
Yli 2,2 miljardia 
ihmistä 
maailmanlaajuisesti 
kärsii näkövammoista1

ANNAMME NÄÖN LAHJA

Näkövamma. Tämä on 
vakava terveysongelma 
ikääntyvälle väestölle, 
mukaan lukien yli 
50-vuotiaille Pohjois-Kreikan 
maaseudulla. Lions Clubs 
Internationalin säätiön (LCIF) 
myöntämän apurahan tuella 

paikalliset lionit ovat pystyneet tarjoamaan näkökykyyn 
liittyviä palveluita vanhuksille kaukaisissa pikkukylissä, joissa 
diagnoosin ja hoidon saatavuus on haastavaa.

Ensimmäistä tavoitetta – 
paikallisten asukkaiden 
näkökyvyn arvioiminen 
– tuettiin myöntämällä 
lioneille LCIF-apurahana 
US$125 000, joka 
käytettiin pakettiautoon, 
jossa on näkökyvyn 
seulontaan tarvittavat 
laitteet. Lionit koulutettiin 
käyttämään näitä laitteita 
ja yhdessä silmätautien 
henkilökunnan ja paikallisten sairaaloiden kanssa lionit 
aloittivat matkan kohti pohjoista.

“LCIF on antanut meille mahdollisuuden suorittaa näkökyvyn 
seulonta 7 500 ihmiselle 50 eri paikassa,” sanoi lion Tania 
Bekrodimitri. ”Pakettiautomme matkustaa apua tarvitsevien 
luo. Jokaiselle potilaalle tehdään perustutkimus, ja potilaille, 
joilla on diabetes tai joilla on merkkejä glaukoomasta tai 
silmänpohjan rappeutumasta, tehdään lisätestejä." 

Näöntarkastukset ovat vain yksi osa kaksivuotisessa 
projektissa. LCIF:n myöntämä lisärahoitus tukee paikallisten 
silmälääkäreiden erityiskoulutusta ja potilaille tiedottamista 
liittyen silmäsairauksiin ja miten välttää näkövamman 
eteneminen.

 

LCIF:n 
rahoituksella lionit 
ovat pystyneet 
lahjoittamaan 
näköhuollon 
lahjan.
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Näkökyky



Hyvä näkökyky
Näkökyky on ollut lionien palvelun keskipiste jo yli vuosisadan ajan. Olemme saavuttaneet hienoja tuloksia,  
mutta meidän on jatkettava tätä työtä, koska näkökykyyn liittyvät tilastot näyttävät tällaisilta Euroopassa: 

Diabeettinen retinopatia vaikuttaa 

43% ihmisistä, jotka sairastavat 
tyypin 2 diabetesta Isossa-Britanniassa4 

Lähes 7% yli 50-vuotiaista  
norjalaisista kärsii kohtalaisesta  
tai vakavasta näkövammasta3

Maat, joissa esiintyy eniten näkövammoja

Saksa = 20

Turkki = 72

Venäjä = 8

Miljardilla ihmisellä 
 on näkövamma,  joka olisi 
voitu estää  tai joka voidaan 
korjata5

US$14,3 miljardia 
tarvitaan hoitamaan  taittovirheitä 
ja kaihia  maailmanlaajuisesti6

Hoitamaton huonontunut näkökyky 
monilla köyhillä ja keskitulotason  
alueilla on 4 kertaa korkeampi kuin 
rikkailla alueilla7

TÄMÄ ON TILANNE EUROOPASSA.  
 MAAILMANLAAJUISESTI NÄKÖKYKYYN LIITTYVÄT HAASTEET:

LÄHTEET: 1,5,6,7World Health Organization; 2,3International Agency for the Prevention of Blindness; 4American Academy of Ophthalmology

LCIF JA LIONIT

Rahoitamme palvelua, 
toteutamme ratkaisuja
Yli US$365 miljoonaa LCIF:n SightFirst-apurahoina on auttanut lioneita näyttämään maailmalle valoisamman tulevaisuuden.  
Olemme jatkossakin osa ratkaisua ja tuemme tätä kehitystä:

Verkkosivulla lcif.org/vision saat lisätietoja LCIF:n 

SightFirst, Vastaavan summan ja Piireille ja 

klubeille myönnettävistä apurahoista.

SUORITETTU 
9,3 MILJOONAA 

KAIHILEIKKAUSTA 

2,3 MILJOONAA 
NÄKÖHUOLLON 

AMMATTILAISTA 
KOULUTETTU 

493 MILJOONAA 
LÄÄKEANNOSTA 
TRAKOOMAN JA 
JOKISOKEUDEN 
ESTÄMISEKSI

LCIF on apurahoja myöntävä säätiö, joka tukee lioneita, kun he vaikuttavat entistä enemmän paikkakunnilla ja eri puolilla maailmaa. Suurin osa 
LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta; sata prosenttia jokaisesta lahjoituksesta tukee lionien palvelua LCIF-apurahojen ja ohjelmien kautta.

Näkökyky on vain yksi kohde, jota LCIF ja Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa tukevat. Maailman lionien ja klubien taloudellisen tuen avulla 
Kampanja 100 voimaannuttaa lionit lisäämään heidän palvelutyötään seuraavilla alueilla: näkökyky, nuoriso, hätäapu ja humanitaariset 
avustustehtävät; jatkamaan taistelua maailmanlaajuista epidemiaa diabetesta vastaan sekä edistymään lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen 
ja ympäristön tukemisen alueilla. 

TUKEKAA OMAA 
PALVELUANNE TUKEMALLA 
TEIDÄN SÄÄTIÖTÄNNE 

lionsclubs.org/donate
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