
SAÚDE PRÉMIO CHAMPALIMAUD DEVISÃO ATRIBUÍDO AO NEPAL

Um milhão de euros
para tratar os olhos
Organizações nãogovernamentais usam

o prémio no combate
aos casos de cegueira
CRISTINA SERRA

Quatro organizações doNepal venceramo Prémio
Champalimaud de Visão

no valor de ummilhão de euros
O dinheiro será aplicado para a
realização de cirurgias às catara
tas queprovocamcegueira
Com a atribuição do Prémio

Champalimaud de Visão as
quatro organizações não go
vernamentais do Nepal vêem
reconhecido o trabalho desen
volvido nosúltimos anos Os ca
sos de cegueira evitável provo
cadospelas cataratas sãoumfla
gelo noNepal
SalmaRai diretora doLumbi

ni Eye Institute uma das insti
tuições premiadas afirmou ao
CMqueosproblemas de ceguei
ra causados pelas cataratas e
glaucomas não são apenas um
problema dos adultos noNepal
Segundo a responsável as
crianças naquele país asiático
têm problemas graves de visão
que conduzemàcegueira Salma
Rai adiantou que o prémio não
será aplicado apenas na realiza
ção de cirurgias mas ainda na
formação de técnicos e na cria
ção de um laboratório que pro
duza lentes essenciaisnascirur
gias das cataratas umproblema
que noNepalé à escala de catas
trofe social

Ram Prasad do
Nepal Netra Jyoti
Sangh sublinha a
importância das ci
rurgias no trata
mento das catara
tas Realizamos

280 mil cirurgias
por ano No entan
to não são suficien
tes Queremos fazer aindamais
As outras duas instituições pre
miadas são a Eastern Regional
Eye Care Programme Sagar
matha Choudhary Eye Hospital

and Biratnagar Eye
Hospital e ainda o
Tilganga Institute of
Ophtalmology O
Chefe de Estado
Cavaco Silva presi
diu à entrega dos
prémios Estamos
perante um resulta
do notável e umtra

balho humanitário de grande al
cance umexemplo de benfazere
de fazer bem ao serviço do bem
comum disse mais informa
çãonapágina47

PORMENORES

SEIS MILHÕES DE EUROS
A Fundação Champalimaud
já distribuiu seis milhões de
euros para o tratamento das
doenças visuais desde 2007

ORGANIZAÇÃOMUNDIAL
0 prémio tem o apoio do
programa da Organização
Mundial de Saúde
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