
Hjälper samhällen att rädda syn

Vad är Lions program för ögonhälsa?
Lions program för ögonhälsa är ett lokalt utbildningsprogram som hjälper lionklubbar,
samhällsorganisationer och enskilda att främja god syn och informera om orsakerna till
synförlust som går att förebygga. 

Syftet med Lions program för ögonhälsa
Programmets syfte är att hjälpa samhällen att rädda syn genom att tidig upptäcka och
behandla ögonsjukdomar som diabetesrelaterad ögonsjukdom, glaukom och åldersrelaterad
makuladegeneration, samt att uppmuntra lämplig behandling av nedsatt syn. 

Behovet
Den snabba ökningen av medellivslängden och den växande förekomsten av hotande
ögonsjukdomar utsätter miljoner människor för risken att bli blinda. Enligt
Världshälsoorganisationen (WHO) är ungefär 285 miljoner människor runt om i 
världen synskadade: 39 miljoner är blinda och 246 miljoner har nedsatt syn. 80 % av 
alla synskador kan undvikas eller botas. 

Programmets mål
� Att hjälpa till att tidigt upptäcka och behandla ögonsjukdomar som diabetesrelaterad

ögonsjukdom, glaukom och åldersrelaterad makuladegeneration (åldersförändringar i gula
fläcken), samt uppmuntra lämplig behandling av nedsatt syn.

� Att hjälpa till att utbilda människor i riskzonen och uppmuntra dem att söka lämplig
behandling.

� Att genomföra lokala aktiviteter som informerar och ögonhälsa och ögonsäkerhet.
Aktiviteter kan vara att dela ut material om ögonhälsa på tillämpliga platser
(läkarmottagningar, äldreboende, skolor, ungdomsgrupper, hälsomässor och andra
platser), genomföra synundersökningar och erbjuda presentationer om ögonvård.

� Att informera om ögonhälsoorganisationer som arbetar med ögonsjukdomar som
diabetesrelaterad ögonsjukdom, glaukom, åldersrelaterad makuladegeneration samt
nedsatt syn. Lokalt samarbete med dessa organisationer kan vara användbara resurser
för lionmedlemmar som är intresserade av att informera om ögonhälsa och orsakerna
till synförlust som kan förebyggas.
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Ytterligare information om ögonhälsa finns 
på följande webbplatser: 

AMD Alliance International 
www.AMDalliance.org

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

AOA (American Optometric Association)
www.aoa.org

Public Health Division, Brien Holden Vision
Institute (tidigare International Centre för Eyecare
Education)
www.brienholdenvision.org 

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

International Diabetes Federation (IDF)
www.idf.org

Lions Eye Health Program Australien
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

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

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

Världshälsoorganisationen (WHO)
www.who.int/en

Resurser
Lions Clubs International samarbetade
med The National Eye Institute’s
National Eye Health Education
Program (NEHEP) för att
sammanställa material om ögonhälsa.
Materialet kan användas av alla men vi
vill även uppmuntra lionmedlemmarna
att samarbeta med yrkesverksamma
inom ögonhälsa i deras respektive land.
Lionklubbar samarbetar ofta med
samhällsorganisationer och
yrkesverksamma inom området för att
utöka sina insatser.  

Besök www.lionsclubs.org för att 
ladda hem och skriva ut material.  
Vid behov kan resurser beställas mot 
en viss avgift som måste betalas av
klubben eller distriktet. Använd
motsvarande blankett för att beställa
material till det program om ögonhälsa
som intresserar dig. 

Om du har ytterligare frågor är du
välkommen att kontakta Health and
Children’s Services Department via 
e-post programs@lionsclubs.org.
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