త్రిక ికటన

20 సంవత్సరల కృషతు జరుపుక ంటున్న
ఎల్ వి పరసద్ నేత్ర వైద్య విజఞాన్ సంసథ గ్ామీణ నేత్ర సంరక్షణా కరయకామం
2018 ఇంటమైనషనల్ ఏజన్సస పర్ ది వ
ి న
ె ష న్ ఆఫ్ ఫండ్న
్ల నస్ సభావేశంతో సభనవమం
హైద్రబాద్, సెట ంె బర్ 15, 2018: ఎల్ వి ిశూద్ నేత్ి వెైద్య విజఞాన సంసథ (ఎల్వవఇఐ) శూభాజిక నేత్ి సంయక్షణా
విఫాగభభన ‘గుళ్ళపల్లి పరతిఫారవు ఇంటరననషన్ల్ సెంటర్ ఫర్ అడ్ాానసమంట్ ఆఫ్ రూరల్ ఐ కనర్ (జిఆర్ ఐకనర్)
ఈ సంవత్సయం త్న 20వ వమషషకోత్సవన్నన జయుుకుంటుననది. సంసథ ిధాన సహకయకులలో కమష ేయుతో
న్నయవహంచఫడెత్ేనన ఈ కైంద్ిం ఎల్వవఇఐ గ్ామీణ నేత్ి ఆమోగయ కయయకాభాలనన్ననంటిన్స సభనవమయుసఽతంది.
శూభాజిక ఆమోగయ మషశోధన భమషము అనఽకల వద్నలలో నామకత్వం వహంచడబేకక, ించ దేశలలోన్న
శూభాజిక కంటి ఆమోగయ న్నుణులకు శిక్షణన్నవవడంలో కడ్ా క భుఖయ బూమికనఽ న్నఫాభసఽతననది. ఇది
అంధత్వ న్నవయణలో డఫలయ హెచ్ వో సహకయ సంసథ .
ఈ బల
ై ుమభ, ించభంత్టిలోన్న అన్నన నేత్ి సంయక్షణా సంసథ లు, కమోమైషనల అంత్మాతీమ కటమి అభన
ఇంటమైనషనల్ ఏజన్సస పర్ ది ివన
ె ష న్ ఆఫ్ ఫండ్న
్ల నస్ (ఐఎబ) కౌన్నసల్ సబుయల సభావేశం ఏకకలంలో జయగడం
విశేషం. ఫాయత్దేశం భమషము ద్క్షిణ ఆసమా పింతాలలో జమషగ్న
ష ుమోభివిదిధన్న జయుుకునేంద్ఽకు దాదాు
400భంది ిత్రన్నధఽలు పల్గంటునన ఈ కౌన్నసల్ సభావేశన్నన ఎల్వవఇఐ న్నయవహసఽతననది. కైవలం ఈ
పింత్ంలోనేకక, ించభంత్టిలోనా కంటి ఆమోగయంలో ఎద్ఽమ్కంటునన సవ్ళననఽ కౌన్నసల్ చమషససఽతననది. ఈ
ఉత్సవంలో పల్గనన ిభుఖఽలలో కనంద్ర ఆరోగయ శఖామంతిర శ్రా జె  న్డ్ాా; తెలంగ్ణా మరియు ఆంధ్రపరదేశ్ రష్టటాల
గవరనర్ శ్రా ఇఎస్ఎల్ న్రసంహన్; పరపంచ ఆరోగయ సంసథ (డబలయయహచ్ోా) ద్క్షిణ ఆసయా తృరంతీయ డ్ెైరెకటర్ డ్ా
పూన్ం ఖనత్రతృల్ సంగ్; ఐఎబి అధ్యక్షుల శ్రా బాబ్ బెక ులి న్; ఐఎబి ముఖయ కరయతురాహణాధికరి శ్రా ఼టర్
హో లాిండ్; పరపంచ ఆరోగయ సంసథ , జెతూవన్ఽంచి డ్ా మరియా అలరోోస్ స఼జఞ మొరెనో మరియు డ్ా ఐవో కోక ర్;
మరియు అంత్రాతీయ ఆఫ్త లాులజీ కౌతుసల్ గత్ అధ్యక్షుల తృరర పెసర్ హయయ టైలర్ ఉనానయు.
