Lions Club Plzeň Bohemia
LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122 ČR a SR

V Plzni dne 17.1.2015
Vážená paní ředitelko!
Lions Club Plzeň Bohemia pokračuje již pátým rokem v projektu LVÍ OČKO – měření
zraku dětí kamerou Plusoptix A09. Tento screening – vyhledávání očních vad u dětí
předškolního věku formou měření zraku - se stává nezbytnou součástí péče o zrak. Projekt
získal mnoho příznivců a zájemců, neboť zrak je důležitý pro každého jedince. Oko dítěte je
do sedmého roku ve vývoji, při včasném zjištění lze vady v 95 % odstranit.
Měření zraku provádíme i v letošním roce zdarma. Protože jsme již mnoha dětem
pomohly, získaly jsme důvěru Plzeňského kraje a s jeho finanční pomocí pořídily vlastní
videokameru PlusoptiX A09. Plzeňský kraj se stal hlavním partnerem projektu. Výsledky
jsou známy ihned po měření, měření trvá 1-2 sekundy, obě oči jsou měřeny najednou ze
vzdálenosti 1 m, zařízení je zcela bezpečné. Máme k dispozici nejen vlastní kameru, ale také
tým, který měří bez nároku na honorář. Máme dokonalé zázemí u očních lékařů, kteří se
dětem s pozitivním nálezem věnují a také zázemí u Oční kliniky FN, jejíž přednostkou je
naše členka Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.
V minulém školním roce jsme u 3674 dětí zjistily odchylku od standardních hodnot u 19%
dětí. Rodiče, kteří o vadách zraku dítěte většinou nevěděli, navštívili s dětmi na naše
upozornění očního lékaře a situace je následně dále odborně řešena.
V mateřské škole měříme každoročně všechny děti, tzn. i děti, které měly v loňském
roce negativní nález, aby se potvrdilo, že je vše ve fyziologické normě .U dětského oka
dochází k velmi rychlému vývoji, a proto je doporučeno měření opakovat právě v intervalu
jednoho roku.
Protože o měření je velký zájem a naše kapacity jsou omezené, potřebujeme vědět, zda si
přejete, aby Vaši mateřskou školu tým Lvího očka v letošním roce zařadil do programu
měření.
Sdělte nám neprodleně svůj požadavek (i negativní)
nejpozději však do 20.2.2015 na e-mail: svarcovajindra@seznam.cz, (mobil 604 684 356)
.
Mateřské školy, které jsme měřily v loňském roce, zařadíme do harmonogramu přibližně po
roce od naší předchozí návštěvy, přesto žádáme o přihlášení nebo sdělení nezájmu.
Pokud máte zájem o bezplatnou preventivní prohlídku zraku Vašich dětí, je třeba
zajistit obdobně jako v minulém roce:

1. Seznámení rodičů s důvody preventivního vyšetření dětí .
Vyvěsit na viditelné místo informační materiály, které zasíláme v příloze (Leták o
projektu Lví očko, informace pro rodiče, způsob měření videokamerou, seznam dětí)
2. Zajištění písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce na přiloženém
Seznamu podle tříd s uvedením jména a příjmení dítěte a data jeho narození (nutné z
důvodu nastavení přístroje a vyhodnocení výsledku měření dle věku dítěte)
3. Určení třídy, kde měření bude probíhat. V místnosti je nutné vytvořit šero
(prostřednictvím žaluzií apod), dále zde potřebujeme dětský stolek, tři dětské židle,
v dosahu el. zásuvku. Měření se zúčastňuje celá třída, aby vše probíhalo rychleji (Vše
samozřejmě podle možností MŠ)
4. Výsledek prohlídky je předán většinou v den měření.
Při zjištění odchylky obdrží rodiče písemný nález, který je podkladem pro návštěvu
odborného očního lékaře. Ten určí další postup.
Vážená paní ředitelko, věřím, že náš projekt LVÍ OČKO Vás zaujal a využijete
možnosti preventivní prohlídky a měření zraku očí dětí ve Vaší mateřské škole,
který zdarma nabízí náš klub LC Plzeň Bohemia. Vzniklé náklady hradíme
z výtěžku společenských akcí a příspěvků od našich sponzorů. Věříme, že naše akce
navštívíte Vy i paní učitelky a rodiče, a tím také přispějete na bezplatný screening
dětí v mateřských školkách v rámci celého Plzeňského kraje.
S lionským pozdravem
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V příloze zasíláme propagační materiály, prosíme o jejich vyvěšení na viditelné místo:
 Leták Lví očko oslovující rodiče, proč mají nechat změřit zrak svých dětí,
 Způsob měření videokamerou Plusoptix A09
 Tiskopis Seznam dětí podle jednotlivých tříd, kde je uveden souhlas rodičů nebo zák.
zástupce k měření zraku

