Øjenforeningen bestræber sig for gennem forskningsstøtte, oplysning og deltagelse i den sundhedspolitiske debat at sikre såvel nuværende
som fremtidige øjenpatienter den bedst mulige
behandling. Øjenforeningens indtægter fra arv,
gaver og fonde benyttes til årlige uddelinger på
3,5 millioner kr. til forskning i øjensygdomme.

Hurtigere og bedre
behandling – også for dig og dine

Øjenforeningen udøver en omfattende oplysningsvirksomhed bl.a. ved udgivelse af bladet
VÆRN OM SYNET, udgivelse af brochurer om
øjensygdomme og synsfunktionen samt gennemførelse af oplysningsmøder over hele landet.
Formålet er at øge kendskabet til symptomerne
på visse snigende øjensygdomme, så der kan
søges rettidig hjælp hos øjenlæge.

Øjenforeningens sigte er at omsætte nye forskningsresultater til mere effektive behandlingsformer i praksis, således at den enkelte patient opnår at
komme hurtigere i behandling, med færre ulemper og med en varig positiv
virkning på synsevnen.

• Deltagelse i flere årlige informationsmøder hvor også personlige
spørgsmål kan blive besvaret af
øjenlæger.

• Gratis telefonkonsultation hos øjenlæge, optiker eller synskonsulent.
• Gratis telefonrådgivning af psykolog/socialrådgiver ved akut opstået blindhed.
• Informationsbrochure om den nye arvelov og testamenter samt evt. gratis advokatbistand ved udfærdigelse af testamentarisk bestemte gaver til Øjenforeningen.

• Mulighed for at blive valgt ind i
lokalafdelingens bestyrelse og dermed mulighed for at præge aktiviteterne i dit lokalområde.
• Mulighed for at blive indvalgt i
Øjenforeningens styrende organer
på landsplan.

Kasserer
Civiløkonom, cand.merc.
Palle Dujardin
Runddelen 4
4040 Jyllinge
Tlf. 46 73 05 53
Mail: dujardin@pc.dk
Sekretariatschef
Civiløkonom, cand.merc.
Erik Lohmann
Øjenforeningen
Ny Kongensgade 20
1557 Kbh. V
Tlf. 33 69 11 00
Mail: el@vos.dk

AFRIVES INDEN BETALING

• Mulighed for at få optaget debatindlæg i VÆRN OM SYNET eller
spørgsmål til øjenlægebrevkassen.

• Informationsbrochurer om øjensygdomme og synsfunktionen kan
rekvireres.

Formand
Overlæge, dr.med. lektor
Carsten Edmund
Glostrup Hospital
Øjenafdelingen
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tlf. 35 45 79 15
Mail:
cedmund47@gmail.com
Næstformand
Professor emer., dr.med.
Ernst Goldschmidt
Skovvej 9
2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 42 04
Mail:
goldschmidt@dadlnet.dk

Medlemsfordele
• Bladet VÆRN OM SYNET leveres
4 gange årligt på din bopæl med
oplysninger om synsfunktionen og
øjensygdomme samt forebyggelse
og behandling af øjensygdomme.

Vicepræsident
Landsdommer ved
Østre Landsret
Michael Lerche
Søtoften 10
3450 Allerød
Tlf. 33 97 06 77
Mail: lerche@email.dk

Navn

Kendskab til symptomer på øjensygdomme kan redde synet

Adresse

Støt os – så støtter vi
øjenforskningen

By

Fortæl dine venner og bekendte, at bekæmpelse af øjensygdomme er
en folkesag og få dem interresseret i Øjenforeningens arbejde. Ønsker
du flere brochurer, så ring til sekretariatet, tlf. 33 69 11 00 eller e-mail:
vos@vos.dk

Post.nr.

Som medlem af Øjenforeningen støtter du forebyggelse og helbredelse af
øjensygdomme. 19 danskere mister læsesynet hver dag. Det truer arbejdsevnen, nedsætter livskvaliteten og skaber alvorlige problemer i dagligdagen.
Kun øget forskning kan forebygge de øjensygdomme, som fortsat gør alt for
mange svagsynede.

Præsident
Fhv. retspræsident for
Østre Landsret
Sven Ziegler
Hegnstoften 18
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 36 35
Mail:
sven.ziegler@get2net.dk

E-mail

Vær med til at skaffe nye medlemmer

Husk tydeligt navn og adresse på indbetalingskortet

Hjælp os med at bevare synet

Øjenforeningens
mission:

Forebyggelse af øjensygdomme
ved forskning, oplysning og rettidig behandling

Hjælpe seende til at
bevare synet, så blindhed undgås

Øjenforskning er en folkesag
19 danskere mister læsesynet hver
dag pga. øjensygdomme. Det kan
også ske for dig en dag. Der er
derfor behov for øget forskning,
som kan føre til forebyggelse af
synstruende sygdomme.

Udfyld venligst indbetalingskortet
og meld dig ind allerede i dag.
Det koster kun 150 kr. om året for
enkeltmedlemmer og 225 kr. for
par. Indbetaling kan også ske via
netbank på www.vos.dk

Mange rammes af øjensygdomme
Hver 3. dansker over 65 år får
synsproblemer på grund af grå
stær, og der foretages ca. 40.000
operationer årligt. Der udvikles og
forskes for at gøre operationerne
stadig mere patientvenlige.

Kontingentoplysninger
Der er flg. kontingentmuligheder
for medlemskab af Øjenforeningen:
Årligt medlemskab
Enkeltmedlem.......................150 kr.
Par......................................... 225 kr.
Firmamedlem.....................1.200 kr.

Brug vor hjemmeside:
www.vos.dk
Der er mange nyttige oplysninger
på Øjenforeningens hjemmeside
om øjensygdommes symptomer
og behandling, oversigt over
praktiserende øjenlæger, ventetider for grå stær-operation o.m.a.

70.000 – 80.000 har grøn stær,
som kan true synet, men kun halvdelen er klar over det og er i behandling, så restsynet kan bevares.
250.000 – 300.000 har diabetes 2,
som kan føre til tab af synet, hvis
ikke den diabetiske øjensygdom
kommer under behandling rettidigt. 25.000 – 30.000 diabetikere er
ramt af øjensygdom.
Flere end 100.000 danskere har
svækket syn på grund af AMD
– alderspletter på nethinden. Der
forskes intensivt i såvel medicinsk
som kirurgisk behandling.

Omkring 30.000 lider af meget
svær nærsynethed, som på længere sigt kan true synet.
Næsten 15.000 småbørn skeler
og risikerer svagsyn, hvis ikke det
opdages i tide og behandles.
Ca. 65.000 er svagsynede - heraf
er halvdelen socialt blinde.
Dertil kommer en lang række andre øjensygdomme samt øjenskader ved ulykker i fritid, trafik og
erhverv, som hvert år øger antallet
af synshæmmede.
Det er alle disse øjensygdomme,
som Øjenforeningen gennem sit
arbejde er med til at forebygge og
helbrede, således at synet og læseevnen kan bevares længst muligt
livet igennem.
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