www.interoptyka.pl

NOWOǬƯ!

Soczewki Transitions® XTRActive® z powăokÆ lustrzanÆ dostÚpne w JAI KUDO!
6 wyjÆtkowych, modnych kolorów do wyboru: silver, blue violet, blue green, cooper, gold, acid green

CENA
Czas oczekiwania: 7 - 9 dni roboczych

Transitions i the swirl oraz Transitions XTRAcitive sÀ znakami handlowymi Transitions Optical Inc.
Transitions Optical, Inc. Real World Measurements, (2011).
W samochodzie aktywacja zaleķy od temperatury, pozycji kierowcy, ksztaýtu przedniej szyby samochodowej
oraz wýaĖciwoĖci transmisyjnych przedniej i bocznych szyb.

129 ză

4 dni Optyki

Od 23 do 26 września 2016 r.

WYJĄTKOWE SPOTKANIE

silmoparis.com

22 741 64 77
501 708 257
601 308 569

UL. WSPÓŁCZESNA 20
03-255 WARSZAWA
BIURO@ORATA.PL

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na WWW.ORATA.PL
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FIRMA

LOKALIZACJA

AM Group Plus

BYDGOSZCZ

19

BEST EMIT

WARSZAWA

35

BINOKL

JABŁONOWO

43

CAMRO

SOPOT

47

DEK-OPTICA

WROCŁAW

33

ELEFANT OPTYKA

POZNAŃ

66

HADAŚ-MARCINIAK

WARSZAWA

63

HAYNE

POZNAŃ

13

HUMEL

JÓZEFÓW

66

JAI KUDO

ROKIETNICA

3

KAMEX

JÓZEFÓW

6

MAŻEX

WARSZAWA

59

MIRADA

JELENIA GÓRA

55

NAPRAWY OPRAW

POZNAŃ

65

OKULARNIK

LESZNO

63

OPMATIK

WARSZAWA

29

OPTIBLOK

WARSZAWA

31

OPTIKOS

KRAKÓW

51

OPTOMAX

RADOM

58

OPTOTECHNIKA

KRAKÓW

63

OPTYKA 2016

POZNAŃ

10

OPTY SPORT

ZIELONA GÓRA

59

ORATA

WARSZAWA
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STRONA

6

FIRMA

LOKALIZACJA

STRONA

OWP

NIEMCY

P.H. OKO

WROCŁAW

PETK

LĘBORK

POLAND OPTICAL

CIESZYN

74,75

PROSTAF

POZNAŃ

1,24,25

RAKO OPTYK SERWIS

SZCZECIN

45

RM SERVICE

WARSZAWA

59

SEYKOPOL

ŁOMIANKI k/W-wy

66

SILMO

WARSZAWA

4

SPECTRUM 2

WROCŁAW

61

STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

GDAŃSK

58

SZAACH

KĘDZIERZYN-KOŹLE

66

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE

GDYNIA

SZKOŁA OPTYCZNA

ŁÓDŹ

62

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA

WARSZAWA

66

TAR-POL

NIEPOŁOMICE

57

TISARD

ŚWIDNICA

41

TO MY.TV

ŁÓDŹ

68

TRESS

BRODNICA

76

TRZPIL

RUDA TALUBSKA

57

VERMARI

WARSZAWA

WOODY POLSKA

ŁÓDŹ

5
26,27
67

38,39

2
23
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2016
18-19 listopada 2016

Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2016

Organizatorzy:

Biuro organizacji targów:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 21 03, +48 61 869 23 41
e-mail: optyka@mtp.pl

www.targioptyka.mtp.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
03.09.2016 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

Uwaga!
Giełdy warszawskie odbywają się
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
Giełdy w Sosnowcu odbywają się w hotelu Okrąglak,
ul. Narutowicza 59.
Informacje o terminach pochodzą bezpośrednio od organizatorów i są aktualne na
dzień oddania magazynu do
druku.
Przed wyjazdem na konkretną imprezę wskazane jest nawiązanie
kontaktu z organizatorami.

CIOF
07-09.09.2016 Pekin
www.ciof.cn

HIERONIM 2016
09-11.09.2016 Bochnia
www.mcokrakow.pl

VISION EXPO WEST
14-17.09.2016 Las Vegas
www.west.visionexpo.com

GIEŁDA OPTYCZNA
16.09.2016 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

TARGI SILMO
23-26.09.2016 Paryż
www.silmoparis.com

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
13.10.2016
www.givingsight.org, www.iapb.org
www.worldsightday.org

TARGI OPTYKA
18-19.11.2016 Poznań
www.targioptyka.mtp.pl

nowości

Okulary sportowe dla dzieci
Dzieci mają naturalną potrzebę ruchu. Niestety, wady wzroku często uniemożliwiają im realizowanie tej
potrzeby. A nie muszą. Dzięki staraniom producentów okularów i dostępności najnowocześniejszych rozwiązań, uprawianie aktywności fizycznej może być bezpieczne i niczym nieograniczone.

Wada wzroku dla dzieci często brzmi
jak wyrok. Nie tylko dlatego, że są nazywane okularnikami i często bywają
obiektem drwin, ale przede wszystkim – noszenie okularów wciąż kojarzy
się z wykluczeniem z udziału w wielu
zabawach i grach zespołowych, a co
za tym idzie uprawiania aktywności
fizycznej w ogóle, a ta jest naturalną
potrzebą dzieci. Jest to jednak przekonanie błędne i warto, by pracownik salonu optycznego zwrócił na to uwagę
rodzicom.

Profesjonalna
ochrona
To prawda, że noszenie okularów może
stanowić realne zagrożenie podczas
uprawiania sportu. Uszkodzeniu mogą
ulec nie tylko szkła, ale i oprawki, dotkliwie raniąc twarz dziecka. Takiego
scenariusza najbardziej obawiają się
rodzice. Warto uświadomić ich jednak,
że taki scenariusz może się ziścić tylko
w przypadku niewłaściwie dobranych
okularów. Do uprawiania aktywności
fizycznej przeznaczone są tylko i wyłącznie okulary sportowe i te należy
12
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polecać rodzicom aktywnych pociech.
Trzeba jednak pamiętać, że najwłaściwszą ochronę zapewnią tylko profesjonalne okulary, a więc wykonane
z trwałych, odpornych na uszkodzenia
materiałów, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i rekomendacjami.

ne, nie stanowią zagrożenia dla oczu,
a dzięki zastosowaniu elastycznych
opasek – są niezwykle wygodne.

W walce z wykluczeniem

Właściciele salonów optycznych, zaopatrując lokal w okulary sportowe,
powinni nie tylko zwracać uwagę na
certyfikacje, które najlepiej zapewnią
rodziców o bezpieczeństwie oczu ich
pociech, ale także na szerokie możliwości ich zastosowania. Warto, by okulary
sportowe miały możliwość wstawienia
szkieł korekcyjnych. Dzięki temu jeszcze lepiej odpowiedzą na potrzeby
małych, aktywnych klientów. Warto
także, by oferowały szeroką gamę kolorystyczną. Pamiętajmy, że mali klienci kupują oczami i noszą tylko te okulary, które przypadną im do gustu, a nie
zawsze bezpieczeństwo idzie w parze
z designem. Warto, dobierając asortyment, mieć to na uwadze.

Takie okulary nie tylko można bez
obaw stosować podczas podejmowania przez dziecko codziennej aktywności fizycznej, ale przede wszystkim
na lekcjach wychowania fizycznego.
Jest to o tyle istotne, że dzieci noszące okulary muszą posiłkować się
zwolnieniami z wf-u. Pozbawia ich to
integracji z rówieśnikami, a przede
wszystkim naraża na szereg chorób
cywilizacyjnych, wynikających z braku
ruchu. Profesjonalne okulary sportowe
umożliwiają dziecku uczestniczenie
w zajęciach wychowania fizycznego
zarówno w salach gimnastycznych,
jak i na zewnątrz (np. boiska szkolne,
orliki). Dzięki wysokiej jakości szkłom,
odpornym na uszkodzenia mechanicz-

Dzieci kupują
oczami

Tekst: Justyna Sobolak
na zdjęciu okulary sportowe
SZIOLS INDOOR, fot. HAYNE

?:B-;1-ý
miesiącem ogólnopolskiej kampanii

SPORT

BEZ
7/:)61+B-ý

Chcemy by każde dziecko, niezależnie od tego czy ma wadę
wzroku czy nie, mogło cieszyć się swobodą i żyć aktywnie.
Walczymy z nudą, wspieramy sport.

,7ãð+B,7KAMPANII

i

ZYSKAJ...

... nowych Klientów, którzy poznają
okulary sportowe SZIOLS Indoor dzięki
intensywnej kampanii internetowej
i social media
... większą rozpoznawalność
Twojego zakładu optycznego dzięki
wyszukiwarce na www.sziols.pl
... wsparcie marketingowe, w postaci
pakietu bezpłatnych materiałów
reklamowych dotyczących kampanii

-15%

... najlepszą cenę zakupu,
co pozwoli Ci na stworzenie
atrakcyjnej oferty

Zainteresowanych zapraszamy na www.hayne.pl
lub do kontaktu telefonicznego pod numerem
telefonu +48 61 841 02 05.

Obserwuj kampanię na
facebook.com/SziolsPoland oraz
na sziols.pl/sport-bez-ograniczen

nowości

Foresight
Foresight Project Report - czyli
co może przynieść
Project
Reportprzyszłość?
A discussion of the potential impact of
technology on the UK optical sector to 2030

W poprzednim wydaniu naszego magazynu napomknęliśmy o pewnym raporcie dotyczącym świata
optycznego, teraz nieco się w niego zagłębimy.

