adaptem
als horaris perquè puguin conciliar la seva vida laboral i
familiar.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.agenda2030.gob.es/


PROJECTES OFTALMOLOGIA



POSTGRAU EN OCULOPLÀSTIA (Òrbita & tumors oculars) 

Moçambic

Creació i oficialització del 1er postgrau d’aquesta subespecialitat, únic en tota l’Àfrica Subsahariana, per a la

Facultat de Medicina de la Universitat Eduardo Mondlane (FM-UEM, Maputo).

FASE 1 (2010 a 2019) Reforçada la capacitació bàsica a 20 oftalmòleg@s (15♀ i 5♂) i a metges@s residents,

així com els seus instruments bàsics en quiròfans i consultes per poder exercir aquesta especialitat.

FASE 2 (2020) Formar a 3 dels seus futurs docents (2♀ i 1♂), així com implantar la plataforma eSalud per

capacitar-los telemàticament. Reforçar els seus instruments en quiròfans i en consultes.

FASE 3 (2021 a 2025) Formar a 3 alumnes per curs i complementar la formació als 3 docents capacitats en la

fase anterior. Previst fins a final de la 3a Edició.
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file:///C:/Users/Usuario/Dropbox%20(Ocularis)/OCULARIS%20Comunicaci%C3%B3/02.-%20PRESENTACIONS/Power%20Points/%3chttps:/www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/faculdades/faculdade-de-medicina
https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/faculdades/faculdade-de-medicina


DIPLOMA UNIV. OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA
Senegal

Creat a mida el 1er Diploma Universitari en aquesta especialitat, l’ únic en tota Àfrica Occidental, per la Facultat

de Medicina de la Universitat Cheikh Anta Diop (FMPOS-UCAD, Dakar).

FASE 1 (2014 a 2018) 6 dels seus docents capacitats i 4 d’ ells becats a l’Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu de

Barcelona (HSJD) per reforçar la seva capacitació. Implantació a mida de la plataforma de eSalut per capacitar-los

telemàticament. Reforçar els seus instruments en quiròfans i consultes.

FASE 2 (2019 a 2023) Formar als seus alumnes & acompanyar als seus docents, així com continuar reforçant els

seus instruments en quiròfans i consultes:

1a Edició (2019) 10 oftalmòleg@s capacitats (7♀ i 3♂) Senegal (7), Burkina Faso (1), Benín (1) i Mali (1).

2a Edició (2020) 7 oftalmòleg@s (3♀ i 4♂), Senegal (4), Burkina Faso (1), Mauritània (1) i Mali (1).

Fins la 5a Edició (2023) Capacitar a 7 oftalmòleg@s per curs i acompanyament als seus docents.
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http://fmpos.ucad.sn/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/
https://www.ucad.sn/
http://fmpos.ucad.sn/


PROJECTES OPTOMETRIA PEDIÀTRICA



POSTGRAU EN OPTOMETRIA PEDIÀTRICA
Moçambic

Creació a mida del 1er Postgrau en aquesta especialitat, l’únic en tota Àfrica Subsahariana, per la Facultat de

Ciències de la Salut (FCS–UNILURIO, Nampula), i avalat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC,

Barcelona).

FASE 1 (2019): Prospecció i signatura del conveni de col·laboració

FASE 2 (2020 a 2025)

1a Edició (2020) Oficialització del Postgrau, formar als seus futurs docents (6, 3♀ i 3♂). Implantació a mida

de la plataforma de eSalud capacitar-los telemàticament. Reforçar els seus instruments en quiròfans i

consultes.

Fins la 4a Edició (2024) Formació a 10 alumnes per curs i acompanyament a l@s docent@s capacitad@s en

la fase anterior. Previst fins al final de la 5ª Edició.
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http://www.unilurio.ac.mz/unilurio/pt/ensino/faculdades/faculdade-de-ciencias-de-saude
https://www.upc.edu/ccd/
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OPTOMETRIA PEDIÀTRICA
Senegal

Una quarta part del contingut del Diploma Universitari en Oftalmologia Pediàtrica descrit en la pàgina 19, està

dedicat a la formació en òptica i optomètrica i és impartit pel nostre equip d’optometristes pediàtrics.

http://fmpos.ucad.sn/
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https://www.ucad.sn/

http://fmpos.ucad.sn/
https://www.ucad.sn/


OPTOMETRIA PEDIÀTRICA
Nicaragua

Al 2020 vam començar una col·laboració amb la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua (UNAM, Managua) i

l’Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD) per reforçar les capacitats dels seus docents i dels

30 alumn@s/curs en aquesta subespecialitat.

MOBILITAT DE DOCENTS I INVESTIGADORS.

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CONJUNTS DE DOCÈNCIA, INVESTIGACIÓ I EXTENSIÓ.

PARTICIPACIÓ EN CONFERÈNCIES, SEMINARIS I TALLERS.

