Beynəlxalq Oftalmologiya Şurası/
Oftalmoloji Cəmiyyətlərin Beynəlxalq Federasiyası
Oftalmoloji Cəmiyyətlərin Beynəlxalq Federasiyası (OCBF) bütün dünyada professional
oftalmoloji birlikləri təmsil edir və onlara xidmət göstərir. Beynəlxalq Oftalmologiya Şurası (BOŞ)
OCBF-in icra və idarəedici strukturudur.
OCBF-in və BOŞ-un tarixi 1857-ci ildən başlayır. Həmin ildə 24 ölkədən olan 150
oftalmoloq ilk dəfə Brüsseldə Beynəlxalq Oftalmoloji Kongresdə iştirak etmək üçün toplaşmışdılar.
BOŞ-u 1927-ci ildə Hollandiyanın Şeveningen şəhərində, OCBF-ni isə 1933-cü ildə isə İspaniyanın
Madrid şəhərində keçirilən oftalmoloji kongresin iştirakçıları təsis etdilər.
BOŞ-un mıssıyası:
BOŞ bütün dünyada görmənin qorunması üçün oftalmoloji xidməti təmin etmək və
oftalmoloji təhsilin artırılması naminə oftalmoloji cəmiyyətlər, oftalmoloqlar və bu sahədə fəaliyyət
göstərən digərləri ilə əməkdaşlıq edir.
BOŞ-un əsas öhdəlikəri aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarını ödəmək üçün oftalmoloji təhsilin artırılması,
xüsusi ilə də həmin regionlarda çalışan oftalmoloqlara və oftalmoloji xidmət göstərən
personala təlimlərin keçirilməsi;
Görmənin qorunması üzrə təşəbbüslərə cəlb olunmaq naminə bütün dünyada oftalmoloji
cəmiyyətlər və oftalmoloqlar arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın yaradılması və
dəstəklənməsi;
Oftalmoloji xidmətin artırılması üçün təklif olunmuş standartların və tövsiyyələrin müəyyən
edilməsi və yayılması;
Qarşısı alınabiləcək korluğun kökünün kəsilməsi üçün elmi araşdırmaların
stimullaşdırılması;
Bütün dünyada korluğun vurduğu iqtisadi, sosial və fərdi ziyan barədə məlumatın, həmçinin
görmənin qorunması və bərpası üçün mailiyyə yardımınin cəlb edilməsinin və
dəstəklənməsinin artırılması.

BOŞ-un əsas proqram və fəaliyyətləri aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•

İki ildən bir dünyanın müxtəlif regionlarında Beynəlxalq Oftalmologiya Kongresinin
(Ümumdünya Oftalmologiya Kongresi) keçirilməsi;
Oftalmoloqlar üçün Bazis və Klinik biliklərin qiymətləndirilməsi;
Beynəlxalq “Fellowship” kurslarının təşkili;
Beynəlxalq Klinik Tövsiyyələrin tərtib olunması;
Oftalmoloji təhsil sahəsində digər təşəbbüslərin hazırlanması.

International Council of Ophthalmology/
International Federation of Ophthalmological Societies
The International Federation of Ophthalmological Societies (IFOS) represents and serves
professional associations of ophthalmologists throughout the world.The International Council of
Ophthalmology (ICO) is the executive body and operational arm of IFOS.
The roots of IFOS and the ICO date back to 1857 when 150 ophthalmologists from 24
countries convened in Brussels for the first International Congress of Ophthalmology.
Participants in the Congress founded the ICO in 1927 in Scheveningen, Holland, and IFOS in 1933
in Madrid, Spain.
ICO Mission
The ICO works with ophthalmologic societies, ophthalmologists and others to enhance
ophthalmic education and the provision of eye care in order to preserve and protect vision for all
people worldwide.
Principal Commitments
The ICO is focused on:
• Enhancing ophthalmic education, particularly training of ophthalmologists and other eye
care personnel to meet public needs in developing countries
• Stimulating and supporting communication and collaboration among ophthalmologic
societies and ophthalmologists globally and their involvement in initiatives to preserve
vision
• Defining and disseminating proposed standards and guidelines in order to enhance eye care
• Stimulating research to eradicate preventable blindness
• Raising awareness worldwide of the economic, social and personal impact of vision loss and
advocating for increased funding and other support for preservation and restoration of
vision.
Among the principle programs and activities of the ICO are:
•
•
•
•
•

The International Congress of Ophthalmology, also called the World Ophthalmology
Congress, which is held every two years in a different region of the world
the ICO International Basic Science Assessment and Clinical Sciences Assessment for
Ophthalmologists
IFOS/ICO International Fellowship
ICO International Clinical Guidelines
Other ICO initiatives in ophthalmic education

“Müasir Oftalmologiyanın İnkişafına Yardım” İctimai Birliyi
“Müasir Oftalmologiyanın İnkişafına Yardım” İctimai Birliyi (“MOİY” İB) Azərbaycanda və
regionda gənc oftalmoloqların yaratdıqları ilk oftalmoloji qeyri hökümət təşkilatıdır. Təşkilatın əsas
məqsədi görmənin qorunması və korluğun qarşısının alınmasından ibarətdir. Bu məqsədə çatmaq üçün biz
oftalmoloji təhsilin artırılmasına, beynəlxalq oftalmoloji təşkilatlarla əməkdaşlığa, həmçinin müasir
oftalmologiyanın nailiyyətlərinin ölkəmizdə təbliğ və tətbiq edilməsinə böyük önəm veririk.

“Assistance for Development of Modern Ophthalmology” Public Union
“Assistance for Development of Modern Ophthalmology” Public Union (ADMO) is the first
non-governmental ophthalmological organization in Azerbaijan and in region which formed by
young ophthalmologists. Our main goal preservation of vision and prevention of blindness. In order
to obtain this aim it’s important for us to enhance ophthalmic education, collabration with
international organizations, also advocate and apply achievements of modern ophthalmology in our
country.

