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Szanowni Państwo!

6

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania specjalistycznego, nie-
zależnego magazynu OKO 2021/2, w którym znajdą Państwo szereg 
interesujących artykułów, nowości i promocji przygotowanych przez 
naszych partnerów i reklamodawców. 
Na początek polecamy artykuł na temat kampanii edukacyjnej  
Czas na Wzrok, która w tym roku poświęcona jest kwestii jednora-
zowych okularów. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na 
częstotliwość wizyt Polaków u specjalisty w 2020 roku. 
Z drugiej strony, za sprawą większej ilości czasu spędzanego przed 
ekranami, wzrok u 69 proc. osób ankietowanych uległ pogorszeniu, 
co z kolei wpłynęło na popyt drogeryjnych lub aptecznych „jednorazó-
wek”. 14 mln jednorazowych okularów - zarówno korekcyjnych jak 
i przeciwsłonecznych - trafia każdego roku na polski rynek. 
To ogromny problem, ponieważ wiele osób ignoruje dołączone do tzw. 
„gotowców” instrukcje i korzystając z nich w nieprawidłowy sposób, 
bez uprzedniego badania wzroku, w rezultacie szkodzi swoim oczom. 
Gromadzone, a następnie wyrzucane do kosza nieużywane już 
okulary trafiają na wysypiska, coraz bardziej zanieczyszczając naszą 
planetę. Pod hasłem #SuperMocOkularów Grupa Essilor realizuje 
akcję zbiórki nieużywanych, zniszczonych, nieprzydatnych i szkodli-
wych „uniwersalnych” okularów, oferując w zamian pakiet korzyści 
i przekonując, że po okulary powinno się przychodzić wyłącznie do 
optyka. Więcej szczegółów na temat akcji znajdą Państwo w opubliko-
wanym artykule.  
W najnowszym wydaniu polecamy także wywiad, który przeprowadzi-
liśmy z Prof. dr. hab. n. med. Jackiem P. Szaflikiem, Prezesem Polskiego 
Towarzystwa Okulistycznego na temat tegorocznej akcji bezpłatnych 
badań przesiewowych Polscy Okuliści Kontra Jaskra, której magazyn 
OKO jest patronem medialnym. 
W aktualnym numerze czasopisma OKO nasi Czytelnicy mogą zapo-
znać się także z informacjami na temat nadzwyczajnego szczytu AOA 
(American Optometric Association), dotyczącego dramatycznego 
stanu zdrowia oczu dzieci w czasie pandemii COVID-19.
W dziale poświęconym modzie okularowej wskazujemy, że w sezonie 
Wiosna-lato 2021 designerzy postawili na wygodne, miękkie stylizacje 
oraz zaproponowali nowe odcienie pasteli, które znajdą Państwo 
w kolekcji Dek Optica. Natomiast szeroki wachlarz barw od klasyczne-
go złota po dodatki w kolorze lawendy, czerwieni czy mięty proponują 
projektanci najnowszej kolekcji MOCOA. 
Z kolei wiosenna kolekcja Weber&Müller to odpowiedź na sugestie 
klientów, które firma Tegra stara się na bieżąco uwzględniać we wzor-
nictwie udostępnianych modeli. 
Nowa kolekcja opraw okularowych Belutti DONNA, to połączenie 
funkcjonalności oraz gorących, światowych trendów.
Przedstawiamy także modele z najnowszej kolekcji ION FIZ, jednego 
z najbardziej utalentowanych hiszpańskich projektantów z dwudzie-
stoletnim doświadczeniem. 
Ilustrowany znakomitymi fotografiami artykuł, o najnowszych 
trendach w modzie okularowej, przygotował dla naszych Czytel-
ników twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych”,  Olaf 
Tabaczyński.
W dziale Medycyna i Optyka publikujemy artykuł „Korowe zaburzenia 
widzenia”, którego autorką jest Barbara Pakuła - optometrystka, kon-
taktolog, terapeutka widzenia. Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie 
są często spotykane w gabinecie - w porównaniu z krótkowzrocznoś-
cią są wręcz rzadkie - co nie zmienia faktu, że optometrysta powinien 
mieć odpowiedzi na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne.

Dział „Okiem Eksperta” otwiera artykuł na temat inteligentnych 
soczewek okularowych Transitions „Twoja rola, jako eksperta ochrony 
wzroku, jest kluczowa!”, w którym swoimi opiniami i doświadczeniami 
dzielą się: lek. med. Dorota Ślifirska, specjalista chorób oczu; Marta 
Skopińska, Salon Optyczny Galeria Okularów; Agnieszka Zgiep, 
Lokalny Optyk; Ewa Górska Bernaciak, Zakład Optyczny.
Aktywny styl życia osób po 40. wymaga takich okularów progresyw-
nych, które zapewniają im dobre widzenie nie tylko podczas pracy, 
ale także w czasie rekreacji. Z myślą o nich JZO proponuje nową 
zaawansowaną technologicznie soczewkę progresywną Senseo, która 
zapewnia komfortowe widzenie dynamiczne. Więcej na temat pro-
duktu dowiedzą się Państwo z artykułu „Odkryj zmysł dynamicznego 
widzenia”, którego autorami są Piotr Kasjaniuk, JZO Technology and 
Implementation Manager oraz Piotr Janaś, JZO Business Development 
Manager. 
Natomiast w artykule dotyczącym cyfryzacji lampy szczelinowej 
„Obrazowanie od segmentu przedniego do siatkówki oka w rozdziel-
czości 4K”,  eksperci z firmy Quantel Medical przedstawiają niezwykle 
zaawansowany system ION, umożliwiający diagnozowanie, archiwi-
zowanie oraz informowanie pacjenta o przebiegu leczenia. System 
łączy inteligentny rozdzielacz wiązki optycznej z technologią Apple 
przy użyciu telefonu Iphone. 
Ze względu na dynamikę aktualnych uwarunkowań, które pociągają 
za sobą rozwój telemedycyny i badań niewymagających obecności 
operatora, a także z powodu zwiększonego zapotrzebowania na diag-
nostykę wzroku, NIDEK wprowadza rozwiązanie umożliwiające zdalne 
badanie refrakcji. Jest nim opcjonalne oprogramowanie sterujące 
dla foroptera RT-6100 oraz systemu refrakcyjnego TS-610. Informacje 
na temat wprowadzonej nowości znajdują się w artykule przygoto-
wanym przez specjalistów firmy Poland Optical: „Rozwiązanie firmy 
NIDEK dla zdalnego badania refrakcji”.
Essilor Virtual Experience - wirtualna podróż po salonie optycznym, 
to najnowsza propozycja Essilor Polonia i zarazem niezwykle nowator-
skie rozwiązanie dla optyków. Wystarczy pobrać wydrukowany 
w artykule kod QR, aby przenieść się do świata idealnego salonu. 
Jak zdobywać nowych klientów dzięki aktywnym narzędziom digital? 
Digital Academy „Czas na Wzrok” to kolejna edukacyjna inicjatywa 
Grupy Essilor. O swoim udziale w tym projekcie i nabytych podczas 
warsztatów doświadczeniach opowiadają specjalistki ochrony wzro-
ku i właścicielki salonów optycznych: Edyta Koper-Głowacka, Beata 
Kuśmierczyk-Ćwiek oraz Maria Fijołek. 
Państwa uwadze polecamy także dwa artykuły przygotowane przez 
założycieli grupy zakupowej Ekspert Optyk - Damiana Misiaka i Toma-
sza Puśleckiego: „Pricing power - czyli o niezwykłych możliwościach, 
jakie mają optycy” oraz „Jakie perspektywy ma przed sobą branża 
optyczna?” - tekst przygotowany przez Ekspert Optyk we współpracy 
z Pawłem Gabrysiakiem (Optyka u Braci, Warszawa) oraz Piotrem 
Haratymem (Optyk Haratym, Chełm).
W rubryce „Wieści z branży”, oprócz informacji o szkoleniach 
i kursach, znajdą Państwo obszerny materiał przygotowany przez 
Cech Optyków w Warszawie: artykuł „Optyk, a może nie optyk?” 
oraz „Podsumowanie I kwartału 2021”. Polecamy także relację 
z wydarzenia „Pełna moc w czasach zmian”, które odbyło się 
z inicjatywy Pomorskiego Cechu Optyków. 