W marcu
roku w WielReportbieżącego
by 2020health
kiej Brytanii
ujrzał
światło
dzienne
March 2016
blisko 200-stronicowy dokument omawiający, czy może raczej, przewidujący
zmiany, jakie dzięki rozwojowi światowej technologii zajdą w brytyjskiej optyce do 2030 roku. Nadano mu nazwę
Foresight Project Report i trzeba uczciwie przyznać, że zarówno ogrom pracy, jaki włożono w jego przeprowadzenie oraz wnikliwa analiza danych robi
na czytającym wrażenie. I choć można
traktować wiele z prognoz jako czyste
science-fiction, co zresztą zauważa we
wstępie do FPR sam jego pomysłodawca, Alan Tinger, to nie należy tych prze14
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widywań lekceważyć. Zwłaszcza, że
niektóre scenariusze technologicznego rozwoju to kwestia dwóch-trzech
lat. „Żadnej profesji w nadchodzących
latach nie ominie kontakt z nowoczesną technologią“, zauważa Julia Maning
szefowa organizacji 2020Health, która
zajęła się przeprowadzeniem badań.
Ale po kolei. Prace nad projektem
rozpoczęły się cztery lata temu, w 2012
roku, z inicjatywy szefa Local Optical
Committee Support, Alana Tinger’a.
Zainicjował on w środowisku optyków
oraz optometrystów debatę dotyczącą
lepszego wyposażenia tego sektora
w narzędzia mogące lepiej i pewniej

diagnozować problemy chorób oczu
i je rozwiązywać. Jego zdaniem, tylko
rozumiejąc oraz adaptując postępujące zmiany w technologii i cybernetyce można nie tylko udoskonalić
profilaktykę, ale nawiązać taką relację
z pacjentem, w wyniku której on sam
będzie aktywnie współdziałał przy leczeniu.
Przeprowadzenie projektu zlecono niezależnej organizacji 2020Health,
będącej jedną z czołowych społecznych think-tank’ów w Wielkiej Brytanii. Jej motto, „Make Health Personal“
(„Czyń zdrowie sprawą osobistą“), idealnie oddawało ideę, która przyświe-

cała pomysłodawcom tego przedsięwzięcia.
Foresight Project Report podzielono na pięć części. W pierwszej nakreślono, nazwijmy to umownie, krajobraz demograficzno-optyczny, jaki ma
szansę ukształtować się w najbliższych
latach. I, niestety, nie prezentuje się
on zbyt optymistycznie. Zarówno pod
względem zdrowotnym, jak i finansowym. Bo właśnie to kwestie finansowe
stanowią poniekąd przyczynę szukania nowych rozwiązań w optometrii.
Starzejące się społeczeństwo, ale też
i zwiększająca się długość życia dość
poważnie może obciążać brytyjską
służbę zdrowia. A jeśli doliczyć do tego
styl życia współczesnego człowieka
oraz choroby cywilizacyjne przekładające się na stan zdrowia oczu (jak
na przykład relacja: otyłość - cukrzyca
- wzrok lub: komputery/telefony komórkowe - wzrok), otrzymujemy dość
alarmującą potrzebę wczesnej profilaktyki, która - niestety - wymaga dobrej woli pacjenta i jego intensywnego
zaangażowania.
Tym, jak stworzyć pacjenta świadomego zajmuje się druga część projektu, poświęcona technologii i towarzyszącym jej ogólnie zdefiniowanym
przeszkodom. Jednym z podanych
sposobów jak wykorzystać postęp jest,
wcale nie tak nierealna i odległa, idea
stworzenia soczewek kontaktowych,
które na bieżąco pobierałyby dane,
np. o poziomie glukozy lub ciśnieniu
ocznego śródgałkowego, a następnie
przesyłałyby dane do ośrodka badawczego, gdzie pod okiem specjalisty
następowałaby analiza zachodzących
zmian. Ułatwiałoby to i umożliwiało
przeprowadzanie regularnych testów
cukrzycowych. Również wprowadzenie inteligentnych soczewek hamujących krótkowzroczność (lub znacznie
na to wpływających), choć brzmi jak
przykład z fantastyki naukowej, zdaniem autorów raportu, ma całkiem
duże szanse na realizację do 2030 roku.
Co istotne, postrzegana w ten sposób
nowoczesna technologia buduje osobistą relację z pacjentem, który troszczy się o swoje zdrowie, niekoniecznie
odwiedzając szpital czy przychodnię.

VISION 2030

W raporcie
pacjenta
rozszerzenie
swoich zainteresowań
Foresight
Projecttyp
Report
seeks to świadomego
inform the debate about
the
future
of the optical
professions
określono
mianem
participatient (od między innymi o ortooptykę, a także
01 połączenia
Apr 2016 by John słów:
White participate
1 Category:
niczyć,
patient
- pacjent).
2 Optical Confederation

- uczest-

- i to może wydać się nieco zaskakujące, by nie rzec, kuriozalne - o kompetencje społeczne! Z badań wynika,
że umiejętności komunikacyjne nie
są mocną stroną brytyjskich specjalistów ze świata optyki. To może też być
składowy czynnik niechęci wobec odwiedzania przychodni okulistycznych
przez pacjentów.
Piąta, najkrótsza część poświęcona
została
regulacjom i rozwiązaniom
The potential impact of technology on the UK optical sector has
Technologia
zastosowanie
w bi- lastprawnym,
zarówno tym istniejącym
been
considered in ama
wide-ranging
report, published
month.
znesie i ten aspekt omawia trzecia (odwołanie się do historycznych akCommissioned by the Optical Confederation, of which the
część FRP. Autorzy widzą nadchodzącą tów, jak The Optitian Act z 1989 roku,
Association of Optometrists is a founding member, and the
rewolucję
w finansowaniu
badań
i rozCollege
of Optometrists,
and principally
Þnanced
by thektóry
Central dodał zawodowi optyka pewwoju
nowinek
technicznych,
mających
nych
istotnych upoważnień, np. do wyOptical Fund, the Foresight Project Report sets out to better equip
thezastosowanie
optical sector withwa optometrii
longview on technology,
ocular dawania
medical zaleceń), jak i postulowanym.
w postaci
developments
and shifts in the demographic
landscape.
tzw. crowdfundingu.
Obserwując
ten Autorzy proponują, by odpowiednie
coraz
popularniejszy
i,
co
ważniejsze,
instytucje państwowe włączyły się
This knowledge, the report explains, intends to Ôinform debateÕ as
skuteczniejszy
sposób
zbierania
funw propagowanie
rozwiązań korzystto how the sector can help shape and adapt to the challenges
and
opportunities
ahead. z łatwością wyobrazić
duszy, można
nych dla zdrowia, jak choćby stosowasobie gromadzenie pieniędzy za po- nie soczewek kontaktowych. Istotne
mocą tej metody. Plusem jest włącze- też jest zastopowanie niebezpiecznenie w to nie tylko ośrodków akademi- go procederu zakupu pozbawionych
ckich, czy technologicznych, ale też kodu soczewek przez Internet (szacuje
przedstawicieli innych dyscyplin, które się, że 715 tys. recept zostało zrealizomogą wzbogacić świat optyczny. Mul- wanych nielegalnie online) oraz zachętidyscyplinarne zespoły - finansowane canie obywateli do regularnego badanie z budżetu państwa, ale z innych nia wzroku.
Jakkolwiek Foresight Project Reniezależnych źródeł - mogą okazać się
w przyszłości kluczowe dla dalszego port dotyczy Wielkiej Brytanii i ściśle
rozwoju tego sektora. Wymaga to jed- odnosi się do problemów z jakimi bonak także otwartości ze strony samego ryka się społeczeństwo wyspiarzy, to
świata optyków, a do tego potrzebna jednak charakter tych badań pozostaje
jest nowa edukacja. I właśnie edukacji uniwersalny. Tym bardziej, że sami aupoświęcono czwartą część raportu.
torzy nadchodzące zmiany określają
Jeśli zmieniają się narzędzia, to mianem nowej ery Gutenberga lub
logicznym się wydaje nauka obsługi drugim wiekiem techniki (sic!). I dodanowych urządzeń. Z tego założenia ją, że są to zmiany nieuniknione. W ich
wyszli autorzy raportu. Ale nie o naukę wyniku albo przemysł optyczny się zatylko chodzi, lecz także o podejście adaptuje i przeobrazi, albo pożegnaspecjalistów do zmian, o ich mniejszy my się z monopolami. I choć to pieśń
opór i zwiększenie elastyczności. Od- przyszłości, to już dziś trzeba trzymać
rzucenie lub znacząca modyfikacja rękę na pulsie, gdyż, jak powtarza za
dotychczasowego programu naucza- prezydentem Kennedym Alan Tinger:
nia (odwołującego się do matematy- „Zmiana jest prawem życia. Ci, którzy
ki, czy historii optyki) i stosowanych patrzą tylko w przeszłość lub teraźniejrozwiązań może stanowić pewne wy- szość z całą pewnością przegapią przyzwanie. Jednakże, uczelnie kształcące szłość“.
przyszłych optyków i optometrystów
Opracowanie: INTEROPTYKA,
powinny zmienić program nauczania
na podst. mat. pras. 2020Health
poprzez, na przykład, położenie większego nacisku na technologię cyfrową,
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Światowy Dzień
Wzroku

