
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lions Göz Sağlığı Programı 
Empowering communities to save sight 
 
 

LGSP nedir? 
 

Lions Göz Sağlığı Programı, Lions Kulüplerini, toplum kuruluşlarını ve bireyleri önlenebilir görme 
kayıpları konusunda bilinçlendirmeye yönelik oluşturulmuş toplum odaklı bir eğitim programıdır.  

 

LGSP Misyonu 
 

Lions Göz Sağlığı Programının misyonu toplumları erken teşhis ve zamanında müdahale ile Diyabetik 
(Şeker hastalığına bağlı) Göz hastalıkları, Glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD)  ve diğer 
görme bozukluklularının tedavisi konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.   
 

 

Gerekçe 
 

Ortalama insan ömrünün uzaması ve görme bozukluklarına sebep olan hastalıkların sayısındaki hızlı 
artış milyonlarca insanın risk altında yaşamasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) 
göre dünya genelinde 284 milyon insan görme engelli, 39 milyon insan tamamen görme özürlü ve 245 
milyon insan görme bozuklukları yaşıyor. Söz konusu görme engellerinin %80’i önlenebilir veya 
tedavi edilebilir durumdadır.  
 

 

LGSP Amaçları 
 

 Erken teşhis ve zamanında müdahale ile Diyabetik (Şeker hastalığına bağlı) Göz hastalıkları, 
Glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD)  ve diğer görme bozukluklularının tedavisi 
konusunda toplumu teşvik etmek  

 Risk grubunda olan insanları göz hastalıkları konusunda bilinçlendirmek ve uygun tedavi arayışı 
için teşvik etmek 

 Göz sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için toplumsal aktiviteler düzenlemek (Taramalar, göz 
sağlığı malzemelerinin dağıtımı, genel göz muayeneleri ve seminer ve sunumlar, vb.) 

 Göz sağlığı kuruluşları ortak bir ağ kurarak farkındalığı artırmak amacıyla Diyabetik (Şeker 
hastalığına bağlı) Göz hastalıkları, Glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD)  ve diğer 
görme bozuklukluları ile ilgili çalışmalar yaparlar. Bu kuruluşlarla ortaklaşa yapılacak yerel 
çalışmalar, göz sağlığı ve önlenebilir görme engelleri konusunda farkındalık yaratmak isteyen 
Lionların faydalı kaynaklara ulaşmalarını sağlayabilir. 

 



LGSP Kaynakları 
 

Uluslararası Lions Kulüpleri, Birleşik 
Devletlere bağlı çalışan Ulusal Göz 
Enstitüsü’nün Ulusal Göz Sağlığı 
Eğitimi Programı ile işbirliği yaparak 
2011-2012 döneminde tanıtılan Lions 
Göz Sağlığı kaynaklarını oluşturmuştur. 
Söz konusu materyallerin Amerika 
Birleşik Devletleri dışında kullanılması 
mümkün olmakla beraber, ülkenizde 
göz sağlığı uzmanlarından oluşan 
grupların liderliğinde kullanmanızı 
tavsiye ederiz. Lions Kulüpleri 
genellikle diğer toplumsal kuruluşlar ve 
göz sağlığı uzmanları ile ortaklaşa 
çalışarak etki alanlarını genişletirler. 
İlgili materyallere www.lionsclubs.org sitesinden 
ulaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir ve çıktılarını 
alabilirsiniz. .  Gerekirse, bu materyaller e-posta 
aracılığı ile programs@lionsclubs.org, sitesinden 
veya www.lionsclubs.org sitesinde yer alan form 
doldurularak ücretleri karşılığında sipariş edilebilir.   

Daha fazla bilgi için aşağıda belirtilen web 
sitelerinden faydalanabilirsiniz.  
 
Uluslararası AMD B i r l iğ i  
www.AMDalliance.org 
 

 
Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO) 
www.aao.org 
 

 
Amerikan Optometrik Birliği (AOA) 
www.aoa.org 
 

 
Uluslararası Göz Sağlığı Eğitim Merkezi 
www.icee.org 
 

 
Uluslararası Oftalmoloji Konseyi (ICO) 
www.icoph.org 
 

 
Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 
www.idf.org 
 

 
Avustralya Lions Göz Sağlığı Programı  
www.lehp.org.au 
 

 
Ulusal Diyabet Eğitimi Programı (NDEP) 
www.ndep.nih.gov 
 

 
Ulusal Göz Sağlığı Eğitimi Programı (NEHEP) 
www.nei.nih.gov/nehep 
 

 
Ulusal Göz Enstitüsü (NEI) 
www.nei.nih.gov 
 

 
Kanadalı Optometristler Birliği (CAO) 
www.opto.ca 
 

 
Dünya Optometri  Konseyi (WCO) 
www.worldoptometry.org 
 

 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
www.who.int/en 

 

 
 
 
 
 

Sağlık Ve Çocuklara Yönelik Hizmetler  
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