Życzymy pasjonującej lektury i dziękujemy, że są Państwo z nami! 
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 Zespół redakcyjny magazynu OKO
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARCHIFOTO PRZEŹMIEROWO 75

ARGA POZNAŃ 75

BELUTTI WARSZAWA 19

BINOKL JABŁONOWO 59

CAMRO SOPOT 4

CLEX POLSKA SZCZECIN 67

DEK OPTICA WROCŁAW 12

EKSPERT OPTYK WWW.EKSPERT-OPTYK.PL 26,27

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 75

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 3

GRUPA ESSILOR WARSZAWA 1,28,29

HUMEL JÓZEFÓW 75

IDEA OPTICA OPOLE 15

JAI KUDO POZNAŃ 9

JZO JELENIA GÓRA 35-36

LEICA EYECARE OLSZTYN 78

MACROOPTIC SZCZECIN 67

MAŻEX WARSZAWA 67

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 63

MERTZ EYEWEAR BOLESŁAWIEC 23

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 71

OPTALEX WARSZAWA 61

OPTIBLOK WARSZAWA 19

OPTIMEX-VISCOM WARSZAWA 45

OPTI SERVICE CIESZYN 73

OPTOVIT WARSZAWA 2

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 67

ORATA WARSZAWA 61

POLAND OPTICAL CIESZYN 76,77

PRIME VISIO OLSZTYN 78

QUANTEL MEDICAL POLSKA WARSZAWA 39

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 57

SPECTRUM WROCŁAW 74

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH POZNAŃ 63

TEGRA ŁOMIANKI k/W-wy 17

TRANSITIONS WARSZAWA 28,29

TRESS EYEWEAR BRODNICA 25

TU OKULARNIK LESZNO 75
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https://dekoptica.pl/


PREZENTUJEMY NAJNOWSZĄ KOLEKCJĘ OPRAW OKULAROWYCH

W    
powietrzu czuć już ener- 

gię sezonu wiosna-lato, więc 
stawiamy na odważne, modowe 

rozwiązania. Szeroki wachlarz barw od 
klasycznego złota po dodatki w kolorze 

lawendy, czerwieni czy mięty, najmodniej-
szych kolorach tej pory roku. Charaktery-
styczne, geometryczne kształty, mocne for- 
my z acetatu, niebanalne detale, to poszu-
kiwane cechy opraw, które zawarliśmy              

w tej niezwykłej kolekcji. Zawsze                   
w zgodzie z trendami, z dbałością 

o każdy szczegół i najwyż-                                                                                   
szą  jakość.

Daj się zaskoczyć i wejdź do świata MOCOA. 
2021/214 Opracowanie: Interoptyka, na podst. mat. pras. IDEA OPTICA

mod. 11267 RW 3

mod. 11282 RW 1

22336 RW 3

22347 RW 3

11283 RW 2



https://mocoa.pl/


mod. WM 1157 C4

mod. WM 1149 C3

mod. WM 1159 C2

mod. WM 1144 C2

2021/216

mod. WM 1145 C2
mod. WM 1148 C3

to odpowiedź na sugestie klientów, które Tegra niezwykle ceni i stara się na bieżąco uwzględniać          
we wzornictwie udostępnianych modeli. 
Najnowsze propozycje to subtelne, młodzieżowe i damskie oprawy z metalu, wyróżniające się wielo-
barwnymi akcentami na frontach oraz końcówkach zauszników.
W męskich modelach dominują szerokie, prostokątne, także okrągłe, ale nadal aktualne, fronty z two- 
rzywa w odcieniach czerni, brązu i szarości oraz nadające lekkości subtelne metalowe zauszniki. 
Pierwsze opinie nt. kolekcji w salonach optycznych utwierdzają w przekonaniu, że sugestie były 
bardzo tra�one i dadzą potwierdzenie w pozytywnym odbiorze u klientów. 
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Mykita mod. Focus

Moschino
mod. SAFMOS0 67S

Belutti mod. SBC 220 

CHANEL Square Sunglasses

DIESEL mod. DM 0351

Decoptica mod. Frame 517

Jimmy Choo mod.  JC 305



https://www.belutti.com/


Oprawa BAM 091  
to propozycja dla mi- 

łośniczek kształtów kocie- 
go oka, wzbogacona o efe- 
ktowne  wykończenie zau- 

szników ze zdobieniem 
w postaci cyrko-

nii.  

Kolekcja DONNA to prawdziwe źródło inspiracji dla kobiet, poszukujących nowych okularów korekcyjnych. 
-

jące gusta. Właśnie to sprawia, że nowa kolekcja jest po prostu zjawiskowa. 
Spośród całej kolekcji, która liczy aż 115 opraw okularowych, wyróżnionych zostało 6 modeli, które idealnie 
odzwierciedlają to, co ponadprzeciętne. 

mod. BOM 035 

Nowa kolekcja opraw 
okularowych Belutti DONNA,                      

to połączenie funkcjonalności oraz 
gorących, światowych trendów w nad- 

chodzącym sezonie. Bestsellerowe meta-
lowe zdobienia przenikają się z nietuzin-
kowymi wzorami, geometrycznymi kształ-

tami i nieśmiertelną klasyką. 
Każda para opraw korekcyjnych różni 

się kształtem, ale całą kolekcję 
łączy zachwycająca dbałość   

o najmniejsze detale. 

2021/220



Ostatni model, który znalazł się wśród wyróżnionych 
opraw, to BEM 054. Geometryczny kształt został wzboga-
cony o subtelny, szykowny wzór. Tak, jak w przypadku                      

pozostałych modeli, cechuje się 
także nieprzeciętnym wykoń- 
czeniem zauszników oraz dbało-
ścią o każdy detal.

  

Nowa kolekcja Belutti DONNA dostępna jest już                               
w wybranych salonach optycznych w całej Polsce.

Oprawy BAM 096 to jedna z najbardziej intere-
sujących propozycji w kolekcji DONNA. Mocne 
wykończenia w postaci barwnego, mozaikowe-
go wzoru  sprawiają, że model ten z pewnością 
pokochają wszystkie indywidualistki. 

Równie intrygującym modelem 
opraw okularowych jest BEM 031.              
To połączenie delikatności, wdzięku               
i odwagi. Model w stylu kociego 

wy- 
kończeniem zauszników sprawdzi 

              
i casualowych sytuacjach. Kolekcja 
zachwyca swoimi nieszablonowymi 
zdobieniami. To nie tylko oprawy 
okularowe, ale także element bi- 
żuterii, który wzbogaci każdą sty- 
lizację. 

Model BAM 095 to idealna propozycja 
dla fanów metalowych elementów              
w okularach. 
Złoto w połączeniu z trzema opcjami 
kolorystycznymi tworzy oprawki peł- 
ne klasy i elegancji. 

2021/2 21



MERTZ mod.  MPOVP 002

Bird&Cage mod. 261

2021/222

MOVITRA mod. Argo Black

Etnia Barcelona mod. KREUZBERG II

KENCHI mod. KE 2418
    

    
    

     
      

        
  Lafont Eyewear mod. Colette

Izabel Marant 
mod. IM 0029 

LaMatta mod. 3303



http://www.mertz.pl/
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Ion Fiz jest jednym z najbardziej 
utalentowanych hiszpańskich projek- 

tantów mody z dwudziestoletnim 
doświadczeniem. Wyróżniony został 

wieloma nagrodami, takimi jak L'Oreal 
Paris Cibeles, Prix de la Mode Marie 

Claire, Fad Award czy Golden Thimble 
dla najlepszego projektanta.

Oprócz projektowania kolekcji mody 
Ion Fiz cztery razy w roku projektuje 

kolekcje okularowe dostosowane do 
najnowszych trendów mody okularo-

wej w innowacyjnych kolorach i kształ-
tach.

Opracowanie: Interoptyka, na podst. mat. pras. PRIME VISIO       



http://tresseyewear.eu/
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Efektywne zarządzanie cenami to 
zdolność do uzyskiwania cen 
adekwatnych do wartości, jaką 
dostarcza ona swoim klientom. 
Chociaż portfel klientów salonów 
optycznych może być różny                
w zależności od lokalizacji, 
umiejętne kreowanie i monetyza-
cja wartości dostarczanej kliento-
wi przekłada się na pieniądze.