Jak co roku, w drugi czwartek października obchodzić będziemy (po raz szesnasty!) Światowy Dzień Wzroku. Tegoroczna edycja wypada 13 października.
Obchody święta mają na celu promowanie wiedzy zarówno na temat wad
wzroku, jak i znaczenia profilaktyki okulistycznej.
Światowy Dzień Wzroku organizowany
jest przez międzynarodową koalicję Vision 2020, która zrzesza 26 organizacji
(w tym Światową Organizację Zdrowia),
zajmujących się zwalczaniem chorób
oczu. Cel, jaki koalicja sobie wytyczyła
jest ambitny: zlikwidowanie do 2020
roku możliwych do wyeliminowania
przyczyn ślepoty.
Tegoroczna edycja jest ważna dla organizacji Optometry Giving Sight (Optometria daje wzrok), która w tym roku po
raz 10 włącza się w obchody święta. Od
dekady OGS nie tylko propaguje wiedzę
na temat oczu, ale przede wszystkim zachęca profesjonalistów i optometrystów
z całego świata, by zbierali fundusze na
pomoc dla tych, którzy nie mogą sobie
na nią pozwolić. Organizują praktyki dla
szkół i firm, zapraszają zarówno specjalistów, jak i pacjentów do wspólnego
spotkania i działania na rzecz uświadomienia roli, jaką optometria odgrywa
w życiu każdego człowieka. Prezes organizacji, Clive Miller, podkreśla wagę tych
działań mówiąc: „Każdy z nas docenia
rolę dobrego widzenia. Jeśli nie widzimy
– nie możemy się uczyć”. To zaś prowadzi do wykluczenia i życia w ubóstwie.
Akcja, której pełna nazwa brzmi World
16
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Sight Day Challenge 2016, rozpocznie się
już 1 września i potrwa do 31 października. W tym roku kampania fundraisingowa zwraca swe – nomen omen – oczy na
dzieci i młodzież z Afryki, Azji, Ameryki
Łacińskiej i Wschodniej Europy.
Wspierać działania OGS mogą zarówno osoby indywidualne, jak i całe
firmy. Na stronie www.givingsight.
org można znaleźć informacje o sposobie przekazywania datków. Firmy
zainteresowane dołączeniem do akcji
mogą skontaktować się z szefostwem
w Australii (Global Head Office) jako że
w Polsce Optometry Giving Sight nie
posiada swego przedstawicielstwa.
Do wzięcia udziału w akcji zwalczania chorób oczu zachęca International
Agency for the Prevention of Blidness
(IAPB), która ogłosiła Międzynarodowy
Konkurs Fotograficzny, skierowany zarówno do profesjonalnych fotografów,
jak i do amatorów. Temat: #StrongerTogether. Wystarczy przesłać swoje autorskie kompozycje oznaczone hashtagiem
i hasłem konkursu do 13 października.
Szczegóły dostępne na www.iapb.org
Także Polska obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę organizowania Światowego
Dnia Wzroku – patronat nad pierwszą
polską edycją w 2006 roku objął profesor Zbigniew Religa.
Źródło: www.givingsight.org
www.iapb.org

Latająca klinika
okulistyczna

Jak może zdrowiu przysłużyć się samolot transportowy? Poza odpowiedziami
oczywistymi jest jeszcze jedna, która
poza zdziwieniem budzi podziw i uznanie: samolot cargo wykorzystany jako

latająca klinika okulistyczna (Flying Eye
Hospital - FEH). Na taki niecodzienny
pomysł wpadła Orbis International (OI)
– amerykańska organizacja, zajmująca
się ratowaniem wzroku obywateli całego świata.
A jest co ratować. Według statystyk,
na świecie żyje około 285 milionów ludzi dotkniętych ślepotą lub inną chorobą oczu. 90% z nich żyje w krajach
rozwijających się, niezapewniających
swoim mieszkańcom podstawowej
opieki okulistycznej. A, zdaniem dyrektora medycznego Orbis International Jonathana Lorda, dwie trzecie
problemów ze wzrokiem można by
rozwiązać przy regularnych badaniach
i przy wykształceniu odpowiedniej kadry. Tym bardziej, że 15-minutowa operacja jest w stanie znacząco poprawić
wzrok.
Flying Eye Hospital podróżuje zatem
przez świat, będąc wszędzie tam, gdzie
okulistów i optometrystów brak. Rąk
do pomocy też nie brakuje, gdyż ponad
400 wolontariuszy chętnie włączyło się
w podniebną inicjatywę! Dzięki takiemu
wsparciu, latająca klinika zawitała już do
92 krajów i w 2015 roku leczyła ponad
2 miliony osób.
Bob Ranck podkreśla wagę latającej inicjatywy, stwierdzając, że taka pomoc
zdecydowanie zwiększa możliwości produkcyjne u wyleczonej osoby, zwłaszcza
w krajach dotkniętych ubóstwem. Jeśli
wyobrazimy sobie, że nagle całe miasto
– w dużym uproszczeniu – odzyskuje
wzrok, to wyobrazimy sobie również,
jak może to przełożyć się na jakość pracy i życia.
Ale nie tylko sama pomoc i operacje są
tutaj ważne, gdyż latająca klinika okulistyczna Orbis International dba o jeszcze
jeden aspekt – o wykwalifikowaną kadrę.
„Nawet jeśli odlecimy, to nie zostawiamy
opuszczonego miejsca bez opieki” – zauważa Ranck. Miejsce, które odwiedził
FEH zyskuje specjalistyczną bazę.
Więcej informacji na temat podniebnej
inicjatywy można znaleźć na stronie Orbis International: www.orbis.org
Źródło: www.orbis.org

Pic: HelpMeSee
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nowości

Berlin story …
Wielokulturowość, ogrom inspiracji i tętniące życie Berlina wyznaczyło kierunek
dla najnowszej sesji opraw korekcyjnych
Solano na okres jesień - zima. Tendencje
pojawiające się w kolekcji opraw idealnie współgrały z otaczającą surową architekturą, w której dominował beton
i rozświetlające szkło. W najnowszej kolekcji na zausznikach występuje geometryczny minimalizm, ale także widoczne
są fantazyjne wypukłe printy a fronty
wzbogacone o wielowarstwowość zestawień materiału. W kolorystyce pojawia się subtelne cieniowanie barw, ale
też nie zabraknie żywych, intensywnych
kolorów często skontrastowanych, jak
biel i czerń.
Jesienna odsłona Solano jest ucieleśnieniem tego, co w Berlinie fascynujące:
ekstrawagancji, nowoczesności i dobrego stylu.
Informacja własna AM GROUP

fot. AM GROUP
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Twinkle delight
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 Wrocław
71 346 04 65
721 707 081

www.moonlight.pl
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www.opmatik.com
22 8625 625 - 601 407 308

30

2016/4

Spoglądaj na życie przez właściwe okulary

PASJA POŁĄCZONA
Z KLASYKĄ
I ELEGANCJĄ
Marka Selvaggio działa na rynku
od kilku lat. Jej twórca i właściciel
Sławomir Musiałowski postawił sobie za cel stworzenie polskiej marki
optycznej, która będzie spełniała
najwyższe standardy europejskie
w branży. Jest to możliwe jedynie
dzięki nieustannej koncentracji na
utrzymaniu wysokiej jakości, kreatywnym rozwiązaniom oraz szukaniu innowacji w dziedzinie mody
okularowej.
W swoim asortymencie Selvaggio
posiada szeroki wachlarz damskich
i męskich opraw. Brand szybko trafił
w gusta klientów i podbił ich serca nie tylko w Polsce, ale i na rynku
międzynarodowym. Już po roku od
rozpoczęcia sprzedaży brand został doceniony w Europie, a jakość
produktów porównywana jest do
jakości okularów produkowanych
w krajach zachodnich. W tym momencie marka ma już przedstawicielstwa w Czechach, Słowacji i Austrii.
Dzięki prezentowanemu przez firmę odpowiedzialnemu podejściu
do współpracy z partnerami biznesowymi, zyskała ona zaufanie klientów. Powstały zarówno klasyczne,
ponadczasowe wzory, jak i śmiałe,
wychodzące naprzeciw światowym
trendom okulary. Skutkuje to ciągłym rozwojem kanałów dystrybucji, a także wzrostem liczby punktów
sprzedaży produktów.
34
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NOWOCZESNE
SPOJRZENIE NA
MODĘ OKULAROWĄ
Oryginalne projekty oprawek wyrażają pasję połączoną z klasyką
i elegancją. Kolekcje cechują się nowoczesnym spojrzeniem na modę
okularową. Można w nich dostrzec
najwyższą jakość wykorzystywanych surowców i dbałość o staranne
wykonanie, a także zaskakujące zestawienia kolorów i stylów.
Już teraz zarówno pod względem jakości jak i designu marka Selvaggio
osiągnęła wyznaczony cel. Potwier-

dzeniem tego jest otrzymana nagroda w kategorii Ekskluzywna marka
roku w branży optycznej podczas
V Gali Polish Businesswoman Awards.
Firma regularnie uczestniczy w różnego rodzaju pokazach mody oraz
eventach, prezentując swoje kolekcje, które są odbierane przez publiczność z wielkim entuzjazmem.
Ostatnim wydarzeniem, nad którym
firma Selvaggio objęła patronat medialny był koncert z okazji 20-lecia
kariery światowej sławy tenora – Iwo
Orłowskiego w warszawskim teatrze
Sabat.
Informacja: SELVAGGIO
Best Emit Company

Selvaggio
Ekskluzywna marka w branży optycznej
w konkursie Polish Businesswomen Awards
magazynu „Businesswoman & life”
SELVAGGIO Best Emit Company

tel. +48 22 626 94 44; +48 22 626 94 55

ul. Mokotowska 61/1, 00-542 Warszawa

fax +48 22 626 97 70

www.selvaggio.pl

Facebook.com/Selvaggio.Eyewear

wieści z KRIO

Magia oprawek

na co powinniśmy zwracać uwagę?
Gdy stajemy się „okularnikami” po raz pierwszy, bardzo ważną a wręcz podstawową kwestią jest wybór
oprawy. Musimy jednak wiedzieć, że nie do każdej korekcji i nie do każdej twarzy, nadaje się każda oprawa. Mając to na uwadze musimy liczyć na doradztwo optyka. Dopiero wtedy w obrębie opraw, które
będą odpowiednie dla naszej korekcji oraz geometrii naszej twarzy, możemy poszukiwać takich opraw,
które nas usatysfakcjonują. O tym, jak wybrać odpowiedni model i jakich oprawek powinniśmy unikać
opowiadają: trener Olaf Tabaczyński, specjalizujący się w pracy z klientem indywidualnym w zakresie doboru okularów oraz Marek Jakubowicz, optyk z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem.

fot. mat. pras. OWP

Po pierwsze – styl i wygoda powinny iść w parze
Poprzez nasz styl wyrażamy naszą
osobowość i charakter. Dlatego tak
ważna przy wyborze okularów jest
świadomość, że oprawki nam się
podobają i odzwierciadlają nasze
usposobienie. Pamiętajmy jednak,
że jeśli okulary mają korygować
nasz wzrok, to nie możemy traktować ich tylko w kategorii gadżetu.
Staną się one elementem naszej
codzienności, więc styl musi iść
w parze z wygodą ich użytkowania.
Noszenie pięknych – ale bardzo
36
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niewygodnych okularów – szybko
stanie się dla nas męczarnią. Dlatego, aby uniknąć takich sytuacji,
warto wziąć pod uwagę rady profesjonalisty.

