
Paikallisyhteisöjen rooli näönhuollossa

Mikä on LEHP?
Lionien näönhuolto-ohjelma (LEHP, Lions Eye Health Program) on valistusohjelma, jonka
avulla lionsklubit, yhteisön muut järjestöt ja yksilöt voivat tiedottaa näköhuollon tärkeydestä
ja lisätä paikkakuntalaisten tietoja ennaltaehkäistävästä näönmenetyksestä. 

LEHP:n tehtävä
LEHP:n avulla paikallisyhteisöt voivat edistää näönhuoltoa ja estää sokeutumista
tiedottamalla silmäsairauksien, kuten glaukooman, silmänpohjanrappeuman ja ikänäön
aikaisen havaitsemisen tärkeydestä. 

Tarve
Eliniän pidentyminen ja silmäsairauksien yleistyminen asettavat yhä useamman riskiin
sairastua. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan noin 285 miljoonaa ihmistä kärsii
näköongelmista. 39 miljoonaa heistä ovat sokeita ja 246 miljoonalla on heikko näkö. 
80 prosenttia kaikista näkövammoista voidaan estää tai parantaa. 

LEHP:n tavoitteet
� Diabeettisen silmäsairauden, glaukooman, ikääntymiseen liittyvän silmänpohjan rappeuman

ja huononäköisyyden varhaisen havaitsemisen tärkeydestä tiedottaminen.
� Riskiryhmille tiedottaminen silmäsairauksista ja rohkaisu silmälääkärin tarkastukseen

hakeutumisesta.
� Paikallisten aktivititeettien järjestäminen silmien hoidon tärkeydestä tiedottamiseksi.

Aiheesta kertovien materiaalien jakaminen esimerkiksi lääkärien vastaanottohuoneisiin,
vanhainkoteihin, kouluihin, nuorisoseuroihin, terveysaiheisilla messuilla ja muissa
paikoissa, näöntarkastusseulontojen järjestäminen ja silmien terveyteen liittyvien
esitelmien pitäminen.

� Erilaisten silmien terveyteen, näköaistin hoitamiseen ja silmäsairauksiin liittyvien alan
järjestöjen toiminnasta tiedottaminen. Yhteistyö tiedotuksessa ja muissa aktiviteeteissa
näiden organisaatioiden kanssa voi tarjota lioneille tärkeitä resursseja, joita he voivat
käyttää näköhuollon parantamisessa.
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Lisää näönhuoltoon liittyvää tietoa voi lukea 
seuraavilta verkkosivuilta : 

AMD Alliance International 
www.AMDalliance.org

American Academy of Ophthalmology (AAO)
www.aao.org

American Optometric Association (AOA)
www.aoa.org

Public Health Division, Brien Holden Vision
Institute (aikaisempi nimi Centre for Eyecare
Education (ICEE)
www.brienholdenvision.org 

International Council of Ophthalmology (ICO)
www.icoph.org

International Diabetes Federation (IDF)
www.idf.org

Lionien näönhuolto-ohjelma Australiassa
www.lehp.org.au

National Diabetes Education Program (NDEP)
www.ndep.nih.gov

National Eye Health Education Program (NEHEP)
www.nei.nih.gov/nehep

National Eye Institute (NEI)
www.nei.nih.gov

The Canadian Association of Optometrists (CAO)
www.opto.ca

World Council of Optometry (WCO)
www.worldoptometry.org

Maailman terveysjärjestö (WHO)
www.who.int/en

LEHP resurssit
LCI on kehittänyt yhteistyössä
Yhdysvaltain National Eye Instituten
(kansallinen silmäinstituutti) National
Eye Health Education Program -
ohjelman (NEHEP, kansallinen
silmäsairauksien valistusohjelma)
kanssa yhteisiä silmäsairauksien
hoitoon liittyviä resursseja. Vaikka
näitä materiaaleja voidaan käyttää eri
puolilla maailmaa, kannustamme
lioneita tekemään yhteistyötä omien
maiden näköhuollon ammattilaisten
kanssa. Lionsklubit tekevät usein
yhteistyötä muiden järjestöjen ja
näköhuollon ammattilaisten kanssa.  

Tutustu aiheeseen verkkosivulla
www.lionsclubs.org, josta voi ladata ja
tulostaa paikallisia materiaaleja.
Tarvittaessa materiaaleja voi tilata ja
kulut veloittaa klubin tai piirin tililtä.
Käytä vastaavaa tilauslomaketta LEHP-
ohjelmasta, joka kiinnostaa teitä. 

Mahdolliset kysymykset voi lähettää
terveys- ja lapsipalveluosastolle
programs@lionsclubs.org.
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