
Impreuna putem face atat de mult pe taramul oftalmologiei
"Chiar daca se stie ca oftalmologia studiaza afectiunile globului ocular si ale anexelor acestuia, populatia
inca nu are acel nivel de educatie pentru a constientiza importanta cunoasterii primelor indicii ale
afectiunilor ochilor. Pentru diagnosticarea afectiunilor oftalmologice sunt folosite o multitudine de
metode de investigare, printre care si audierea detaliata a pacientului, pentru stabilirea unui diagnostic cat
mai cuprinzator " a afirmat doctor oftalmolog Ani Ionus, continuand: " Pentru cei mai putin familiarizati
cu aceasta profesie doresc sa le spun ca unele modificari ale organului vizual sunt innascute si pot sa se
cronicizeze. Iata motivul pentru care sustinem campania Sight First". Intrebata de reprezentantii media
despre acest program Ani Ionus a precizat urmatoarele: "Conform proiectului Lions International - Sight
First si in acord cu demersurile mele profesionale, am organizat de-a lungul anilor actiuni de ajutorare
destinate persoanelor cu afectiuni oculare. In plus, am mai acordat sprijin material si logistic Asociatiei
Nevazatorilor din Sibiu. Luna trecuta, decretata "luna vederii", a fost o oportunitate pentru cluburile
Lions de a depista viciile de refractie la prescolari si scolari. Suntem toti convinsi ca doar uniti putem
activa cu eficienta. Schimbarea pe care o dorim -cu efect de durata- necesita munca in echipa si
colaborare intre cluburi. Ma intrebati "de ce am ales copiii ?" . Raspunsul este simplu. In calitate de
specialist stiu cat de important este consultul oftalmologic la copil, care obligatoriu trebuie facut pana la 3
ani. Nediagnosticate la timp pana cel tarziu la 5 ani pot duce la un handicap vizual definitiv. In actiunea
de depistare a viciilor de refractie desfasurata recent in Piata Mare, de toate cluburile Lions din Sibiu, in
parteneriat cu Primaria Sibiu si Inspectoratul Şcolar- au fost consultati 185 de copii de varste scolare si
prescolare. S-a folosit un aparat foarte valoros pus la dispozitie de Lions Club Decan si Lions Club
Millenium cu ajutorul caruia ochii au fost "scanati". In functie de disponibilitatea cluburilor putem gasi
resurse pentru corectia optica. Dorim continuarea activitatii de depistare a viciilor de refractie la copiii
prescolari si scolari impreuna cu Inspectoratul Şcolar". Pentru cei mai putin familiarizati cu miscarea
derulata de International Lions trebuie sa le specificam ca "progamul Sight First a inceput in anul 1990.
De atunci au fost ajutate peste 30 de milioane de persoane din intreaga lume. Acest program vizeaza
cauzele majore ale orbirii. In Romania programul Sight First a fost aplicat din 1994. Majoritatea
cluburilor din Romania au actiuni de depistare a viciilor de refractie la copii, a glaucomului si a
retinopatiei diabetice. In Sibiu sunt 4.000 de prescolari si 6.000 de scolari mici clasa zero, care intra in
programul de screening incepand din toamna anului in curs.
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