Czym się kierować przy
wyborze oprawek?
Niewątpliwie wchodząc do salonu
optycznego, kusić nas będą najmodniejsze modele obowiązujące w danym sezonie. Oczywiście
można je wziąć pod uwagę. Przy
wyborze oprawek, ważniejsze jest
jednak określenie kształtu naszej

twarzy. Z pewnością pomoże nam
w tym doświadczony optyk i tak
np. okrągłą twarz mogą wyszczuplić duże prostokątne okulary
z szerokimi zausznikami. Istotne
jest także dopasowanie odpowiedniej odległości od rogówki do
wewnętrznej strony soczewki okularowej (10-12 mm) – okulary nie
mogą być ani za blisko, ani za daleko od oka. W przypadku dobrze
dobranych opraw niedopuszczalne
jest ich zsuwanie się czy zbyt mocne przywieranie do twarzy. Oprócz
kształtu twarzy, powinniśmy zwrócić także uwagę na karnację i kolor
włosów.

fot. mat. pras.

Uwaga! Jeśli będziemy kierować
się wyłącznie modą i zdecydujemy
się na niedopasowane okulary możemy wyglądać groteskowo.
Przy doborze oprawy pojawiają się
takie kwestie, z których większość
z nas nie zdaje sobie sprawy a pominięcie ich sprawi, że okulary nie
pozwolą na komfortowe funkcjonowanie:
„I tak na przykład przy doborze
oprawek, ważny jest kąt pochylenia oprawy do policzków, panoramiczność oprawy. Należy spraw-

dzić, czy środek źrenicy nie jest
zbyt wysoko w stosunku do górnej
krawędzi opraw, czy oprawka nie
uciska zbytnio skroni, albo zbytnio
od nich nie odstaje. Okulary nie
mogą też leżeć krzywo na nosie
ani uwierać uszu. Dopiero biorąc
pod uwagę te wszystkie elementy oraz uwzględniwszy wszystkie
asymetrie naszej głowy, możemy
wybrać odpowiednie – wygodne
oprawy” – tłumaczy Marek Jakubowicz, optyk oraz ekspert i wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby
Optycznej.
Podczas wizyty w salonie optycznym istotne jest także przeprowadzenie przez optyka rzetelnego
wywiadu z pacjentem, który pozwoli na pogłębienie informacji
o stylu życia przyszłego „okularnika” – o rodzaju wykonywanej
pracy, zainteresowaniach, czy też
zwyczajach w życiu codziennym.
Wszystkie te informacje są bardzo
ważne dla wyboru zarówno odpowiednich opraw, ustawienia i montażu soczewek jak i wykonania
okularów.
„Asortyment opraw jest naprawdę
szeroki – np. dla osób, które mają

KOLOR WŁOSÓW A POLECANE KOLORY OPRAWY
BLONDYNKI
BRUNETKI
RUDE

Miedziane, srebrne lub złote
Czarne, szafirowe, czerwone, srebrne
Miedziane, złote

KSZTAŁT TWARZY
PROSTOKĄTNA
SERCE

NAJLEPSZE KSZTAŁTY OPRAW
Szerokie, prostokątne, owalne
Okrągłe, motyle

OWALNA

Pasuje każda oprawa!

KWADRATOWA

Okrągłe, owalne, kocie

OKRĄGŁA

Prostokątne, geometryczne

wrażliwą skórę, powstają delikatne
w dotyku oprawy antyalergiczne
np. tytanowe – dlatego żeby się
w tym nie pogubić, warto skorzystać z porad profesjonalisty, który
pomoże nam wybrać odpowiednie oprawki i stworzy okulary odpowiadające naszym potrzebom
i oczekiwaniom” – stwierdza Marek
Jakubowicz.
Pamiętajmy – tylko właściwie wybrane soczewki oraz dobrze dopasowana oprawa zagwarantują nam
komfortowe użytkowanie okularów.

Dodatkowe informacje:
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO) – organizacja samorządu
zawodowego, zrzeszająca obecnie
6 cechów optycznych, których członkowie prowadzą około 900 salonów,
sklepów czy też usługowych pracowni optycznych. Jej początki sięgają lat
siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to
środowisko optyków miało swoją reprezentację w ramach Komisji Branżowej usytuowanej przy ówczesnym
Centralnym Związku Rzemiosła (CZR),
a od 1996 r działający pod nazwą Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).
Jednym z fundamentalnych warunków, pozwalających na przynależność
do Cechu Optycznego, jest posiadanie
kwalifikacji zawodowych i co najmniej
trzyletni staż pracy. Ponadto, jednym
z podstawowych dokumentów obowiązujących osoby zrzeszone w cechach optycznych jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Optyka. W ten sposób
KRIO bierze na siebie część odpowiedzialności za działanie zrzeszonych optyków, dając tym samym świadectwo
ich umiejętnościom i kompetencjom.
KRIO systematycznie szkoli zrzeszonych optyków, współpracując w tym
zakresie z ośrodkami akademickimi,
takimi jak: Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet
Warszawski, jak też Politechnika Wrocławska.
Więcej informacji: www.krio.org.pl
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Soczewki okularowe z Gdyni

Szkła fotochromowe Solar:

jasne w pomieszczeniach, ciemne na zewnątrz

Krótki czas zaciemniania
i rozjaśniania szkieł

www.soczewkisolar.pl

Jasne
w pomieszczeniach

Ciemne
na zewnątrz

Ochrona wzroku przed
promieniowaniem UV

Soczewki okularowe z Gdyni

Soczewki dla dzieci Koliber:

zdrowy i bezpieczny wzrok dla najmłodszych
Koliber to marka soczewek dla dzieci
nagrodzona w 1999 roku godłem „Teraz Polska”.
Soczewki Koliber od czerwca br. dostępne są z nowymi powłokami antyrefleksyjnymi: Aqua Plus, Super Aqua Plus, LED Control i Diament Plus.

www.szajna.pl

technologia i optyka

Społeczna odpowiedzialność biznesu
na rynku soczewek kontaktowych
Soczewki kontaktowe z każdym rokiem znajdują coraz szersze grono zwolenników, którzy z różnych
powodów (przede wszystkim kosmetycznych, ale też związanych z dużo wyższym komfortem widzenia
niż w przypadku korekcji okularowej) przywiązują się na stałe do tego typu korekcji. Wiąże się z nią wiele
zalet, lecz nie powinniśmy zapominać o, nomen omen, wadach, które mogą wpływać na doświadczenia
wzrokowe pacjentów.

ĨŽƌŽƉƚĞƌ͘Ɖů
Poszerzanie sieci dystrybucji soczewek kontaktowych o sklepy internetowe, drogerie oraz apteki niesie
ze sobą zwiększone ryzyko polegające
na omijaniu gabinetów specjalistycznych przez potencjalnych pacjentów.
W konsekwencji zjawisko to wpływa
na tworzenie się tendencji do unikania prawidłowego doboru soczewek
kontaktowych. Może to niestety skutkować większą ilością powikłań występującą w wyniku ich niewłaściwego
użytkowania.
Wielu okulistów i optometrystów rezygnuje z oferowania usług profesjonalnego doboru soczewek kontaktowych, a salony optyczne nieczęsto
decydują się na ich dystrybucję. Dlaczego tak się dzieje? W mojej opinii
na zaistniałą sytuację składa się kilka
powodów. Po pierwsze, do specjalistów trafia stosunkowo mniej pacjentów. Po drugie, salony optyczne nie są
w stanie dotrzymać kroku konkurencji,
zwłaszcza w aspekcie kosztowym, co
przekłada się na wyższe ceny (wynika to w szczególności z możliwości
uzyskiwania wysokich rabatów przez
większe podmioty działające na zasadzie sieci lub braku konieczności
utrzymywania stacjonarnego sklepu),
oraz aspekcie dogodności stosowanych środków dystrybucji – dużo wygodniej jest klientom otrzymać produkty w formie wysyłki albo zakupić
40
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je przy okazji wizyty w dużym centrum
handlowym. Jednak oszczędności poczynione w ten sposób mogą nie wyjść
pacjentom na zdrowie.
Czy istnieje zatem złoty środek na rynku soczewek kontaktowych?
Jak w każdej sytuacji, tak i na rynku
soczewek kontaktowych pacjent musi
zgodzić się na pewne kompromisy.
W tym przypadku gabinet specjalistyczny lub salon optyczny jest
punktem zaufania dla pacjenta. Miejscem, w którym zawsze można uzyskać rzetelną informację oraz pomoc,
a w związku z tym powinien liczyć się
z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. Zadaniem specjalisty
dobrego widzenia jest zwiększanie
świadomości pacjentów w tej dziedzinie oraz oferowanie procedury doboru
soczewek kontaktowych.
Takie działanie ze strony okulistów,
optometrystów i optyków jest przykładem stosowania zasad społecz-

nej odpowiedzialności biznesu (ang.
Corporate Social Responsibility, CSR)
w mikroskali. Społeczna odpowiedzialność biznesu to jedna z koncepcji
zarządzania, w której fundamentem
i osią działań przedsiębiorcy są interes
społeczny oraz relacje z interesariuszami. W przypadku gabinetów specjalistycznych może być to np. bezinteresowne zwiększanie świadomości oraz
wiedzy pacjentów w temacie soczewek kontaktowych oraz utrzymywanie
w swojej ofercie usługi doboru i aplikacji soczewek kontaktowych.
Źródło grafiki:
completeeyecare.com [dostęp: 05.06.2015]
tekst: Katarzyna Hinz
źródło: foropter.pl