„Budując od ponad roku ogólnopol-
ską grupę zakupową Ekspert Optyk 

zauważamy, że istnieje już duża 
grupa salonów, które mają wysokie 
kompetencje w zakresie zarządza-
nia ceną i umiejętnie wykorzystują 
cykle taniej - drożej w swoich 
praktykach.” – twierdzi Damian 
Misiak, współzałożyciel grupy 
zakupowej Ekspert Optyk.

Proces zarządzania cenami 
powinien być prowadzony 
rozważnie oraz w oparciu o dane 
liczbowe, profesjonalną wiedzę                       

i rozsądek biznesowy. 
Wiele �rm, często nieświadomych 
konsekwencji decyduje się na 
agresywne zachowania cenowe, 
reagując tym na atak ze strony 
konkurentów. 

Takie zachowanie prowadzi do 
erozji cen i szybkiego spadku 
zysków dla całego rynku. 
Sprzedaż większego wolumenu 
kosztem niższej marży nie jest 
właściwym posunięciem.

Optymalny poziom i efektywna struktura cenowa to bardzo skuteczne narzędzia do generowania wzrostów 
na poziomie zysku operacyjnego, szczególnie przy stabilnym rynku. Oczywiście wymaga to wiedzy, doświad-
czenia i odpowiednich kompetencji biznesowych oraz siły cenowej. Wg de�nicji, pricing power (siła cenowa) 
to możliwość i umiejętność kształtowania cen bez utraty udziałów rynkowych. Obecne otoczenie rynkowe         
i sytuacja gospodarcza bardziej niż kiedykolwiek zmusza do nauki jak zwiększać swoją moc kierowania 
cenami, aby nie stracić klienta i zarobić więcej. Pozycja optyka jest tutaj wyjątkowa. Z jednej strony z uwagi na 
dość intensywną konkurencję między dostawcami ma transparentność ceny produktu u każdego producen-
ta. Z drugiej strony samodzielnie decyduje o własnym poziomie i strukturze cen. Optyk jest więc podmiotem                 
o najwyższej sile cenowej w całym optycznym łańcuchu wartości.

 

artykuł 
sponsorowany 

Tomasz Puślecki i Damian Misiak 
założyciele grupy zakupowej Ekspert Optyk

EKSPERT OPTYK

Pricing power
czyli o niezwykłych możliwościach, jakie mają optycy



W dłuższej perspektywie będzie 
oznaczał większą ilość pracy 
kosztem niższego zarobku. Do 
tego doliczyć należy także rosnące 
koszty samej pracy, które często 
są pomijane.

Na ostateczną decyzję zakupu 
konkretnego produktu przez 
klienta największy wpływ ma sam 
optyk i to jego miejsce jest 
kluczowe w całym łańcuchu 
dystrybucji. Istotny poziom siły 
cenowej może być wsparty znaną 
marką sprzedawanych produktów 
i odpowiednią strategią sprzeda-
żową, jak np. dzieje się z produk-
tami marki Nikon dostępnymi 
w ramach grupy Ekspert Optyk.

„Wieloletnia praktyka optyczna 
udowodniła mi, że czynnikami, 
które wpływają na efektywne 
pozycjonowanie cenowe jest lojal- 
na baza klientów, gotowych na 
zapłacenie pełnej wartości produk-
tu. Ważne jest także wyróżnienie się 
inną usługą, której nie ma konku-
rencja. W Ekspert Optyk zapropo-
nowaliśmy naszym członkom 

wdrożenie bezpłatnego przeglądu 
okularów po roku od zakupu. Jest to 
dodatkowa dźwignia, aby utrzymać 
klienta i zapewnić sobie jego powrót 
do salonu... być może także po 
kolejny produkt. W rozmowach z sa- 
lonami zrzeszonymi przemycamy 
także najlepsze praktyki w zakresie 
pozycjonowania portfolio produk-
tów.”- przekonuje Tomasz Puślec-
ki, współzałożyciel Ekspert Optyk. 

Skoro zatem rola odpowiednio 
dobranej ceny jest tak istotna, czy 
istnieje mechanizm ustalania jej 
optymalnego poziomu dla ofero- 
wanego przez siebie produktu? 

poziomów cen dokonać można 
wykorzystując szerokie spektrum 
metod, które sprowadzają się do 
ustalenia akceptowalnego przez 
konsumentów poziomu cen. 
Z jednej strony znajdują się ceny 
oferowane online czy ceny 
sieciowe, które są szeroko 
komunikowane. Z drugiej pozy-
cjonuje się produkt jakościowy, 
dopracowany, rzemieślniczy, 

dostępny na indywidualne 
zamówienie. 

Na rynku usług optycznych 
panuje dość duża asymetria 
informacji, a budowanie silnej 
pozycji cenowej jest możliwe 
z punku widzenia każdego 
optyka. 
W ramach Ekspert Optyk dostar-
czamy najlepsze, sprawdzone 
praktyki, które optyk może 
zaadaptować w swoim biznesie. 

Ekspert Optyk jest zrzeszeniem 
ponad 400 niezależnych salonów 
optycznych, zainteresowanych 
optymalizacją kosztową i proce-
sową zakupów oraz wsparciem 
merytorycznym i szkoleniowym.

Szczegóły dotyczące współpracy dostępne 
są na stronie www.ekspert-optyk.pl

Opracowanie: Interoptyka 

na podst. mat. pras. Ekspert Optyk
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Przed wprowadzeniem na rynek soczewki Senseo 
przeprowadzono konsultacje ekspertów JZO 
z wybraną grupą optyków, testującą tę konstrukcję 
w rzeczywistych warunkach użytkowania. Dzięki 
koordynacji działań zespołów projektowych udało się, 
po raz pierwszy w historii JZO, przeprowadzić testy 
wdrożeniowe na polskim rynku optycznym. Wyniki 
testów potwierdziły zasadność wprowadzenia tego typu 
soczewki progresywnej. 

Łagodny i stabilny rozkład właściwości optycznych 
w różnych strefach
Zastosowanie nowoczesnej technologii Dynamic 
Booster gwarantuje łagodny i stabilny rozkład 
właściwości optycznych w różnych strefach 
soczewki progresywnej Senseo. Dzięki szerokim 
obszarom soczewki o jednakowych właściwościach 
optycznych, użytkownik okularów obserwuje mniejsze 
zniekształcenia obrazu w różnych strefach widzenia, 
przez co poprawia się komfort widzenia dynamicznego. 
Tradycyjnie optymalizacja powierzchni soczewek 
progresywnych odbywa się w wielu punktach 
obliczeniowych. Dzięki algorytmom Dynamic Booster 
optymalizacji podlegają nie pojedyncze punkty 
soczewki, a całe jej obszary o eliptycznych polach 
powierzchni. Powierzchnie przeliczane są pod 
kątem ciągłości i łagodności przyrostu mocy, 
a ich wzajemne ułożenie na soczewce uzależnione 
jest od mocy korekcyjnej oraz addycji. Takie podejście 
pozwala na uzyskanie bardzo łagodnych przejść 

między poszczególnymi strefami widzenia, 
a także zminimalizowanie aberracji w obszarach 
peryferyjnych.

Poprawa widzenia przy dynamicznej zmianie 
kierunków z widzenia dali do bliży i na odległości 
pośrednie
W połączeniu z technologią Dynamic Booster 
technologia Dynamic Inset gwarantuje optymalny 
rozkład obszarów widzenia oraz łagodną i stabilną 
zmianę mocy. Tak uzyskano poprawę widzenia przy 
dynamicznej zmianie kierunków z widzenia dali 
do bliży i na odległości pośrednie. Rozbudowana 
technologia obliczeniowa pozwala na dobór 
optymalnego insetu soczewki. Przy kalkulacji 
uwzględniane są parametry związane z mocą
korekcyjną, różną dla soczewek skupiających, 
rozpraszających światło oraz wartością addycji.