ఐఎబ వెైవిధయ కటమిన్న ిత్రబంబసా
త కయయకాభంలో మోగ్ష బద్ిత్ భమషము చికితాస మషణాభాలు (ించ ఆమోగయ
సంసథ భమషము ఎల్ వి ిశూద్ నేత్ి వెద్
ై య విజఞాన సంసథ లచే), కంటి ఆమోగయ ెటు ుఫడ్ి (పెడ్
ి హో లోలస్ ఫ ండ్ేషన్
న్నుణులచే), విజమవంత్బన
ై ఫాగశూవభాయల యౄకలన భమషము న్నయవహణ (లమన్స కల బ్సస ఇంటమైనషనల్
ఫ ండ్ేషన్ నేత్ిత్వంలో అనఽబవలు భమషము సలశృతో) భమషము పఠశల కంటి ఆమోగయ కయయకాభాలకు
భాయగ ద్యశకతావలు (బిమన్ హో లడే న్ విజన్ ఇన్నటిటృయట్ చే), ల్వంగం భమషము కంటి ఆమోగయం, ఆవియభవిసఽతనన

శూంకైత్రకత్లు, శిక్షణ, సథయత్వం, పిధమిక కంటి ఆమోగయం భమషము ద్ిషుభాంద్య సంయక్షణవంటి అంశలు
చేయసఫడ్ాేభ.
ఈ సంద్యభంగ్ భాటాలడెత్ూ ఎల్ వి ిశూద్ నేత్ి వెైద్య విజఞాన సంసథ శూథకులు భమషము అధయక్షులు డ్ా గు్ళనల్వల
ఎన్ మవు “గత్ 20 సంవత్సమలుగ్ గు్ళనల్వల ిత్రఫామవు ఇంటమైనషనల్ సెంటర్ పర్ ది అడ్ావన్స బంట్ ఆఫ్
యౄయల్ ఐ కైర్ (జిఆర్ఐకైర్) సభాజఞలనఽ, భుఖయంగ్ న్నయల క్షయం చనమయఫడ్ిన భమషము భాయుభూల
సభాజఞలనఽ చేయుకుంటృ, నాణయబన
ై నేత్ి సంయక్షణనఽ వమషకి అంద్ఽఫాటులోన్నకి తీసఽకువసఽతననది. భా గ్ామీణ
కయయకాభాలలో మీక్షచేసే మోగులలో 70% భందికి, వమష సభసయ కిలషుత్తో సంఫంధంలడకుండ్ా, ఉచిత్ంగ్ చికిత్సనఽ
చేసత ఽనానభు. ఈ మోగులలో 90% భంది భాయుభూల, గ్ామీణ భమషము గ్షమషజన పింతాలకు చనందినవయు”
అనానయు.
ఎల్వవఇఐ గ్ామీణ నేత్ి సంయక్షణా వయవసథ 18 దివతీమశేాణి శూథభ ఆసఽత్ేిలు భమషము 176 పిధమిక ద్ిషు
కైందాిలు భమషము తనలంగ్ణా, ఆంధిద
ి ేశ్ భమషము డ్ిశులలోన్న భాయుభూల భమషము గ్షమషజన పింతాలలో
వివిధ శూభాజిక మీక్షా కయయకాభాలనఽ కల్వగ్ష ఉననది. ఇవి ఈ పింతాలలో 22 జిలాలలలో 10,000 గ్ాభాలనఽ
ఆవమషసత ా 1.5 నఽంచి 2 కోటల ిజలకు నేయుగ్ సభగా, అత్యధిక నాణయత్గల కంటి సంయక్షణనఽ అందిసత ఽనానభ.
అనేక దివతీమశేణ
ా ి కైందాిలు ఇుడె కమషనమా భామషడ్ి, బలల కనఽన, ఆకుయలోపలస఼ు వంటి సంకిలషుబన
ై
శసత చి
ర కితాస నేత్ి సంయక్షణనఽ మోగులకు అందించగల శూభయధ యం కల్వగ్ష ఉనానభ. టల్వ-కనసలడుషన్స భమషము టల్వఆఫ్త లామలజీ దావమ శూంకైత్రక విత్యణ సభాజఞన్నకి నాణయత్గల కంటి సంయక్షణనఽ భమషంత్ అంద్ఽఫాటులోన్నకి
తీసఽకుమవడ్ాన్నకి దో హద్డ్ింది. కంటి ఆమోగయ సఫబంది శూభాజిక కంటి ఆమోగయంలో సవలకల్వక భమషము
దీయఘకల్వక శిక్షణా కయయకాభాలదావమ శిక్షణ పద ంద్ఽత్ేనానయు. వమషన్న శూథన్నక సభుదామాలనఽంచి
ఎంకచేసత ఽనానయు. ఈ నేత్ి సంయక్షణ యమిడ్ నభూనా ించంలో అత్యంత్ విజమవంత్బైన నభూనాలలో
కటి అభంది.
