
 

Важлива інформація для переселенців з України, які перебувають у 

Нідерландах з проблемами зору (слабозорі та сліпі, хворі на глаукому, 

макулярну дегенерацію, діабетичну ретінопатію, та інші хвороби, що 

потребують системного лікування) та потребують негайної  допомоги! 

     Очна асоціація Нідерландів «Oogvereniging» розпочала з 1 квітня 2022 
року проект допомоги українським переселенцям з проблемами зору. 

      «Oogvereniging»- це національна організація, що представляє інтереси 
людей з порушенням зору. Ця організація допомогає людям з проблемами 
зору знайти свій шлях, отримати пораду та консультацію за телефоном або 
за допомогою електронної адреси, допомогає  адаптуватися до нових умов 
життя, отримати необхідне приладдя, лікування, має зв’язок з іншими 
спеціалізованими центрами та організаціями, щільно співпрацює з 
діагностичними та реабілітаційними центрами для слабозорих та сліпих 

«Visio» та «Bartiméus». Ці організації мають великий досвід та знання у 
реабілітації та лікуванні цієї групи людей. «Visio» та «Bartiméus»  навчають 

ходьбі з тростиною, системі Брайля, роботі зі спеціалізованими 

комп’ютерами та допоміжними заходами та навичками загальної щоденної 
діяльності, тобто всьому, що вам може знадобитися, щоб впоратися 
самостійно у повсякденному житті.  

   До уваги людей, хворих на глаукому, що повинні щоденно користуватися 
краплями, знижуючими внутрішньоочний тиск: будьте обережні, вам не 
можна пропускати жодного дня лікування! Це може привести до значного 

зниження зору, гострого больового синдрому та навіть до сліпоти. Якщо ви 
залишили свої краплі в Україні, або втратили їх під час евакуації, негайно 
звертайтеся по допомогу до нас або найближчого до вас сімейного лікаря. 

   До уваги людей, хворих на макулярну дегенерацію сітківки, діабетичну 
ретінопатію та інші захворювання, що потребують системного лікування, 
вам також не можна пропускати або залишати своє лікування! Ви повинні 
вчасно робити свої ін’єкції та отримувати необхідні ліки, бо інакше можливо 

поступово втратити свій зір. Звертайтесь по допомогу до нас, або сімейного 
лікаря, щоб отримати направлення до офтальмолога та продовжувати своє 
лікування. 

 

 



 

    

   Очна асоціація Нідерландів «Oogvereniging» буде намагатися вам 
допомогти знайти свій шлях в умовах цієї складної ситуації. Слабозорість 
та сліпота – це не вирок! Дуже багато людей бажають вам дійсно 
допомогти. Існує велика кількість волонтерів, які допомогають сліпим та 
слабозорим людям різного віку продовжувати повноцінне життя.  

   Ви можете звернутися до координатора центра підтримки українських 
мігрантів Ніни Сподіної, яка 20 років працювала в Україні лікарем 
офтальмологом та через війну вимушена була шукати безпеки та притулку 
у Нідерландах. Ви зможете поговорити на своій рідній мові та розповісти 
про проблеми вашого зору, отримати розуміння, пораду та всю можливу 
допомогу. Нідерландські громадяне або організації, яким зручніше 
розмовляти нідерландською мовою, можуть дзвонити на наш телефон у 
офісі (Eye line telephone number Ooglijn). 

   Фонд Bartiméus та Фонд Visio фінансово підтримують роботу центру 
підтримки українських біженців з проблемами зору. Але потрібно значно 
більше. Якщо ви підтримуєте цей проект та бажаєте допомогти, ви можете 
пожертвувати кошти швидко та легко: 

NL29 RABO 0177 8855 05 (Пожертвування для України) 

 

 

Контактна інформація: 

Для Українців: +316 868 47 720 (Ніна Сподіна) 

Для Нідерландців: +31 30 29 45 444 (Ooglijn) 

www.oogvereniging 

 

Ніна Сподіна 

 координатор центра підтримки 

 українських мігрантів 

+31 6 868 47 720 

nina.spodina@oogvereniging.nl 

http://www.oogvereniging/
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