Wysoka estetyka soczewek oraz dopasowanie 
do najmodniejszych modeli opraw
Zastosowanie technologii Dynamic Prism pozwala 
na taki dobór pocieniania pryzmatycznego, żeby 
krawędzie po wycięciu soczewki do oprawy miały 
zbliżone wartości w dolnej i górnej strefie. Dzięki 
zastosowaniu nowej metody kalkulacji pryzmatycznej, 
uzyskano maksymalną estetykę soczewek oraz 
możliwość dopasowania ich do najmodniejszych 
wzorów opraw. Algorytm obliczeniowy dla soczewki 
Senseo dopuszcza zmienną wartość pryzmatu oraz jego 

Aktywny styl życia osób po 40. wymaga takich okularów progresywnych, 
które zapewniają im dobre widzenie nie tylko podczas pracy, ale także 
w czasie rekreacji. Z myślą o nich JZO proponuje nową zaawansowaną 
technologicznie soczewkę progresywną Senseo, która zapewnia 
komfortowe widzenie dynamiczne.

Piotr Kasjaniuk
JZO Technology and Implementation 
Manager

Piotr Janaś
JZO Business Development 
Manager
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O szczegóły zapytaj Przedstawiciela Regionalnego JZO lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem mailowym: zamowienia@jzo.com.pl

Dynamic
Inset

dobór optymalnego  
insetu soczewek 

Dynamic
Booster

bardzo łagodne przejścia między 
strefami widzenia pozwalają na poprawę 

dynamicznego widzenia obuocznego

Dynamic
Prism

maksymalna estetyka  
soczewek

Digital
Raytracing II 

uwzględnienie biegu promieni świetlnych  
na całej powierzchni soczewek 

Dynamic
Stereoscopic

doskonale komfortowe  
widzenie obuoczne

Digital
Vision Fit  

soczewki w pełni  
spersonalizowane

Technologie zastosowane w soczewkach Senseo®: 

soczewka wdrożona przez polskich ekspertów optycznych

„Mam wrażenie cieńszej 
soczewki w odniesieniu  
do innych soczewek.

Poleciłabym ją osobie 
spędzającej dużo czasu 

przy pracy na różne 
odległości.”

„Jestem krótkowzroczna  
i bardzo ważne jest  

dla mnie komfortowe,  
czyli szerokie widzenie dali – 
nie spodziewałam się aż tak 
satysfakcjonującego efektu. 

Byłam zaskoczona redukcją 
grubości, oraz  

łatwością adaptacji  
– była natychmiastowa.”

„Uważam, że soczewka 
ma bardzo łatwą i szybką 

adaptację i szerokie 
pole widzenia w każdym 

segmencie.”

anna derkowska
Centrym Optyczne 
A. K. Derkowscy

anna misiak
Italooptica

artur madej
Zoom Optyk



orientacji, co pozwala na optymalne pocienienie 
i wyrównanie krawędzi soczewki. Natomiast technologia 
Digital Raytracing II pozwala na uwzględnienie biegu 
promieni na całej powierzchni soczewki, co wpływa na 
korekcję aberracji peryferyjnych. Aby zminimalizować 
ten efekt, w soczewkach Senseo zastosowano 
obliczenia uwzględniające wartości odległości 
rogówkowej, kąta pantoskopowego oraz zmienny bieg 
promieni w soczewkach skupiających i rozpraszających 
światło. Poprawa kalkulacji daje szczególnie dobry 
efekt przy dużych mocach korekcyjnych.

Komfortowe dynamiczne widzenie obuoczne
Poprawa widzenia obuocznego, dzięki technologii 
Dynamic Stereoscopic, powoduje, że większa część 
soczewki jest łatwiejsza w użyciu, co jest szczególnie 
istotne przy widzeniu dynamicznym. We wszystkich 
algorytmach obliczeniowych uwzględnione są parametry 
biometryczne oka: długość gałki ocznej, krzywizna 
siatkówki, pozycja punktu rotacji oka. 
W zależności od tych parametrów optymalizowane 
są poszczególne obszary widzenia, a ich wzajemnie 
ułożenie zaprojektowane jest tak, aby zapewnić 
doskonale komfortowe widzenie obuoczne oraz płynną 
zmianę mocy.

Soczewki Senseo idealne dla aktywnych 
presbiopów
Klienci salonów optycznych, szczególnie ci bardziej 
wymagający, będą zadowoleni z zalet, jakie oferuje 

soczewka Senseo. Sprawdzi się ona przy częstym 
przenoszeniu wzroku z obszaru widzenia dali 
do bliży i na odległości pośrednie. Uwzględniając 
bowiem dynamikę układu wzrokowego, minimalizuje 
deformacje i pływanie obrazu, a dzięki temu zapewnia 
komfortowe użytkowanie okularów. Warto polecać 
soczewki Senseo aktywnym presbiopom po 40. 
roku życia. Będą oni odczuwali komfort widzenia 
dynamicznego, przy coraz bardziej aktywnym stylu 
życia. Obliczenia soczewki uwzględniają parametry 
biometryczne oka i na ich podstawie optymalizowane 
są poszczególne obszary widzenia. Soczewki Senseo 
są znacznie cieńsze, co zapewnia okularom bardzo
dobrą estetykę,  jest to szczególnie ważne przy dużych 
mocach i doborze do modnych rodzajów opraw.
Senseo to soczewka bardzo łatwa w adaptacji.
Nowe podejście do projektowania powierzchni soczewki 
pozwala na zachowanie ciągłości oraz łagodności 
przyrostu mocy i zmniejsza ilość aberracji. 

Soczewki progresywne Senseo oferowane są jako 
bezbarwne, w wersji Transitions i z polaryzacją,
w materiałach o współczynniku załamania światła 
od 1,5 do 1,67, z różnymi powłokami anty-
refleksyjnymi, a także z materiału BLUVXpert, 
chroniącego wzrok przed oddziaływaniem światła 
niebieskiego. Soczewki Senseo w wersji MIO,
uwzględniają indywidualne parametry położenia 
soczewki przed okiem, takie jak kąt oprawy, kąt 
pantoskopowy czy odległość oko-soczewka.
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Quantel Medical dzięki systemowi ION oferuje innowacyjne podejście w zakresie obrazowania za pomocą 
lampy szczelinowej. Inteligentny rozdzielacz wiązki optycznej został połączony z bardzo dobrze znaną 
technologią Apple, przy użyciu telefonu Iphone. Razem stanowią niezwykle zaawansowany system, umożli-
wiający diagnozowanie, archiwizowanie oraz informowanie pacjenta o przebiegu leczenia.

ZINTEGROWANY SYSTEM O KOMPAKTOWEJ BUDOWIE 

System ION obejmuje jednoczęściowy, w pełni zintegrowany produkt z lampą szczelinową. Jego budowa umożli-
wia skupienie się na przeprowadzanym badaniu, bez konieczności przerywania go. Dzięki koncepcji ION pacjenci 
znajdują się w centrum Twojej uwagi. Ponadto, nowoczesna i kompaktowa budowa pozwala na zoptymalizowa-
nie stanowiska, przy którym badanie jest przeprowadzane. Brak kabli i komputera w przestrzeni podwyższają 
komfort monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

INTUICYJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ 

Technologię ION dedykowaną do obrazowania segmentu przedniego i siatkówki cechuje bardzo wysoka 
rozdzielczość materiałów, w formacie 4K. Wykonać je można za pomocą zaledwie jednego kliknięcia na ekranie. 
Możliwe jest również użycie pedała Bluetooth, który w bardzo prosty sposób wykona obrazy i nagrania wideo         
w bardzo wysokiej rozdzielczości.

ARCHIWIZACJA W CHMURZE 

Urządzenie umożliwia archiwizowanie oraz szybkie udostępnianie obrazów za pomocą Chmury i  ich bezprzewo-
dowe wyświetlanie na różnych ekranach (Wi�, Apple TV). Jest kompatybilne z większością lamp szczelinowych 
dostępnych na rynku. Oprogramowanie ION zawiera niezwykle intuicyjny interfejs. Aplikacja ION oferuje m.in. 
fabrycznie ustawione tryby obrazowania, które wykorzystują różne rodzaje oświetlenia za pomocą lampy, 
automatyczne archiwizowanie oraz przekazywanie danych oraz obrazów do systemów EMR lub PACS.