త్న అనఽబవలనఽ ంచఽకుంటృ జిఆర్ఐకనర్ డ్ెైరెకటర్ డ్ా రోహిత్ ఖనాన “గత్రశీల పలన, ేిమత్
ష బన
ై ఫిందాలు,
అతాయధఽన్నక శూంకైత్రకత్ భమషము సమన
ై శూథనంలో సమన
ై వమషతో మషూయణ బన
ై జిఆర్ఐకైర్ ఎల్వవఇఐలో క
సభయధ వంత్బన
ై నేత్ి ఆమోగయ సంయక్షణ సేవలనందించే విఫాగంగ్ మషణాభం చనందింది. దీన్నన్న సంబవం చేమడ్ాన్నకి
త్భ అపయ భద్ద త్ేనందించిన భా దాత్లకు భమషము ించవయత ంగ్ ఉనన సంసథ లకు బేభు సయవదా
ఋణడ్ి ఉంటాభు. బవిషయత్ే
త లోకి అడెగుెడెత్ేనన సభమంలో, ఎవవమషకీ కంటి సంయక్షణ న్నమకమషంచకడద్ఽ
భమషము ిత్రవయౄ త్భ ద్ిషు హకుక అధికమన్నన పద ందేటటు
ల చాడ్ాలనే భా ిణాళిక భభమల్వన భుంద్ఽకు
నడ్ిస
 త ఽననది” అనానయు.

ఈ సంద్మభన్నన ుయసకమషంచఽకున్న జిఆర్ఐకైర్ 20 సంవత్సమలెై తీసన క లఘు చిత్ిం “ఎనాహన్నసంగ్ విజన్,
ఎనాసన్ను ంగ్ ల ైవ్సస” భమషము జిఆర్ఐకైర్ ఇన్నన సంవత్సమల ిమాణాన్నన కోాడ్ీకమషంచిన క అభినంద్న ుసత కం
“మీచింగ్ ఔట్” విడెద్ల చేశూయు.
ఎల్ వి పరసద్ నేత్ర వద్
ై య విజఞాన్ సంసథ
ఎల్ వి ిశూద్ నేత్ి వెైద్య విజఞాన సంసథ (ఎల్వవఇఐ) 1987 సంవత్సయంలో హెైద్మఫాద్ లో క లాఫాేక్ష లడన్న, ిబుతేవత్య,
శూభాజిక ద్ికధభునన సభగా నేత్ి సంయక్షణా సంసథ గ్ శూథంచఫడ్ింది. ఎల్వవఇఐ మండె టిసు ఽల దావమ
న్నయవహంచఫడెత్ేననది – ది హెైద్మఫాద్ ఐ ఇన్నటిటృయట్ భమషము ది హెైద్మఫాద్ ఐ మషసెమషస ఫ ండ్ేషన్. సంసథ అంధత్వ
న్నవయణకై ించ ఆమోగయ సంసథ సహకయ కైంద్ిం భమషము విజన్ 2020: ది మైట్ టు సెైట్ కయయకాభాన్నకి క అంత్మాతీమ
వనయుల కైంద్ిం. త్న కయయన్నయవహణకై ఎల్వవఇఐకి ది కిామాశీల విఫాగ్లునానభ – వెైద్య సేవలు; విద్య; మషశోధన; ద్ిషు
ునమవసం; గ్ామీణ భమషము శూభాజిక నేత్ి ఆమోగయం; నేత్న్న
ి ధి; అనఽకలవద్న భమషము విధాన ిణాళిక; శూభయధ య
న్నమమణం; ఆవిషకయణ భమషము ఉతాద్న అభివిదిధ.
ఎల్వవఇఐ నేత్ి సంయక్షణా వయవసథ యమిడ్ నభూనాలో తనలంగ్ణా, ఆంధిిదేశ్, డ్ిశు భమషము కమణటక మశుుాలలోన్న
భాయుభూల గ్ామీణ పింతాలనఽ ఆవమషసత ా ిసత ఽత్ం హెైద్మఫాదోల క అత్ేయత్త భ శేణ
ా ి కైంద్ిం; బుఫనేశవర్, విశఖటనం
భమషము విజమవడలలో 3 త్ితీమశేాణి కైందాిలు; 18 దివతీమశేాణి కైందాిలు; భమషము 176 ద్ిషు కైందాిలునానభ. భమషంత్
సభాచామన్నకి సంసథ వెబ్స సెైట్ , www.lvpei.org చాడండ్ి.
మరింత్ సమాచ్ారతుకి ద్యచ్ేస సంపరదించండ్ి:
డ్ా శీాదేవి మడవల్వల
హెడ్ – కభూయన్నకైషన్స అండ్ కమోమైట్ మషలడషన్స,
ఫద న్: +91 040 23547254, +91 040 30612371; Mobile: +91 98491 71895
ఈబభల్:: ysreedevi@lvpei.org