Foropter.pl jest portalem skierowanym do specjalistów z dziedziny
EYEcare oraz pacjentów. Misją foropter.pl jest dostarczanie informacji
związanych z okulistyką, optometrią,
optyką oraz nowymi technologiami.
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie
specjalistów, motywowanie do nauki
studentów oraz współpraca między
specjalistami zajmującymi się układem
wzrokowym, przekłada się na wzrost
jakości opieki nad pacjentem.

targi optyczne

Co nowego na targach OPTYKA?
W latach parzystych,
w kalendarzu optyków i optometrystów listopad jest
zarezerwowany na
wizytę w Poznaniu.
Mowa o targach
OPTYKA 2016, które
w tym roku odbędą
się w dniach 18 -19
listopada.
Rynek optyczny rozwija się wyjątkowo
dynamicznie, dlatego też, każda edycja
wydarzenia jest aktualizowana merytorycznie. Dla specjalistów zawodowo
związanych z branżą optyczną targi to
dawka wiedzy oraz, co najważniejsze,
możliwość spotkań i kontaktów biznesowych. Tradycyjnie targi są organizowane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę
Optyczną oraz Międzynarodowe Targi
Poznańskie.
– Podczas V edycji targów spotkamy
wielu liderów rynku, którzy na kilka
miesięcy przed terminem zgłoszeń potwierdzili swoją obecność. To dojrzała,
świadoma branża, gdzie skrupulatnie
planuje się udział w strategicznych
wydarzeniach – podkreśla Barbara
Vogt, dyrektor targów OPTYKA. – Targi
odbędą się w listopadzie, a już teraz,
w lipcu, ekspozycja przekroczyła
wielkość ostatniej edycji – dodaje Vogt.
Dla wystawców jest to bardzo ważne
miejsce kontaktu z klientami. Dbałość
zarówno o przemyślaną kampanię
promocyjną jak i oryginalny wygląd
i funkcjonalność stoiska dostrzega się
w każdym detalu, a wystawcy już dziś
zapowiadają prezentację wielu nowości.
Obecność całej branży podczas targów
OPTYKA to dla zwiedzających komfort
rozmów kontraktacyjnych z firmami,
wybranymi z szerokiego wachlarza wy42
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stawców i zapoznania się z ofertami dla
salonów optycznych od A do Z.

Szerokie spektrum
wiedzy

tuje dr Marek Borowiński. To kolejne już
spotkanie ze specjalistą od Visual Merchandisingu podczas targów OPTYKA,
gdyż zainteresowanie tymi tematami
podczas ostatniej edycji targów i Kongresu KRIO w Wiśle skłoniły organizatorów do ich kontynuacji. Stałym punktem
programu targów są również prezentacje produktowe w Speaker’s Corner.
Stamtąd popłyną do nas informacje
o nowościach producentów i dystrybutorów, z którymi warto być na czasie.

Modny wygląd
i stylizacja
Organizatorzy targów kładą nacisk
również na wiedzę. Dla poszukujących
informacji ze świata nauki i nowych
technologii przygotowano Konferencję OPTYKA. Zagadnienia z dziedziny
optyki poprowadzą wybitni specjaliści i pracownicy naukowi, a patronat
merytoryczny nad konferencją sprawuje
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
UAM, pod kierownictwem prof. dr hab.
Ryszarda Naskręckiego.
Z kolei wiedzę biznesową, która ułatwi
poruszanie się w zawiłościach rynku,
skuteczną sprzedaż i dotarcie do Klienta
przejrzyście oraz zrozumiale zaprezen-

W Poznaniu zaprezentują się zarówno
dystrybutorzy ekskluzywnych opraw
sygnowanych markami największych
domów mody jak również niewielkie
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manufaktury kreujące unikatowe, pojedyncze egzemplarze. Okulary przestały
być tylko „narzędziem” poprawiającym
komfort widzenia, ale oddają charakter
i styl osoby, a moda okularowa zmienia się jak w kalejdoskopie. O tym jak
najlepiej dobrać oprawy dyskutowano
już podczas ostatniego Kongresu KRIO
w Wiśle. Potrzeba ciągłego podnoszenia tych umiejętności przez optyków
zadecydowała o kontynuacji zagadnienia. Po raz pierwszy podczas targów
nauczymy się stylistycznie dobierać
oprawy okularów za pomocą autorskiej
metody Mistrza Świata w Makijażu
Profesjonalnym Olafa Tabaczyńskiego
– założyciela i dyrektora kreatywnego
Akademii Wizażystyki Maestro. Podczas

fot. mat. pras.

warsztatów „Stylista opraw okularowych” poznamy jedną z metod doboru
opraw okularów w praktyce. „Materiał”
do ćwiczeń – oprawy z najnowyszych
kolekcji– dostarczą wystawcy partnerzy
warsztatów.

Nowa lokalizacja:
pawilony 3 i 3A
Udział w targach OPTYKA dedykowany
jest wyłącznie dla specjalistów: optyków, optometrystów, przedstawicieli
środowiska naukowego oraz osób zawodowo związanych z branżą optyczną.
Pozwoli to zwiedzającym i wystawcom

na prowadzenie efektywnych rozmów.
Internetowa rejestracja dla zwiedzających ruszy we wrześniu, ale dla osób
preferujących rejestrację na miejscu
również będzie taka możliwość.
W tym roku targi odbędą się w nowej lokalizacji – w pawilonach 3 i 3A
usytuowanych od strony centrum
miasta z dogodniejszym dojściem dla
przyjeżdżających pociągami. Tradycyjnie zmotoryzowani uczestnicy targów
zaparkują na terenie MTP, bezpośrednio
przy targowych halach.
Organizatorzy są przekonani, że odbywające się w listopadzie targi OPTYKA
zainspirują, dostarczą wielu wrażeń
i kontaktów. Wielkie spotkanie branży
optycznej przygotuje nas na pojawiające się nowe okoliczności z jakimi
przyjdzie nam się zmierzyć prowadząc
salon optyczny. Szczegółowe informacje
dotyczące targów, program z opisem
konferencji i pozostałych wydarzeń znajdziemy na stronie internetowej
www.targioptyka.mtp.pl

Złoty Medal MTP
Zapraszamy Wystawców do przystąpienia do konkursu.
Zgłoś swój produkt do prestiżowego konkursu, podkreśl swoją
wyjątkowość i wykorzystaj jego element promocji na rynku.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 30.09.2016 r.
Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów
Poznańskich rocznie startuje niemal 500 produktów. Jednak
tylko te z nich, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają
pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują
to prestiżowe wyróżnienie.
Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład
wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie
dziedziny życia gospodarczego poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem
jego promocji na rynku.

menta poprzez dedykowaną stronę internetową, a także za
pomocą interaktywnych ekranów do głosowania umieszczonych na tzw. Strefach Mistrzów podczas targów.
Wręczenie Złotych Medali odbędzie się podczas uroczystej
Gali.

Dodatkowym elementem promocji i interakcji z konsumentem
jest również głosowanie na Złoty Medal MTP - Wybór Konsu-

Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.zlotymedal.mtp.pl
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SILMO 2016 – przygotowania
Spotkanie światowej branży
optycznej rozpocznie się już
we wrześniu; oczywiście jak zawsze organizatorzy nie szczędzą wysiłków, aby była to wyjątkowo udana edycja.
Na chwilę obecną już 92% powierzchni wystawowej jest
zajęte, a grono wystawców zasili ponad 100 nowych firm.
Największy „okręt flagowy” branży optycznej przygotowuje wyczerpującą ofertę najważniejszych firm i marek
z branży – powinna więc ona usatysfakcjonować nawet
najbardziej wymagających odwiedzających i handlowców
z całego świata.
Natomiast klarowna kampania komunikacyjna nasycona
żółtą barwą jako tłem nazwy targów świetnie spaja poszczególne ich sektory.
Poza bogatą ofertą imprezy (oprawki, okulary przeciwsłoneczne, szkła, soczewki, niedowidzenie, sprzęt i przyrządy optyczne, zagospodarowanie sklepu...), targi oferują
również szkolenia oraz informacje, które cieszą się dużym
uznaniem wśród odwiedzających. Na targach znajdziemy
również specjalne strefy, takie jak np. tematyczne pop-up
stores, interaktywne terminale z magazynem cyfrowym
Trends by SILMO. W tym roku nowością będzie nowa przestrzeń nazwana EXPERIENCE STORE.