Opracowanie: Interoptyka 
na podst. mat. pras. Quantel Medical Polska 



Nigdy wcze�niej ucyfrowienie lampy szczelinowej 
nie było takie łatwe: system ION łączy inteligentny 
rozdzielacz wiązki optycznej z bardzo dobrze 
znaną technologią Apple przy użyciu telefonu 
Iphone. Intuicyjny, zoptymalizowany i łatwy 
w podłączeniu ION jest Twoim największym 
atutem w zakresie digitalizacji.

KLUCZOWE CECHY:
• Intuicyjna archiwizacja. 
• Bardzo wysoka rozdzielczo�� zdję� i fi lm�w (4K).
• Zoptymalizowana przestrze� pracy (brak kabli/PC).

CYFRYZACJA LAMPY SZCZELINOWEJ

Quantel Medical Polska
ul. Racławicka 93, Warszawa
Telefon: +48 22 521 01 11
info@quantel-medical.pl
www.quantel-medical.pl

IMAGINGSM

https://www.quantel-medical.pl/
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Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 
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Stylizacje Opraw Okularowych

Monika Misiak-Tabaczyńska

Zdjęcia: 

Monika Matlak-Mizerkiewicz

Modelka: Anita Morella

Makeup: Anita Morella

Oprawki do sesji dzięki 

uprzejmości: Optyk Ciszak



O kolorach
Cechą charakterystyczną trendów stała 
się ich dynamiczna zmiana. Szczególnie 
mocno widać to w kolorach. Jeszcze kil-
ka lat temu, trendy były obligatoryjne dla 
całego rynku optyki okularowej i można 
było z dużą precyzją stwierdzić, że kolory 
modne są w zasadzie obecne minimum 
pół roku. Dziś zdecydowanie już tak nie 
jest. Dziś trendy na rynku zmieniają się 
szybciej. Jest to wyznacznikiem zupeł-
nie nowego systemu podejścia do co-
dzienności. W chwili obecnej, równolegle 
mamy modne aż trzy kolory: 
- zieleń w morskim odcieniu,
- szarość, 
- żółć.
Szybkość zmieniających się trendów sta-
je się dla nas bardziej pewnego rodzaju 
inspiracją niż kierunkiem do naśladowa-
nia. Trendy przestają być tak sztywne,                   
a poprzez częstotliwość stają się bardziej 
pojemne. Tutaj absolutnie wskazane jest 
wykorzystywanie właśnie stylizacji opraw 
okularowych poprzez spersonalizowane 
barwy opraw.

Zmiany napędzają rozwój
Tempo zmieniającej się rzeczywistości, któ-
rej jesteśmy świadkami, pokazuje nam, że 
tych zmian jeszcze przed nami jest wiele. 
Jedną z nich, którą można zaobserwować 
na rynku optyki okularowej jest różnorod-
ność marek, producentów, małych manu-
faktur. Zjawisko, które zachodzi w wyniku 
pandemii, to pewnego rodzaju subkulturo-
wość trendów w okularach. To powoduje 
brak jednolicie ukierunkowanych trendów. 
Pojawiają się subkulturowe trendy, które 
powodują, że zainteresowanie oprawami 
okularowymi, a tak naprawdę, idąc krok 
dalej, personalizacja potrzeb okularowych, 
staje się wręcz motorem napędowym czy 
przestrzenią, którą warto wykorzystać. Za-
tem łatwiej jest w tej chwili mówić o tren-
dach, nie poprzez jednoznaczne wyznacz-
niki, ale przez określanie pewnych wartości 
zmian, które zawarte są w oprawach kolo-
rowych.

Wielkość opraw staje się bardzo otwartą 
formą. Mamy na przykład okulary, które 
przypominają „Lenonki”, ale zdecydowanie 
są inne, grubsze, mocne, bardziej wyraziste, 
obok których nie można przejść obojętnie. 
To już nie jest oprawa, która powoduje, że 
ten kształt jest neutralny. Wręcz odwrotnie, 
owa neutralność jest bardzo mocno skontra-
stowana przez formy materiałów, z których 
jest wykonana. Cały zawarty w nich projekt 
powoduje, że są one bardziej odwzorowa-
niem niż naśladownictwem. Często wiel-
kość tą znajdziemy w „słoneczkach”.
Dysproporcję tą możemy zauważyć rów-
nież w ultranowoczesnej wersji „kotków”, 
które są bardzo popularne. Styl ten odwzo-
rowuje trendy lat 50. w bardzo nowoczesnej 
formie. 

Integracja
Jednym z bardziej widocznych trendów są 
oprawy okularowe zupełnie nie oszklone, 
tylko po to, żeby dopełniać cały styl syl-
wetki. Coś co bardzo często występowało 
w fotografii, teraz pojawia się na ulicach 
dużych miast lub na ekranach smartfo-
nów. W ten sposób osoby stylowo ubrane 
dopełniają swój „look”. Wtedy to okulary 
stają się takim spektakularnym „teatrem 
na nosie”, stają się atrybutem budującym 
wizerunek. 

W okularach pojawiają się też różnorodne 
barwienia soczewek, które powodują, że są 
one po prostu niezwykle wyjątkowe. Czę-
sto barwienie soczewek daje bardzo spek-
takularne efekty. W tej chwili mamy lekko 
barwione lusterka, bardzo zróżnicowane 
gradienty, a nawet gradienty, które już wi-
dzieliśmy kilka sezonów wcześniej w tak 
zwanych okularach „łezkowych”, a także 
przypominające zatrzymaną formę desz-
czu w okularach. W „słoneczkach” pojawi-
ły się gradienty w trzech kolorach, kolory 
tęczy lub jeszcze bardziej rozbudowane 
kolory przypominające rozlaną plamę ben-
zyny na jezdni. Gradienty budują wrażenie 
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Wiosna, ach to Ty!
Na topie. 

Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 

Okiem Stylisty
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bardzo spektakularnego miękkiego, de-
likatnego efektu. Dziś oprawa i soczewka 
stanowią wspólnie spójny produkt i spo-
sób myślenia.

Kształty
Można zauważyć pewnego rodzaju geo-
metryzację kształtów, eksplozję w geome-
trii, w bardzo różnym wydaniu. W powiąza-
niu z różnorodnością materiałów pojawiają 
się zupełnie nowe obszary stylu, które bar-
dzo mocno zwracają na siebie uwagę. Pre-
zentują styl dla osób bardziej odważnych, 
intensywniej poszukujących, które chcą 
podkreślić swój kształt twarzy, kształt fry-
zury, kolor fryzury, kolor garderoby. Stano-
wią unikatowy efekt, od którego nie można 
oderwać wzroku, zwracają uwagę. 

Spersonalizowany design
Dzięki kreatywnej pomysłowości bardzo 
często „przypadkowość” rozwiązań spra-
wia, że nie ma jednej powtarzalnej pły-
ty. Płyty zawierają różnego rodzaju formy             
i kształty materiałów. Zaskakują nas również 
materiały, które w oprawach zestawione są 
w formie patchworkowej, gdzie obok perły 
może być kawałek miedzi. Wszystko to za-
topione jest w acetacie. I znowu podążymy 
za stylizacją, gdzie płyta jest jednostkowa.  
A klient nawet w tym samym fasonie opraw 
okularowych może sobie wybrać oprawy, 
które będą niepowtarzalne. Jest to dosko-
nała przestrzeń do personalizacji opraw, 
gdzie w tej geometrycznej formie, która jest 
bardzo ściśle określona w jednym modelu, 
można wybrać dla klienta bardziej pasujące 
kolory i design. Są one niezwykle zjawisko-
we, stają się swoistym ID wizerunku klienta. 
Oprawki poprzez swój spersonalizowany 

design zdecydowanie przypominają sztu-
kę. Ich wykonanie to czysta kreacja.

