
CONTEXT:
A Moçambic hi ha més de 150.000 cecs i més de mig milió amb malalties oculars, 
produïdes per patologies curables en el món occidental. Es calcula que la meitat 
dels casos de ceguera infantil són evitables i en un 75% en adults. Els problemes 
visuals compensables amb correcció òptica no són tractats per manca de mitjans i 
personal amb coneixements d’òptica i optometria. A Moçambic hi ha un oftalmòleg 
per a cada 3.857.000 habitants, quan l’OMS en recomana un per cada 15.000.

OBJECTIUS:
Aportar docència i coneixement pràctic a oftalmòlegs en formació i tècnics en opto-
metria. Així es completarà la seva formació com a futurs professionals i docents.

aCTIVITaTS: 
Formació dels metges residents en optometria i tècniques quirúrgiques en 
oculoplàstia. Col·laboració en la formació dels tècnics en optometria. Participació en 
els estudis tècnics. Ajuda en la millora de l‘estat del material del taller de muntatge 
d‘ulleres.

llOCS: Maputo i Xai-Xai, Moçambic

SOCIS lOCalS: Hospital Central de Maputo (Servei d’Oftalmologia) i Fundació “Kanimambo” (Xai-Xai)

PaRTICIPaNTS:  Carme Serés i Eva Gracia, PDI de la FOOT

aJUT CCD: 6.000 euros

RESUlTaTS:
Activitat assistencial a 100 pacients de l‘hospital. Formació de 4 residents d’oftal-
mologia mitjançant la impartició de 4 seminaris teòrics i de 8 sessions de pràctiques 
amb els pacients de l’hospital. Formació dels tècnics i cessió de material docent.

CONTINUÏTaT:
Cada any es faran entre 3 i 4 desplaçaments per assegurar la formació de futurs 
professionals que a la vegada siguin formadors.

ValORaCIÓ:
Any rere any estem observant una millora de la implicació per part de la direcció 
de l’hospital i això facilita portar a terme el programa de formació, encara que és 
possible millorar alguns aspectes, com la possibilitat de poder oferir una formació 
continuada des del nostre país a través de la xarxa.

COL•LABORACIÓ EN EL SERVEI D’OPTOMETRIA AMB KANIMAMBO
MOÇAMBIC:

IDH: 0,322
Superfície: 799.380 km²

Habitants: 21.284.701 hab.
Esperança de vida: 52 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!

O
03

9-
20

12