EXPERIENCE STORE
Przestrzeń ta będzie poświęcona nadchodzącym aspektom cyfryzacji branży optycznej. Ten cyfrowy sklep przedstawi najnowsze i najbardziej innowacyjne dostępne
technologie, które nie tylko zaprezentują optykom z całego świata nowe perspektywy działania, ale również umożliwią im rozwój nowych usług i rozwiązań biznesowych.
Głównym celem strefy będzie pomoc branży optycznej
w znalezieniu swojego miejsca w postępującej cyfryzacji
naszego społeczeństwa i tym samym pomoc w ciągłym
ulepszaniu i rozwoju biznesu.
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SILMO ACADEMY
Kolejnym istotnym wydarzeniem będzie siódma już edycja
SILMO ACADEMY poświęcona nowym odkryciom naukowym
w dziedzinie optyki. Tegoroczna edycja Akademii odbędzie się
w ciągu 3 kolejnych dni targów od godz. 10.00 do 13.00, tak, aby
ułatwić do niej dostęp jak największej liczbie odwiedzających.
Edycja 2016 będzie poświęcona tematyce „CZYTANIA”.
Będzie ona podzielona na trzy części tematyczne:
1) Sobota 24 września godz. 10.00-13.00 : „Czytanie i towarzyszące mu procesy”
2) Niedziela 25 września godz. 10.00-13.00 : „Czytanie i dzieci
oraz Czytanie i dorośli”
3) Poniedziałek 26 września godz. 10.00-13.00: „Specyfika czytania i seniorzy. Czytanie jako wyzwanie dla zdrowia publicznego”
Szczegółowy program dostępny na www.silmoparis.com
SILMO ACADEMY jest również znanym ośrodkiem badawczym,
a organizatorzy targów mocno angażują się w jego dalszy rozwój.
Jest to bez wątpienia miejsce, w którym można wzbogacić swoją
wiedzę oraz wymienić się swoimi doświadczeniami. Organizatorzy Akademii przyznają stypendium w wysokości 10 000 euro na
wybrany projekt badań w dziedzinie optyki, prowadzony przez
naukowca lub grupę specjalistów. Zwycięski projekt będzie wybrany przez Radę Naukową Silmo Academy spośród przysłanych
zgłoszeń. Ta inicjatywa jest świetną okazją by przypomnieć, iż od
prawie 50 lat SILMO wspiera wszystkich uczestników światowej
branży optycznej i stawia przede wszystkim na przyszłość.
Zatem do zobaczenia na SILMO w dniach od 23 do 26 września!
Informacja:
MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE
www.promosalons.pl

Argentyńska artystka, Martha Boto (1925-2004), w latach 60. i na początku 70. w swoich
rzeźbach wykorzystywała ruch, światło i złudzenia optyczne. Związana była wtedy z artystami zajmującymi się sztuką kinetyczną, włączającymi do swoich prac ruch pozorny lub
rzeczywisty, których „(…) łączyło zainteresowanie sztuką traktowaną jako dynamiczny,
samowystarczalny system, który nie pozostawia miejsca dla podziwiającego ją w sposób
bierny odbiorcy, lecz w której odbiorca sytuowany jest między dziełem sztuki i artystą” 1.
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Hipnotyczne obiekty
Marthy Boto
Mimo tego, że Martha Boto zaczynała swoją karierę od
scen rodzajowych i pejzaży, jej prawdziwą miłością stała
się sztuka geometryczna. Tym, co fascynowało artystkę
najbardziej były zmieniające się pod wpływem ruchu
światło i kolor. Zainteresowania te można uznać za pionierskie w Argentynie, dlatego, aby móc rozwijać swe
zainteresowania Boto wyjechała w 1959 r. wraz z partnerem, Gregorio Vardanegą, również artystą, do Paryża.
Początkowo tworzyła prace z zawieszonych w przestrzeni kawałków plexi, najczęściej wprawionych w ruch. Potem rozszerzała materiały o takie, które odbijają światło.
Znalazły się wśród nich aluminium, stal nierdzewna,
lustra, metal, które układała w powierzchnie wielokątowe. Wygięte pod różnymi kątami, często przybierające
kształt wklęsły, półkolisty swobodnie odbijały światło
i dawały efekt skomplikowanej, nieokreślonej przestrzeni. Efekt wzmacniało wprowadzenie elementów
ażurowych, ułożonych pod różnymi kątami.
Boto w 1963 r. po raz pierwszy użyła w swoich pracach
prądu, dzięki czemu wprowadziła do swych dzieł prawdziwy ruch.
Martha Boto była wierna geometrii konkretnej, której
przedstawiciele odrzucali przedstawiające możliwości sztuki, byli przeciwni również treściom poetyckim
wyrażanym przy pomocy sztuk wizualnych. Praca była
jedynie przemyślanym układem elementów i barw. Stąd
trudno dopatrywać się w niewielkich dziełach artystki
jakichś ukrytych treści. Wszystkie one są jednak niezwykle
fascynujące: będące w ruchu elementy tworzą swoisty
kalejdoskop. Błyski światła wpływają na odbiór koloru
i jego natężenia. Zakłócają obraz otoczenia odbijanego
w połyskliwych płaszczyznach, w którym znajduje się
widz, zniekształcają także odbicie samego odbiorcy,
zaś ruchome części, wirujące rytmicznie, nie pozwalają
oderwać od nich wzroku.
W dzisiejszych czasach optyczną grę z wykorzystaniem
luster podejmuje wielu artystów. Najczęściej jednak
wykonują oni prace w przestrzeni publicznej lub swoje
działania wiążą ściśle z architekturą. W Polsce, wśród
najbardziej znanych prac jest realizacja Joanny Rajkowskiej Pasaż Róży (2014). Artystka zdecydowała się
pokryć kawałkami lustra rozciągające się między dwoma
ulicami podwórko jednej z łódzkich kamienic. Jak sama
artystka mówi jej praca jest poświęcona „fenomenowi
widzenia”, ale o tym już w kolejnej odsłonie naszego
cyklu „Sztuka i Optyka”.
Opracowanie: INTEROPTYKA,
tekst: dr Karolina Jabłońska
1

Czytamy w komunikacie prasowym do wystawy
„Retrospect: Kinetika 1967” czynnej do 28 sierpnia
w austriackim Muzeum Sztuki Współczesnej
w Wiedniu
2016/4
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Święto Rzemiosła
Polskiego
21.05.2016r.
W sobotę 21 maja 2016 roku odbyły się
w Krakowie uroczystości z okazji Święta Rzemiosła Polskiego. Rozpoczęły się
mszą świętą odprawioną przez ks. inf. Dariusza Rasia w Bazylice Mariackiej. Potem
pochód ze sztandarami przeszedł wokół
Rynku Głównego zatrzymując się przy
tablicach upamiętniających śmierć Walentego Badylaka oraz miejsce przysięgi
Tadeusza Kościuszki. Oficjalne uroczystości odbyły się w magistracie w sali obrad
im. Stanisława Wyspiańskiego.
Na wniosek Małopolskiego Cechu Optyków oraz Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości popartego
przez Panią Wojewodę Województwa Świętokrzyskiego
Srebrnym Medalem za długoletnią służbę nadanym przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, odznaczony został nasz przyjaciel oraz wieloletni kolega
Jerzy Dobrowolski. Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego odznaczony został również nasz szanowny przyjaciel Jarosław Jobs. Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego
odznaczony został Wojciech Moszyński. Medalem Honoris Gratia odznaczony został Grzegorz Mielnicki, któremu
odznaczenie wręczył osobiście Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
Informacja: Małopolski Cech Optyków

Gośćmi rzemieślników byli m.in. Wicepremier Jarosław
Gowin, Poseł na Sejm RP Józef Lassota, Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.
Małopolski Cech Optyków reprezentowali: w pochodzie
starszyzny cechowej Prezes MCO Marian Wójcik, Wiceprezesi Edward Kluza oraz Roman Brożek, natomiast
w poczcie sztandarowym Jarosław Jobs, Marta Kokoszka
oraz Wojciech Moszyński.
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Szczegóły oferty w Optikos
i u przedstawicieli regionalnych JZO

wieści z Cechów

Kurs Refrakcji
I stopnia

WARSZAWA Zapraszamy Państwa na
kurs refrakcji pierwszego stopnia, który
rozpocznie się w miesiącu październiku.
Szkolenie organizowane jest przez Cech
Optyków w Warszawie, pod patronatem
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
Proponujemy Państwu, w ramach kursu, cykl zajęć obejmujących wiadomości teoretyczne jak również ćwiczenia
praktyczne z zakresu podstaw refrakcji
(łącznie 36 godzin). Zajęcia praktyczne
odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety
okulistycznej. Wykłady, jak również ćwiczenia prowadzone są przez dr. n. med.
Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub
w niedziele w zależności od grupy, raz
w miesiącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy
Agorze 28 w Warszawie.

PROGRAM KURSU
REFRAKCJI I stopnia
1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki,
punkt bliski, refrakcja, amplituda
akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej
korekcji.
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5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody
określania refrakcji:
- metoda Dondersa,
- test czerwono-zielony
- określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,
- określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.
9. Obiektywne (przedmiotowe) metody
określania refrakcji:
- skiaskopia,
- oftalmometr,
- refraktometr,
- autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie.
Pryzmatyczne działanie soczewek
sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia,
heteroforia, zez towarzyszący, zez
porażenny).
13. Zależność między akomodacją
a konwergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie
odpowiedniej korekcji obuocznej za
pomocą foropteru.
15. Badanie refrakcji osób słabowidzących.
Pełna informacja wraz z programami
kursów I , II, III i IV stopnia dostępna
jest na stronie internetowej Cechu
- www.cechoptyk.waw.pl
Kolejna edycja kursu I stopnia rozpocznie się w październiku 2016 r. Zgłoszenia na kursy przyjmuje telefonicznie
lub pocztą elektroniczną Biuro Cechu
- tel. 22 635 78 67, od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00-13:00, e-mail:
cech.optyk@interia.pl

Kurs refrakcji 2016
w Krakowie

KRAKÓW W dniach 16-18.05 oraz 30.05

– 01.06.2016 odbył się kurs refrakcji zorganizowany przez Małopolski Cech Optyków w Krakowie.

