Lions Clubs International – Distrikt 122, Česká
a Slovenská republika má přes 1000 členů ve
46 klubech. Lionské hnutí je celosvětové, má
téměř stoletou tradici. V našich republikách
bylo založeno před 20 léty. Lioni nezištně pečují
zejména o zrakově postižené a nevidomé, věnují

Projekt Lions Clubs International
D 122 - ČR a SR

však také pozornost i jinak handicapovaným
spoluobčanům, dětem, seniorům, jednotlivcům
i skupinám, a to především tam, kde působí.
Pomoc lionů je rychlá, účinná a promyšlená.
Kluby jsou uznávaným partnerem měst i regionů,
finanční prostředky na pomoc získávají na
samostatných akcích a projektech.
Staňte se i Vy sponzorem našich projektů, Vaše
pomoc je v celé výši předávána dobré věci!
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Váš nejbližší lionský klub

WE SERVE – Sloužíme!
WE ARE LIONS – Jsme lvi!
WE ARE IN GOOD COMPANY
Jsme dobrá společnost!

Screeningové vyšetření zraku
dětí předškolního věku

Screeningové vyšetření zraku
dětí předškolního věku

Měření zraku provádíme přímo v mateřských školách zdarma, a to moderní kamerou Plusoptix A09.
Dítě je ve známém prostředí, způsob měření je rychlý, trvá jen 1-2 sekundy, měří se obě oči současně ze
vzdálenosti 1 m, není třeba provádět žádné přípravy,
neaplikují se oční kapky, zařízení je zcela bezpečné.
Výstupem jsou písemné hodnoty refrakce levého
a pravého oka samostatně, symetrie os, šilhavost.
Pokud je zjištěna odchylka od fyziologické normy, je
doporučeno rodičům dítěte navštívit očního specialistu, který zajistí další vhodnou léčbu.
Využijte možnosti změření zraku – je pro
všechny děti od 6 měsíců zdarma.

Screening - vyhledávání očních vad u dětí
předškolního věku formou měření zraku se stává
nezbytnou součástí péče o zrak. Statisticky bylo
zjištěno, že 10% dětí má nějakou z očních vad.
Pokud je odchylka zjištěna včas, je v 95% úspěšně odstraněna. Lidské oko je v 7 letech již plně
vyvinuto. Léčba při odstranění očních vad po
tomto období je již náročná a ne vždy úspěšná.
Dítě, které špatně vidí, tuto skutečnost většinou
nevnímá, má zhoršenou prostorovou orientaci,
často se mylně hovoří o poruše intelektu. Proto
je o screening velký zájem a veřejností podporován.

We serve
ZDRAVÉ OČI NAŠICH DĚTÍ
Pomáháme