INTERCANVI D’INFORMACIÓ ACADÈMICA I PUBLICACIONS.
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PROJECTES PRÒTESIS OCULARS



PRÒTESIS OCULARS
Moçambic

Per aquesta especialitat no existeix titulació, és un ofici artesanal que avui en dia es

transmet familiarment, de generació en generació. En OCULARIS, tenim l’orgull de

comptar com a formadors amb la Família LAISECA, pionera a Espanya des de mitjans

del s.XIX, el seu primer premi pels seus treballs es remunta a l’Exposició Universal de

Paris de 1889.
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En l’Àfrica Subsahariana, les persones afectades per tumors orbitaris arriben a les consultes en estats tan

avançats que generalment no queda un altre opció que extirpar-los l’ull, si no es fa, sol acabar perdent la vida.

Els capacitem perquè d’inici sàpiguen adaptar pròtesis prefabricades i, l’òptim, a fabricar-les. El país tan sols

compte amb una persona que sap fabricar-les des de zero, capacitada per nosaltres durant aquests anys.

FASE 1 (2010 a 2019) Reforçar la capacitació bàsica d’adaptació de pròtesis a 5 tècnics (1♀ i 4♂, 3 del

Hospital Central de Maputo (HCM) i 2 de la Facultat de Ciències de la Salut (FCS–UNILURIO, Nampula). Un

dels tècnics del HCM, ha sigut capacitat en la fabricació, amb l’objectiu que en un futur pròxim sigui el primer

formador local.

FASE 2 (2020 a 2024) Integració dins del projecte de OCULOPLÀSTIA i RETINOBLASTOMA descrit en el

apartat d’oftalmologia.

http://www.laisecaocularistas.com/
http://www.laisecaocularistas.com/
http://www.hcm.gov.mz/
http://www.unilurio.ac.mz/unilurio/pt/ensino/faculdades/faculdade-de-ciencias-de-saude


PRÒTESIS OCULARS
Moçambic
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PRÒTESIS OCULARS
Moçambic
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ACCIONS SOCIALS ASSISTENCIALISTES
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ACCIONS SOCIALS ASSISTENCIALISTES

Complementàriament a les nostres accions de cooperació internacional per al desenvolupament, col·laborem

puntualment realitzant revisions visuals i donant ulleres a col·lectius infantils i altres persones en risc d’exclusió

social. En el nostre país col·laborem amb orfenats, entitats de persones sense sostre i amb els refugiats que

arriben al nostre país a través de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR-CEAR).

També realitzem aquesta feina en orfenats, escoles de primària públiques de les zones més desfavorides en els

països on cooperem. Després de la crisis humanitària produïda per les guerres d’Iraq, Síria i Afganistan, i

agreujada pel desallotjament dels i les refugiades acampades i atrapades al nord de Grècia (Tessalònica frontera

amb Macedònia), ens vam desplaçar per curar i detectar problemes urgents de la salut visual. Amb aquestes

accions els dotàrem gratuïtament d’ulleres i vam derivar els casos més greus a centres de salut grecs.

Octubre 2016 camp de PETRA on estaven acollides 1.300 persones, majoritàriament Iraquians.

Març 2017 camps de SINATEX, KILKIS, POLYKASTRO i ELPIDA.
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http://www.ccar.cat/


FITES ACONSEGUIDES DESDE 2010

37 Metges Oftalmòlegs  i/o residents formats/des

47 Optometristes formats/des

7.447 Persones visitades/tractades

615 Cirurgies practicades

166 Cooperants desplaçats

248 Ulleres donades

L'assoliment més important és que cada professional format ja està replicant els
coneixements adquirits al seu equip o alumnes, i aquests a molts i moltes més ... fins que
un dia, aconsegueixin ser autosuficients i no depenguin de la nostra ajuda ni de la teva. Ens
ajudes a aconseguir-ho?
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CONTACTA'NS
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SEU CENTRAL: C/ Camí del Coll, 7, 08870 Sitges (Barcelona) Espanya

DELEGACIONS: A Corunya, Badalona, Barcelona, Bilbao, Martorell, Matadepera, Palma de Mallorca, Terrassa,

Sant Pere de Ribes, València i Vilanova i la Geltrú.

@ongocularis @ong.ocularis @ocularis.ong

@ocularis.ong @holaOCULARIS

https://www.ocularis.ong/

hola@ocularis.ong
Telf. 00 34 622 227 339

@Ocularis_ong

https://www.teaming.net/ongocularis
https://www.facebook.com/ONG.OCULARIS/
https://www.linkedin.com/company/ocularis.ong
https://www.instagram.com/ocularis.ong/
https://www.youtube.com/c/HolaOCULARIS
http://www.ocularis.ong/
https://www.facebook.com/ONG.OCULARIS/
https://www.instagram.com/ocularis.ong
https://www.youtube.com/c/HolaOCULARIS
https://www.linkedin.com/company/ocularis.ong
https://twitter.com/ocularis_ong


I TU COM HO VEUS?