Laboratorium optyczne SZAJNA 55

Małopolski Cech Optyków pozytywnie
odpowiedział na zaproszenie i w dniu
9 czerwca 2016 r. Optycy nie tylko z regionu Małopolski, ale również innych województw wspólnie zwiedzali Laboratorium
Optyczne firmy SZAJNA. Po zapoznaniu
się z produkcją, odbyło się również spotkanie integracyjne podczas którego Prezes Małopolskiego Cechu Optyków Pan
Marian Wójcik wręczył Prezesowi Panu
Tadeuszowi Szajna jubileuszowy medal
XX-lecia istnienia Małopolskiego Cechu
Optyków. Zapraszamy do galerii na stronie Cechu www.mcokrakow.pl
Informacje własne Cechów
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wycieczki Małopolskiego Cechu Optyków

fot. MCO

Norwegia,
Szwecja
Termin: 03 - 09.06.2016 r.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 Dzień Wyjazd z Krakowa. Przejazd do
Międzyzdrojów na obiadokolację. Przejazd do Świnoujścia. Zaokrętowanie i rejs
do Szwecji. Nocleg na promie.
2 Dzień Trasa: Ystad – Oslo 600 km
Ystad – Szwecja. Śniadanie na promie,
następnie przejazd przez Szwecję do
Norwegii. Oslo – zwiedzanie stolicy Norwegii – (Park Frogner z rzeźbami Vigelanda, Pałac Królewski, Katedra, Parlament
oraz Muzeum Wikingów i Muzeum Statku Fram – norweski statek, który wsławił
się wyprawami do Arktyki i Antarktydy.
Statek został zbudowany w 1892 roku na
zamówienie podróżnika Fridtjofa Nansena i wziął udział w trzech wielkich ekspedycjach polarnych: Fridtjofa Nansena
(w latach 1893–1896), Ottona Sverdrupa
(1898–1902) oraz Roalda Amundsena
(1910–1912). Przejazd na obiadokolację
i nocleg do Oslo.
3 Dzień Trasa: Oslo – Bergen 460 km
Po śniadaniu przejazd malowniczą trasą
przez płaskowyż Hardangervidda (liczne
postoje i panoramy). Następnie przejazd
do Bergen na obiadokolację i nocleg.
4 Dzień Trasa: Bergen – Hafslo 300 km
Po śniadaniu zwiedzanie Bergen – targ
rybny Torget, stary port i twierdza Bergenhaus. Wyjazd kolejką na górę Floyen
– panorama miasta. Przejazd malowniczą drogą i przeprawa promowa przez
słynny Sognefjord (najdłuższy na świecie
fiord wchodzący aż 203 km w głąb lądu
o szerokości do 6 km, najgłębszy punkt
widokowy fiordu znajduje się 1308 m poniżej poziomu morza) następnie spacer
do słynnego jęzora lodowca Jostedalsbreen. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Hafslo.
5 dzień Trasa: Hafslo – Lillehammer.
Po śniadaniu przejazd do Gerainger – rejs
statkiem po najsłynniejszym norweskim
fiordzie Gerainger. Następnie przejazd
najsłynniejszą i najniebezpieczniejszą
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trasą świata: Drogą Trolli z widokiem na
wodospad Stigfossen i Ścianę Trolli. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lillehammer.
6 dzień Trasa: Lillehammer – Karlskrona.
Po śniadaniu przejazd do olimpijskiego miasta Lillehamer – spacer po miasteczku m.in. Lysgardsbakken skocznie
narciarskie. Przejazd do Szwecji. Tanum
– zwiedzanie rytów skalnych wykonanych przez pierwszych ludzi na Ziemi.
Miejsce wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Goteborga – spacer po centrum
miasta oraz części portowej. Po południu
przejazd do Karlskrony. Zaokrętowanie
i obiadokolacja na promie. Rejs promem
do Gdyni. Nocleg na promie.

7 dzień Śniadanie na promie. Przybicie
do portu w Gdyni. Gdynia – zwiedzanie
laboratoriów firmy Szajna oraz spotkanie integracyjne. Przejazd autokarem do
Krakowa w godzinach wieczornych.

Informacja własna Małopolskiego
Cechu Optyków

wydarzenia

Marka Belutti była jednym ze sponsorów
24. Gali Samochód Roku Playboya.
Przyjęcie odbyło się w warszawskiej restauracji Endorfina Foksal, w Pałacu Zamoyskich. Wydarzenie poza pięknymi,
najbardziej nowoczesnymi samochodami zgromadziło wyjątkowe osobowości
ze świata kultury i biznesu. Podczas
wieczoru showroom Belutti odwiedzili
m.in. Tomasz Jacyków, Łukasz Jakóbiak
czy Krzysztof Gojdź.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną
Edycję Plebiscytu.
Informacja własna Belutti
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fot. Belutti

Samochód Roku Playboya

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

WYSOKA JAKOŚĆ

W BARDZO DOBREJ CENIE

1,60

3,90

0,74
tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl
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2,89

* ceny netto
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info@szkolymedyczne.eu
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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cza w Poznaniu, Uniwersytet
ny w Poznaniu, Uniwersytet
wieści z KRIO
ski, jak też Politechnika Wroc-

XXII Zjazd Delegatów Krajowej
nformacji: www.krio.org.pl
Rzemieślniczej Izby Optycznej
W dniu 15 czerwca 2016 roku w siedzibie KRIO w Warszawie odbył się XXII sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Zjazd zakończył pracę V-tej,
czteroletniej kadencji Organów Statutowych Izby.

Krajowa
Rzemieślnicza
Izba Optyczna
W trakcie obrad Zjazdu udzielono absolutorium za miniony rok Prezesowi KRIO
i Członkom Zarządu. Dokonano także
oceny całej czteroletniej kadencji.
Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzone zostały wybory do Organów
Statutowych kolejnej, VI-tej kadencji.
Wybrano: Prezesa KRIO oraz Członków
Zarządu, Przewodniczącego i Członków
Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i Członków Odwoławczego Sądu
Izbowego.

•

Funkcję Prezesa KRIO VI-tej kadencji,
Zjazd Delegatów powierzył ponownie
p. Janowi Witkowskiemu.

Komisja Rewizyjna KRIO

Składy poszczególnych Organów Statutowych przedstawiają się następująco:

Zarząd KRIO:
•
•
•
•
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BADOWSKI Andrzej (Warmińsko-		
Mazurski Cech Optyków)
DĄBROWSKI Andrzej
(Cech Optyków w Warszawie)
JAKUBOWICZ Marek
(Cech Optyków w Warszawie)
KOŁDER Paweł
(Śląski Cech Optyków)

•
•
•
•
•

MIELNICKI Grzegorz
(Małopolski Cech Optyków)
ANTCZAK Joanna (Warmińsko-Mazurski Cech Optyków)
LESZCZYŃSKA Małgorzata
(Małopolski Cech Optyków)
POLAK Robert
(Lubelski Cech Optyków)
SKRZYPEK Anna
(Małopolski Cech Optyków)
STRÓZIK Sławomir
(Śląski Cech Optyków)

Przewodniczący
•
ORLIŃSKI Maciej
(Cech Optyków w Warszawie)
Członkowie
•
ŚLUZ Dariusz
(Cech Optyków w Warszawie)
•
HOMBEK Jacek
(Śląski Cech Optyków)
•
KILEN Robert
(Cech Optyków w Warszawie)
•
MAJSTEREK Andrzej
(Lubelski Cech Optyków)
•
JAROSZ Jerzy
(Cech Optyków w Warszawie)

Odwoławczy Sąd Izbowy KRIO
Przewodniczący
•
BROŻEK Roman
(Małopolski Cech Optyków)
Członkowie:
•
MORAWIEC Stanisław
(Śląski Cech Optyków)
•
LASKOWSKI Mariusz
(Lubelski Cech Optyków)
•
WRÓBLEWSKI Józef
(Dolnośląski Cech Optyków)
•
STACHOWSKA Teresa (WarmińskoMazurski Cech Optyków)
•
KACPERSKI Bogdan (WarmińskoMazurski Cech Optyków)
•
POLAR Artur
(Lubelski Cech Optyków)
•
WÓJCIK Marian
(Małopolski Cech Optyków)
W dniu 29 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu KRIO,
na którym członkowie Zarządu, spośród
swojego grona, wybrali dwóch Wiceprezesów – p. Pawła Kołdera i p. Marka Jakubowicza.
Zarząd przyjął ogólne założenia planu
pracy na VI-tą, czteroletnią kadencję.
Informacja własna KRIO
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edukacja

Szkoła Optyczna w Łodzi ogłasza
rekrutację
szkoły publicznej. Nauka odbywa się
w formie zaocznej. Zjazdy organizowane są w soboty i niedziele.
Posiadamy własne, bardzo dobrze wyposażone pracownie optyczne i optometryczne, współpracujemy z wieloma
firmami polskimi i zagranicznymi, organizując wycieczki, szkolenia i praktyki.
Zajęcia dotyczące pomocy wzrokowych
i rehabilitacji niedowidzących odbywają
się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących. Zajęcia edukacyjne prowadzone
są przez wykwalifikowaną kadrę co pozwala w jak najlepszym stopniu przygotować słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zapraszamy !!!
Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SZPSO w Łodzi

Społeczna Zaoczna

Policealna Szkoła Optyczna

Rekrutacja:
90-242 Łódź,
ul. Kopcińskiego 5/11
el/ fax 42 678 56 75
505 082 407
szkolaoptyczna@spoleczna.pl

www.szs.spoleczna.pl
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• rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
• dwuletnia szkoła policealna – technik
optyk, nie wymagamy matury, system
zaoczny
• ponad dwudziestoletnie doświadczenie
w kształceniu optyków, wykwalifikowana
kadra, odpowiednio wyposażone pracownie,
wieloletnia współpraca z branżą optyczną
• uprawnienia szkoły publicznej
• wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

ZAPRASZAMY

REKLAMA

Społeczna Zaoczna Policealna Szkoła
Optyczna w Łodzi prowadzi rekrutację
na rok szkolny 2016/2017 w zawodzie
technik optyk. Wykonywanie tego zawodu polega na dobieraniu i wykonywaniu
okularów korekcyjnych i innych pomocy
wzrokowych, sprzedaży soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji
oraz dokonywaniu napraw wszelkiego
typu okularów. Jest to zawód, który wymaga szerokich wiadomości i umiejętności nie tylko z zakresu doboru opraw

okularowych i wykonywania okularów,
ale również znajomości fizjologii oka
i optometrii, nowoczesnych technologii produkcji soczewek, optyki, użytkowania komputera, obsługi klienta oraz
przygotowania do prowadzenia własnej
działalności. Technik optyk może liczyć
na zatrudnienie nie tylko w zakładach
optycznych, ale również w punktach
serwisowych i placówkach medycznych
jako specjalista przyrządów i urządzeń
optyczno-mechaniczno-elektronicznych.
Zapraszamy absolwentów szkół średnich i osoby, które pragną zmienić swoje
dotychczasowe kwalifikacje.
Specjaliści z branży optycznej są poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy. Granica wiekowa
dla kandydatów nie istnieje.
Szkoła działa od 1993 r., jest placówką niepubliczną i posiada uprawnienia