Sorbetowe oprawy
Ten trend bardzo mocno zakorzenił się         
w naszej świadomości. Sorbetowe oprawki 
przypominają wiosenną oranżadę podaną 
na tarasie albo wodę, którą pijemy o po-
ranku, zabarwioną lekkim smakiem cytryny 
albo pomarańczy. Są to bardzo delikatne 
barwienia opraw, które swoim odcieniem 
lekko tylko dotykają samą oprawę, nada-
jąc jej pewnego rodzaju subton, nawet nie 
tonację. Tak, jakbyśmy właśnie delikatnie 
osłodzili wodę. Takie barwienie opraw po-
woduje, że kolor nie ingeruję tak mocno, 
nie góruje nad kolorem skóry. Sorbety nie-
jako uzupełniają barwę skóry, co powodu-
je dodatkową personalizacja takich opraw.             
W konfrontacji z masywnością lub/i wielkoś-
cią opraw, nie wpływa w sposób radykalny, 
a wręcz dopełnia nadając im delikatnie 

nowy wymiar, na przykład słodkiej maliny, 
zielonkawej limonki, subtelnej pistacji. Efekt 
sorbetowych kolorów daje wrażenie lekko-
ści i niezwykłego dopasowania.  

Zdobienie
Jeszcze niedawno oprawki były bardzo bi-
żuteryjne. Aktualnie ta biżuteryjność jest 
subtelniejsza lub w ogóle jej nie ma. Moda 
jest rozproszona i w tym rozproszeniu wi-
dać, że bardzo wiele firm zrezygnowało       
z logotypów lub pozostały bardzo subtel-
ne. Efekt zdobienia przekierowany został 
na rzecz technicznych rozwiązań, które 
sprzyjają designowi i bardzo elegancko za-
projektowanym okularom, które bawią się 
proporcjami. W zasadzie uwaga przekiero-
wana została na naszą satysfakcję. Jest ona 
zawarta przede wszystkim w technologicz-
nym wykonaniu okularów. Myślę, że okula-
ry mają w tej chwili duży związek z smart-
fonami. Technologia cieszy nas w dotyku                  
i chce się nosić takie okulary, ponieważ one 
są piękne, fantastycznie technologiczne         
i wykonane bez zarzutu.

Autorzy:
Monika i Olaf Tabaczyńscy
Styliści Opraw Okularowych
Oprawki: Caroline Abram, FaceaFace, 
Saint Laurent Paris, Giorgio Nannini, Chloe, 
Dolce&Gabbana, Givenchy.
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i na-
zwy „Stylista Opraw Okularowych“. Mistrz 
Świata Makijażu Profesjonalnego i Styliza-
cji. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego                                 
w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo 
przemysłowe, architektura wnętrz, rysunek. 
Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makija-
żu Profesjonalnego, Permanentnego i Styliza-
cji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii 
Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na 
podstawie autorskiego programu nauczania 
„Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wie-
lu nagród,  z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ 
przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. 
Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu 
Profesjonalnego, Permanentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny 
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autorskiego 
programu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wielu nagród,  
z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com

Oprawy:

D&G
Cartier
Mykita

Balenciaga
Mykita

Silhouette
Portrait Eliasson

Cartier
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Redakcja OKO: 
Jaka jest świadomość Polaków na temat 
jaskry? Czy w ogóle zdajemy sobie spra-
wę jako społeczeństwo, z tego czym jest 
jaskra, jak się objawia i jakie są skutki ja-
skry nieleczonej?

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik:
Niestety świadomość Polaków na temat ja-
skry jest wciąż niska. Polacy nie badają się 
regularnie, co skutkuje wieloma nie diagno-
zowanymi, postępującymi chorobami. Te-
raz, w trakcie pandemii, częstotliwość tych 
wizyt spadła jeszcze bardziej. Można za-
uważyć, że pacjenci pojawiają się u lekarza 
dopiero, gdy widzą znaczne objawy w po-
staci pogorszenia wzroku. To zdecydowanie 
za późno i najczęściej oznacza, że zaszły już 
nieodwracalne zmiany. Jaskra to zanik ner-
wu wzrokowego, który prowadzi stopniowo 
do utraty widzenia. Nieleczona jaskra może 
doprowadzić do całkowitej ślepoty. 

Jak bardzo jest to poważny problem          
w Polsce i na świecie w XXI wieku? Czy 
ten problem się zwiększa czy nie zauwa-
żono takiej tendencji?

W skali globalnej z tą chorobą zmaga się 
około 75-80 milionów osób. W Polsce sza-
cuje się, że na jaskrę cierpi blisko milion 
osób, z czego nawet połowa może nie być 
zdiagnozowana. Przewidywania nie są na 
tę chwilę optymistyczne, ponieważ zakła-
dają wzrost liczby chorych. Dlatego właś-
nie zdecydowaliśmy się na organizowanie 

co roku akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra. 
Umożliwiając pacjentom wykonanie bada-
nia przesiewowego w kierunku jaskry bez 
skierowania chcemy po pierwsze zwięk-
szyć wykrywalność jaskry na wczesnym 
etapie, a po drugie zwiększyć świadomość 
społeczną na temat samej choroby. 

A czy są jakieś objawy, które powinny 
nas zaniepokoić? Coś co bez wątpliwości 
powinno skierować nasze kroki do gabi-
netu na badania?

Jaskra jest podstępną chorobą, najczęściej 
nie daje żadnych objawów, nie daje o so-
bie znać wcześniej. Dlatego też mówimy 
o niej często „cicha złodziejka wzroku”. 
Niezwykle ważne jest wykrycie jaskry na 
wczesnym etapie, kiedy możemy jeszcze 
zahamować jej rozwój, a nie walczyć o ra-
towanie resztek wzroku. 

Drugi tydzień marca to wyjątkowy czas 
związany z tematyką jaskry, bo w tym 
okresie odbywa się Światowy Tydzień Ja-
skry, a w wielu miejscach można zapisać 
się na bezpłatne badania w tym kierun-
ku. Czy ta akcja jest skuteczna? Czy wi-
dać podwyższone zainteresowanie pa-
cjentów zdrowiem oczu w tych dniach?

Każda kolejna edycja budzi coraz większe 
zainteresowanie zarówno ze strony placó-
wek, które się do niej zgłaszają, jak i pacjen-
tów, którzy z tych badań chcą skorzystać. 
Wystarczy porównać dane z 2020 roku do 

tegorocznych wyników – do poprzedniej 
edycji zgłosiło się 61 placówek, przebada-
liśmy łącznie ok. 2500 pacjentów. W tym 
roku zgłosiło się aż 78 placówek, a z badań 
mogło skorzystać 3080 pacjentów. Ten 
wynik cieszy nas o tyle bardziej, że został 
osiągnięty w tak trudnym czasie jakim jest 
pandemia. Z naszych obserwacji wynika, 
że jak tylko ogłosiliśmy listę miejsc, w któ-
rych można się przebadać, pacjenci bardzo 
szybko zarezerwowali dostępne terminy 
jeszcze przed rozpoczęciem Światowego 
Tygodnia Jaskry. W trakcie jego trwania zo-
stały tylko pojedyncze miejsca.  

Czy ten rok z uwagi na pandemię jest 
trudniejszy także w kwestii badań w kie-
runku jaskry? Jak wygląda sytuacja z do-
stępem pacjentów do badań i z ich chęcią 
poddawania się badaniom?

Pandemia znacząco wpłynęła na wykry-
walność chorób czy samą opiekę nad 
zdiagnozowanym już pacjentem. Naj-
trudniejsze były początki, kiedy wszyscy 
musieliśmy się dostosować do nowej rze-
czywistości. Jednak okuliści dość szybko 
wdrożyli zasady bezpieczeństwa w swoich 
gabinetach, w tym momencie wielu leka-
rzy jest już zaszczepionych. Mimo to od 
długiego czasu zauważamy, że pacjenci     
z obawy przed zarażeniem koronawirusem 
w placówce medycznej odwołują zaplano-
wane wizyty a nawet zabiegi. Dzisiaj tłu-
maczymy to oczekiwaniem pacjentów na 
szczepionkę. Jednak to wszystko oznacza 
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późniejszą diagnozę, rzadsze kontrole pa-
cjentów zdiagnozowanych. Żniwo takich 
zachowań będziemy zbierać przez na-
stępne kilka lat, kiedy może nam się zwięk-
szyć wykrywalność na przykład jaskry                                            
w zaawansowanym stadium. Dlatego cią-
gle podkreślamy, że wizyta w gabinecie 
okulistycznym jest bezpieczna i nie należy 
jej odkładać na później. 

