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Lions Clubs Internationalin silmäpankkiohjelma
Ohjeet
Ohjelman tavoitteet
1. Rohkaista, mainostaa, tehostaa ja laajentaa lionien silmäpankkien toimintaa
kansainvälisesti siten, että korkealaatuista silmäkudosta on käytettävissä sarveiskalvon
siirtoihin, tutkimukseen ja muihin lääketieteellisiin tarkoituksiin. Perusteilla olevat
lionien silmäpankit voivat pyytää neuvoa nykyisiltä silmäpankeilta, jotka ovat sopineet
tämän tyyppisen avustuksen antamisesta.
2. Kehittää kansainvälistä toimintarakennetta nykyisten lionien silmäpankkien keskinäisellä
yhteistyöllä, ja sen kautta saada lionien silmäpankkitoiminnalle sen ansaitsema
tunnustus.
3. Lions‐nimen ja ‐tunnuksen suojeleminen ja tunnettuuden lisääminen.
4. Lionien silmäpankkien toimintaan ja palveluun liittyvän julkisuuden lisääminen.
5. Toimiminen keskeisenä tiedonlähteenä, johon sisältyvät parhaat käytännöt,
raportointimenettelyt ja kumppanuusmahdollisuudet.

Nimi ja/tai tunnus
Kaikkia Lions Clubs Internationalin silmäpankkiohjelmaan kuuluvia silmäpankkeja kutsutaan
lionien silmäpankeiksi.
1. Lions‐nimi ja ‐tunnus ovat järjestön rekisteröimiä liikemerkkejä ja niiden käyttöoikeus
kuuluu yksinomaan Lions Clubs Internationalille, samoin kuin velvollisuus näiden
liikemerkkien käyttöoikeuden suojelemisesta ja säilyttämisestä.
2. "Lions"‐nimen tulee sisältyä jokaisen perustettavan lionien silmäpankin nimeen. Lions‐
nimen ja/tai ‐merkin tulee myös olla selkeästi näkyvissä ja huomattavalla paikalla
kaikkien lionien silmäpankkien toimitiloissa, kirjelomakkeissa, verkkosivustoilla ja
julkaisuissa.
3. Lions Clubs Internationalin edustajat voivat vierailla ajoittain lionien silmäpankeissa
varmistaakseen, että Lions‐nimi ja/tai ‐tunnus ovat esillä ja että niitä käytetään oikein.

Valvonta
1. Valtaosan kunkin silmäpankin hallituksen jäsenistä tulee olla hyvässä asemassa olevia
lionsjäseniä lionsklubeissa, jotka ovat hyvässä asemassa Lionsklubien kansainvälisessä
järjestössä.
2. Kaikkien lionien silmäpankkien ja niiden henkilökunnan jäsenten on noudatettava oman
valtionsa hallituksen ja lääkintäviranomaisten vaatimia lääkinnällisiä ja
koulutusstandardeja.
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3. Jokaisen lionien silmäpankin on toimitettava Lions Clubs Internationalin
lakiasiainjaostolle voimassa olevat hallintoasiakirjansa sekä luettelo nykyisistä
virkailijoista vuosittain 15. syyskuuta mennessä. Tämän vaatimuksen toistuva
laiminlyönti johtaa toimintaluvan sekä järjestön nimen ja tunnuksen käyttöoikeuden
lakkauttamiseen.

Sponsorointi
1. Jonkun lionsklubin, piirin tai monikertaispiirin on sponsoroitava kutakin lionien
silmäpankkia.
2. Lions Clubs Internationalin on tunnustettava kaikki lionien silmäpankit ja
niillä on oltava oikeus käyttää Lions‐nimeä ja/tai ‐tunnusta niin kauan, kuin ne toimivat
näiden ohjesääntöjen mukaisesti ja täyttävät Lions‐nimen ja ‐tunnuksen käyttöön
vaadittavat kriteerit.
3. Niiden lionsklubien, piirien tai moninkertaispiirien lukumäärää, jotka yhdessä tukevat
samaa lionien silmäpankkia, ei rajoiteta.
4. Lionien silmäpankin perustamista rohkaistaan erityisesti alueilla, joilla sellaista ei vielä
ole.
5. Lionsklubin tai ‐jäsenen tuki lionien silmäpankille perustuu aina
vapaaehtoisuuteen.

Toiminta
Lionien silmäpankkien tulee hakeutua yhteistyösuhteeseen asianmukaisen lääketieteellisen
laitoksen kanssa ja toimia näiden antamien ohjeiden sekä paikallisten terveydenhuollon lakien
ja asetusten mukaisesti.

Vakuutus
Jokaisella lionien silmäpankilla tulee olla riittävä vakuutus, joka vähimmillään kattaa
kokonaisvastuun, omaisuusvahingon, työtapaturmat sekä hoitovirheet. Tällainen vakuutus
vaaditaan järjestön yleisen vastuuvakuutuksen lisäksi.

Julkistaminen ja PR‐toiminta
1. Lionien silmäpankkeja kannustetaan lähettämään julkaistaviksi sopivia tietoja Lions
Clubs Internationalille, joka käyttää näitä tietoja ohjelman edistämiseen sekä
uutisvaihtoon.
2. Lionien silmäpankkeja kehotetaan jakamaan tietoja Lions Clubs Internationalin ja
muiden lionien silmäpankkien kanssa aina, kun tällaiset tiedot auttavat ohjelman
tavoitteiden saavuttamisessa.
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Resurssit
Juridiset lomakkeet ja ‐julkaisut
Luettelo lionien silmäpankeista
Sarveiskalvolahjoitukset – Usein kysyttyjä kysymyksiä (Eye Bank Association of America)
Global Alliance of Eye Bank Associations (GAEBA)
International Journal of Eye Banking
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