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Zapraszamy na naszą stronę

www.optotechnika.com.pl

SHIN-NIPPON

SHIN-NIPPON DL800/900

ACCUREF R-800 / K900

NAJNOWSZA GENERACJA

Najwyższa jakość i doskonała
ergonomia

DIOPTROMIERZY SERII DL


łatwy pomiar progresów



nowość! zielona dioda LED



dokładny i szybki pomiar



nowe intuicyjne menu



regulowany ekran



atrakcyjny, nowoczesny design

W naszej ofercie znajdą Państwo również:


tonometry bezkontaktowe



lampy szczelinowe



kasety szkieł próbnych



oprawy probiercze



projektory i ekrany LCD



foroptery



pupilometry



stoliki elektryczne



unity okulistyczne



oftalmoskopy



kompleksowe wyposażenie gabinetów

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD"

okulistycznych


oprawy okularowe – znane marki

dysponujemy również fachowym serwisem

Optotechnika Sp. z o.o.
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ul. Topiarnia 9 Kraków 30-698

Wyrafinowany kształt w połączeniu z
nowoczesnym designem oraz
atrakcyjnym kolorze metalicznym i
białym perłowym, który idealnie pasuje
do każdego wnętrza.

tel. 12 654 73 80

e-mail: biuro@optotechnika.com.pl

2016/4
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wydarzenia

fot. K. Molski

Jubileusz Optometrii

W dniach 25-26 czerwca br. w Wolsztynie
odbyło się spotkanie absolwentów I-go
Studium Podyplomowego Optometrii na
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
To grupa optyków, która 20 lat temu,
będąc w połowie studiów, wraz z twórcą polskiej optometrii, ówczesnym kierownikiem Studium, prof. Bolesławem
Kędzią, rozpoczęła formułowanie zasad
wykonywania zawodu, zakresu uprawnień jakie mogłyby być przypisane do
zawodu i „mapy drogowej” działań zmierzających do umocowania prawnego zawodu. W spotkaniu wzięli udział prof. Bolesław Kędzia i dr Halina Mańczak, dwoje
z trzech osób, dzięki którym Studium
Optometrii, a więc i kształcenie polskich
optometrystów, w ogóle mogło się rozpocząć. Trzecia osoba – dr hab. Leszek
Bieganowski niestety nie był obecny na
spotkaniu.
Dziś po 20 latach, była okazja do skonfrontowania
ówczesnych
założeń
z dzisiejszym stanem optometrii w Polsce. Podjęte wówczas działania w pełni
zostały zrealizowane w postaci wpisu
zawodu optometrysty do klasyfikacji zawodów i specjalności. To był bez wątpienia czynnik, który spowodował wzrost
zainteresowania istniejącym już formalnie nowym zawodem, co pozwoliło na
uruchomienie dwustopniowych studiów
stacjonarnych i zaocznych, początkowo
64
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w specjalności, a obecnie już na kierunku optometria. Dzisiaj w Polsce pracuje
już kilkuset optometrystów, wykształconych w kilku ośrodkach akademickich.
W tej części zamierzenia zostały zrealizowane. Niestety, do dzisiaj nie udało się
wprowadzić zawodu optometrysty do
grupy zawodów regulowanych. Przyjęty
już przez Radę Ministrów projekt ustawy o zawodach medycznych nie został
skierowany do Sejmu i wobec tendencji
do deregulacji zawodów trudno oczekiwać, w najbliższym czasie, ustawowego
uregulowania wykonywania zawodu
optometrysty. Efektem jest wykonywanie czynności optometrysty przez osoby
nie mające odpowiedniego przygotowania, po różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Brak regulacji ustawowych nie
pozwala również na pełne wprowadzenie i egzekwowanie kodeksu etycznego
zawodu. W podsumowaniu uczestnicy
spotkania uznali, że zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć nie byłoby
uzasadnione. Jest jeszcze dużo, bardzo
dużo do zrobienia i to nie tylko w zakresie regulacji prawnych, aby zawód optometrysty osiągnął pozycję jaką zakładano przed dwudziestu laty.
Podczas spotkania prof. Kędzia zapowiedział już, że w przygotowaniu jest wydanie kolejnej, trzeciej książki z serii „Wprowadzenie do optometrii” redagowanej

wspólnie z dr Mańczak, a poświęconej
w całości soczewkom kontaktowym.
Dostępna jest jeszcze książka „Wprowadzenie do optometrii – sprawdziany z komentarzami cz.1”. To druga z serii „Wstęp
do optometrii”, w której zamieszczono
200 pytań testowych z zakresu optyki
i optycznej korekcji wzroku i szczegółowo omówione prawidłowe odpowiedzi na te pytania. Komentarze wsparte slajdami zawierającymi ponad 250
w większości animowanych rysunków,
dają dużą, trudną do przecenienia, porcję wiedzy.
Książkę można jeszcze nabyć bezpośrednio od autora, co znacznie obniża cenę
zakupu (108 zł + koszty przesyłki), pisząc
na adres e-mail: lbkedzia@gmail.com
Najlepiej od razu w poniższej formie:
Zamawiam … egz. książki Bolesława Kędzi
„Wprowadzenie do Optometrii – sprawdziany z komentarzami cz.1”. Wiem, że
zamówienie to stanowi zobowiązanie do
odebrania przesyłki dostarczonej za pobraniem pocztowym.
Imię Nazwisko: .................................................
Telefon kontaktowy: ........................................
Adres e-mail: .....................................................
Adres, na który należy dostarczyć przesyłkę: ........................................................................
Informacja: K. Molski

www.interoptyka.pl

- popularne marki
- kalendarium
- informacje
- ogłoszenia
-multimedia
- trendy
- reportaże
- nowości

Zapraszamy również na naszą stronę Facebook.com/MagazynOko
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HUMEL
Producent najtańszych:

ELEFANT - OPTYKA
automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek
sprawny serwis, części zamienne
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie
e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl
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tel. 664760066

* miękkich etui do okularów (nadruk w cenie)
* etui skórzane i syntetyczne, chusteczki
* łańcuszki, sznurki, rzemienie, gumki
* obturatory w rozmiarach S, M, L (dwa kolory)

P.H. HUMEL
Piotr Chłopecki
tel. 509 577 117,
22 788 90 23
pphhumel@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

SPRZEDAM

Wyposażenie GABINETU
OKULISTYCZNEGO
i OPTYCZNEGO
oraz TOMOGRAF sOCT
i Funduskamerę

bardzo ładny, nowocześnie urządzony salon optyczny w Gdańsku z pełnym wyposażeniem
+ gabinet okulistyczny

tel. 603 750 803
optyk@bowar.pl

tel. 603 939 930
a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM
Zestaw mebli do salonu
optycznego cena 5000, - zł
woj. pomorskie
dodatkowe informacje

beatabrillowska@gmail.com

SPRZEDAM

SPRZEDAŻ I SERWIS

wyposażenie zakładu optycznego
w tym kompletny unit TOPCON, autorefraktometr,
automaty WECO, ESSILOR, BRIOT ACCURA
wiertarki LessStress i inne urządz. niezbędne
w zakładzie optycznym.
Pomoc przy uruchomieniu.

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 785 734 797
mail: jerzy862@gmail.com

tel. 600 433 463
e-mail: a.galczynski@wp.pl

Dystrybutor Markowych
Opraw i Okularów
Jako generalny importer i dystrybutor hiszpańskich
opraw i okularów Alex Fierro pragnę złożyć ofertę
współpracy. Wspomniane ramki Alex Fierro to połączenie
designu, mody, koloru, jakości i elegancji.
Wszystkie z nich są hipoalergiczne wykonane z surowców
przyjaznych dla środowiska, jednocześnie spełniające
normy europejskie CE (EEC) i oczywiscie w całości produkowane w Hiszpanii.
Po osiągnięciu sukcesu na rynku hiszpańskim i francuskim Alex Fierro zdecydował się wkroczyć na rynek Polski.
Zdecydowanie są to ramki dla osób, które poszukują
nowoczesnego stylu życia w połączeniu z komfortem.
Oferujemy szerokie spektrum oryginalnych i ciekawych
opraw, zapewniając gwarancję, serwis i krótkie terminy
dostaw.
Firma Handlowo-Usługowa Jerzy Petk,
84-300 Lębork, Plac Pokoju 6/2

SPRZEDAM OKAZYJNIE

T-mobile: 602 784 523

www.realoptyka.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Automat Szlifierski 2014 z gwarancją 12 miesięcy ESSILOR Mr Orange.
Cena konkurencyjna - do negocjacji.
Super stan.
Nr kontaktowy 504 320958
2016/4
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indeks ofert

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

JAI KUDO

OPTIBLOK

RAKO OPTYK SERWIS

MAŻEX

OPTIKOS

SEYKOPOL

MIRADA

OPTOMAX

SZAJNA

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

ELEFANT OPTYKA

OPTY SPORT

RM SERVICE

MAŻEX

POLAND OPTICAL

SEYKOPOL

OPTOTECHNIKA

RAKO OPTYK SERWIS

TAR-POL

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ
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AM GROUP PLUS

OPTIBLOK

SEYKOPOL

BINOKL

OPMATIK

TARPOL

BEST EMIT

ORATA

TISARD EYEWEAR

CAMRO

OWP

TRESS

DEK OPTICA

PH OKO

VERMARI

HAYNE

PETK

WOODY POLSKA

KAMEX

PROSTAF

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

HAYNE

OPTOMAX

TAR-POL

HUMEL

OPTY SPORT

TRZPIL

HADAŚ-MARCINIAK

SEYKOPOL

MAŻEX

SZAACH

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HAYNE

POLAND OPTICAL

SEYKOPOL

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

TAR-POL

OPTOTECHNIKA

RM SERVICE

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HAYNE

ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС
ELEFANT OPTYKA

TAR-POL

RAKO OPTYK SERWIS

RM SERVICE

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ
SZAJNA
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