Czy taki jeden moment w roku to jest 
wystarczający czas, by dokonać badań 
przesiewowych? Jaka część osób bada-
nych kierowanych jest potem do dalsze-
go leczenia?

Ten jeden moment zdecydowanie nie jest 
wystarczający. To kropla w morzu potrzeb, 
ale kropla drąży skałę. Rozpowszechniając 
wiedzę na temat jaskry i konieczności wy-
konywania badań regularnie pracujemy 
nad tym, by większa świadomość przekła-
dała się na odpowiedzialne zachowania 
pacjentów w całym kraju przez cały rok. 
Co roku wynik jest podobny – około 40% 
pacjentów kierowana jest na dalszą diag-
nostykę. Przez 4 poprzednie edycje akcji 
Polscy Okuliści Kontra Jaskra przebada-
liśmy około 10 500 osób, z czego łącznie 
właśnie ok. 40% została skierowana na dal-
sze badania. 

Jakie obecnie są możliwości leczenia              
i skuteczność tych sposobów? Czy wcześ-
nie wykryta jaskra jest możliwa do całko-
witego wyleczenia? 

Obecnie jaskrę leczymy obniżając ciśnie-
nia wewnątrzgałkowe. Stosujemy lecze-
nie farmakologiczne czyli krople, leczenie 
technikami laserowymi oraz leczenie chi-
rurgiczne. Żeby leczenie jaskry było sku-
teczne, trzeba ją odpowiednio wcześniej 
zdiagnozować. Wtedy pozwoli nam to 
zatrzymać chorobę. Diagnoza jaskry zbyt 
późno może spowodować nieodwracal-
ne zmiany. Niestety obecnie nie potrafimy 
całkowicie wyleczyć jaskry, ale jej wczesne 

wykrycie pozwala kontrolować chorobę       
i zapobiegać jej postępowaniu. 

Jak szanse na wyleczenie maleją w zależ-
ności od tego, na jakim etapie rozwoju 
jaskry zostaje ona wykryta?

Aż w 90% przypadków jaskra przebiega 
bez widocznych dolegliwości, dlatego klu-
czowe stają się regularne badania wzroku. 
Wiele przypadków jaskry wykrywana jest 
zbyt późno, by uratować widzenie, nawet 
przy intensywnym leczeniu. Gdy pacjent 
zauważa, że gorzej widzi, uszkodzenie ner-
wu wzrokowego przekracza już znacznie 
60 proc. Pozostaje wówczas mniej niż 40% 
włókien nerwowych, które musimy chronić 
i leczyć. Jeśli jaskrę wykryje się wcześnie, 
najczęściej leczenie oparte jest głównie na 
podawaniu kropli do oczu. W bardziej za-
awansowanych stadiach choroby leczenie 
jest trudniejsze, rokowania gorsze, a ryzyko 
ostatecznej utraty widzenia znacznie więk-
sze.  

Czy akcja związana ze Światowym Ty-
godniem Jaskry  podnosi świadomość 
dotyczącą tej choroby na moment czy 
bardziej długoterminowo? Czy po skoń-
czonej akcji w dłuższej perspektywie 
widoczne jest większe zainteresowanie 
badaniem oczu pod kątem jaskry i nie 
tylko pod tym kątem?

Akcja z pewnością podnosi świadomość 
społeczeństwa na temat jaskry tym bar-
dziej, że ma zasięg ogólnopolski. Pacjenci 
przykładają coraz większą wagę do regu-
larnych badań wzroku, nie tylko pod kątem 
jaskry. Przekłada się na to również obecna 
sytuacja, w której dużo osób pracuje zdal-
nie, dużo czasu spędzając przed kompute-
rem. Nie grozi to jaskrą, ale może szkodzić 
narządowi wzroku i powodować koniecz-
ność konsultacji z okulistą. To z czym wciąż 
się mierzymy to chodzenie do okulisty                       
w momencie zauważalnego pogorsze-
nia jakości widzenia. Regularność badań 

należy zachować również wtedy, gdy nie 
zauważamy żadnego pogorszenia, zmian 
w widzeniu. 

A niezależnie od takich akcji i szczegól-
nej okazji na badanie – jak często powin-
niśmy badać nasz wzrok i sprawdzać go 
pod kątem jaskry?

Wizyty kontrolne powinny odbywać się 
raz na 2-3 lata, a w przypadku osób z grupy 
wyższego ryzyka co 6-12 miesięcy. Badanie 
przesiewowe pod kątem jaskry polega na 
pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
badaniu dna oka oraz badaniu grubości ro-
gówki. Badania nie są bolesne ani nieprzy-
jemne dla pacjentów, a mogą uratować 
wzrok pozwalając na wczesne wykrycie 
choroby lub jej kontrolowanie. 

Kto jest szczególnie narażony i kto powi-
nien przede wszystkim się badać? Czy są 
takie przesłanki jak wiek czy tryb życia?

Do podstawowych czynników ryzyka za-
chorowania na jaskrę zalicza się między in-
nymi: wiek powyżej 40. roku życia, choroby 
kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie, 
zaburzenia krążenia obwodowego, krótko-
wzroczność, życie w ciągłym stresie i bóle 
głowy. Niezależnie od głównych czynni-
ków profilaktyczne badanie w kierunku 
jaskry zalecane jest każdej osobie, która 
od roku nie była u okulisty. Nie powinno 
nas mylić tu wyszczególnienie grupy wie-
kowej pacjentów – jaskra nie zna wieku                                       
i może dotknąć również młodszych pa-
cjentów. Wbrew powszechnemu postrze-
ganiu jaskry jako choroby osób starszych, 
przypadki zachorowania u młodych osób 
nie należą do rzadkości. 
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Krzysztof Jankes Jankowski, Stanisław 
Karpiel-Bułecka, Katarzyna Cichopek   
i Marcin Hakiel, Zofia Zborowska, 
Marcin Mroczek, Jacek Kopczyński, 
Daria Widawska, Mateusz Borek, 
Maciej Florek Gleba, Maciej Mysz-
kowski, Jolanta Fraszyńska, Ewa 
Pacuła, Marzena Rogalska, Beata 
Sadowska, Małgorzata Rozenek-
Majdan i Radosław Majdan, Lidia Po-
piel, Maciej Iwański, Natalia Jakuła, 
Bożydar Iwanow, Sergiusz Ryczel, 
Anna Samusionek, Bogna Sworow-
ska, Tomasz Ciachorowski, Tomasz 
Zimoch oraz Magda Steczkowska. 
Część z nich wzięła udział w biegu     
i wspólnie z pozostałymi Zawodni-
kami pokonała trasę 5 km po to, aby 
poprawić jakość widzenia potrzebu-
jących dzieci.

Atrakcje w Miasteczku Biegowym
Organizatorzy przygotowali również 
szereg atrakcji rodzinnych – zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych. Każdy 
mógł zupełnie bezpłatnie poddać się 
badaniu wzroku. Z myślą o rodzinach 
udostępniona była strefa rekreacji                 
z animacjami dla najmłodszych, stre-
fa z food truck’ami oraz strefa chill 
out. Przed Biegiem Głównym odbył 
się także Bieg Dzieci. Po wręczeniu 
nagród najlepszym zawodnikom na 
scenie wystąpiła Magda Bereda. Wy-
darzenie zwieńczył energetyczny 
koncert zespołu Future Folk. 
Pomysłodawcą i organizatorem 2. Ro-
dzinnego Biegu Czas Na Wzrok jest 
Grupa Essilor – lider w produkcji roz-
wiązań korygujących wzrok, repre-
zentowana przez Essilor Polonia, JZO, 

JAI KUDO, Essilor Optical Laboratory 
Poland. Sponsorem Głównym jest 
firma Bausch+Lomb ULTRA(r), produ-
cent szkieł kontaktowych, a Partne-
rem wydarzenia Dzielnica Wilanów.

Patroni merytoryczni: Krajowa Rze-
mieślnicza Izba Optyczna, Polskie To-
warzystwo Optometrii i Optyki.

Więcej informacji o wydarzeniu:
www: www.bieg.czasnawzrok.pl
Obszerna galeria zdjęć znajduje się 
na stronie: www.interoptyka.pl oraz 
Facebook.com/MagazynOko

PATRONAT MEDIALNYPATRONAT MEDIALNY

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst mat. pras. GRUPY ESSILOR,

fot. Agnieszka Koprowicz

Redakcja magazynu 
OKO także miała na 
Biegu swoją reprezen-
tację. 
Nasi zawodnicy „wy-
biegali” trzy pary oku-
larów korekcyjnych dla 
podopiecznych Stowa-
rzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce.
Cieszymy się, że mo-
gliśmy w ten sposób 
wesprzeć potrzebujące 
dzieci.  
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POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA

Dziękujemy za rozmowę
i życzymy dalszych 

sukcesów w prowadzonych 
działaniach!
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Korowe 
zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia 
widzenia – objawy:
- widzenie zmienne,
- unikanie kontaktu wzrokowego,
- słabe reakcje wzrokowe,
- zaburzenie orientacji prze- 
strzennej,
- występowanie ubytków w polu 
widzenia,

- korzystanie z widzenia peryferyj-
nego niż z centralnego,
- brak lub krótki czas spontanicz-
nego patrzenia, 
- trudności w utrzymaniu spojrze-
nia,
- trudności w patrzeniu na nowy 
bodziec wzrokowy,
- opóźniona reakcja na bodziec 
wzrokowy,

- preferencja kolorów,
- zainteresowanie bodźcami wzro- 
kowymi będącymi w ruchu,
- zaburzenie poczucia głębi,
- trudności w integracji zmysłowej 
(jednoczesne patrzenie, słuchanie 
i  wykonywanie czynności moto-
rycznej),
- niezdolność do rozpoznawania 
obiektów, symboli, słów, twarzy.

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótko-
wzrocznością są wręcz rzadkie. Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpo-
wiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne. 

Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej 
kory wzrokowej. Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, 
ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną. 
CVI potra� zaskoczyć. Nie  jest zaburzeniem, w  którym  występują wszystkie książkowe objawy. 
Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może być?
 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła
optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 

twórca „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl i www.barbarapakula.pl 



Trzy elementy mogące 
wskazywać na CVI

Gdy podejrzewamy u dziecka 
korowe zaburzenia widzenia, trzy 
wskazówki mogą nam pomóc:

•  Prawidłowe badanie okulistyczne 
– nie ma zaburzeń w obrębie na- 
rządu wzroku lub problemy oku- 
listyczne nie wyjaśniają zachowań 
wzrokowych. 

•  Wywiad – uszkodzenie central-
nego układu nerwowego (np. MPD, 
epilepsja, urazy, udar, wady mózgu, 
wodogłowie), problemy neurolo-
giczne, genetyczne, metaboliczne, 
wady rozwojowe, choroby 
infekcyjne.

•  Charakterystyczne zachowania 
(Christine Roman-Lantzy oraz 
Mary Morse) .

CVI - Charakterystyczne 
Zachowania Wzrokowe

Charakterystyczne zachowania 
wzrokowe będziemy obserwować 
podczas rozmowy z rodzicem, 
badania i zabawy z dzieckiem. 
Odpowiednio poprowadzony 
wywiad również da nam wiele 
informacji. Na co zwrócić uwagę?

1. Preferencja koloru

Dzieci z CVI wykazują silne 
zainteresowanie konkretnymi 
kolorami. Ich uwagę wzrokową 
przyciągają  jaskrawe, nasycone 
barwy. Niekiedy mamy do czynie- 
nia z  „nauczeniem się koloru” 
poprzez częstą ekspozycję 
zabawki czy innego przedmiotu.

Preferencja koloru jest jedną z cech, 
która odróżnia dzieci z CVI od słabo- 
widzących, dla których większe 
znaczenie ma duży kontrast.

2. Potrzeba ruchu

Dzieci z CVI są bardziej zaintereso-  

wane przedmiotami z kompo- 
nentą ruchu niż przedmiotami   
statycznymi. Niektóre z nich są 
w stanie dostrzec przedmioty 
tylko wtedy, jeżeli same się 
poruszają (np. kołysząc się) lub 
gdy dane przedmioty są w ruchu.

3. Latencja wzrokowa

Latencja wzrokowa odnosi się do 
opóźnienia odpowiedzi wzrokowej, 
które mierzone jest od momentu 
zaprezentowania bodźca do mo- 
mentu, w którym dany bodziec 
został zauważony.

4. Preferencja pola widzenia

Ignorowanie informacji prezento-
wanych w pewnych obszarach 
pola widzenia lub obracanie 
głowy w celu ujrzenia przedmiotu 
z konkretnej części pola widzenia.

Dzieci z CVI przejawiają zwykle 
preferencję peryferyjnego pola 
widzenia. Czasami zdarza się, że 
wykazują preferencję mieszaną 
(preferencja pola widzenia dla 
każdego oka jest inna) lub hemia- 
nopsję (niedowidzenie połowicze 
– brak zdolności widzenia w jednej 
połowie pola widzenia).

5. Trudności z patrzeniem 
na złożone bodźce wzrokowe

– złożoność wzorów na powierzch-
ni przedmiotu,
– złożoność środowiska (bałagan 
wzrokowy),
– złożoność ludzkich twarzy,
– złożoność bodźców sensorycznych.

6. Potrzeba światła

Nadmierne wpatrywanie się               
w światło. Dzieci CVI mogą spędzać 
bardzo dużo czasu przyglądając 
się źródłom światła - naturalnemu 
oraz sztucznemu.

Często dziecko może przyglądać 
się światłu ze względu na potrze-
bę stymulacji wzroku, ale bywa         

i tak, że jest to próba uniknięcia 
zbyt złożonego otoczenia.
Dodatkowo występuje nieumie-
jętność odbioru informacji wzro- 
kowej i słuchowej występujących 
jednocześnie.

7. Trudności z  patrzeniem na 
odległość

Ustawienie twarzy w odległości 
kilku-/kilkunastu centymetrów od 
przedmiotu oraz duże problemy     
z rozpoznaniem nawet znanych 
czy dużych rzeczy znajdujących 
się poza najbliższym otoczeniem.

8. Atypowe odruchy wzrokowe

Odruch mrugnięcia w odpowiedzi 
na szybki dotyk w nasadę nosa 
oraz odruch mrugnięcia w odpo- 
wiedzi na szybko zbliżający się 
bodziec (np. rękę), w linii środko-
wej ciała mogą być opóźnione 
bądź nie występować wcale.

9. Trudności z  patrzeniem na  
nawe bodźce wzrokowe

Dzieci z CVI wydają się niezainte-
resowane nowymi przedmiotami. 
Preferują przedmioty, które 
widziały wcześniej już wiele razy.

10. Brak koordynacji wzroko-
wo-ruchowej

Większość dzieci z CVI ma proble-
my z jednoczesnym patrzeniem
i sięganiem. Niektóre dzieci z CVI 
mają tendencję do lokalizacji i �- 
ksacji wzroku na danym przed-
miocie, a następnie odwrócenia 
wzroku i sięgnięcia w kierunku 
przedmiotu.

Diagnoza korowych zaburzeń 
widzenia jest dość skomplikowana 
ze względu na drogę jaką muszą 
przejść rodzice i mały pacjent. 
Jednak doświadczenie, wnikliwa 
obserwacja i badanie pomoże 
nam skierować rodzica na odpo-
wiednie tory.
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Optyk świadczy przede wszystkim usługi 
w zakresie wykonywania okularów korek-
cyjnych według zlecenia specjalisty, choć 
w wielu wypadkach sam dokonuje pomia-
rów refrakcji. Zajmuje się naprawą oku-
larów i pomocy wzrokowych. Wykonuje 
zarówno okulary korekcyjne, w tym wielo-
ogniskowe, przeciwsłoneczne, ochronne, 
jak i pomoce wzrokowe. W celu realizacji 
tych zadań, dokonuje zakupu produktów 
optycznych i sprzętu niezbędnego do wy-
konania pomiarów oftalmicznych. Mon-
tuje soczewki okularowe według zlecenia 
i kontroluje jakość ich wykonania. Mode-
luje gotowe wyroby i dostosowuje je do 
budowy anatomicznej klienta. Wymienia 
również uszkodzone elementy. Może pra-
cować w salonie optycznym lub być jego 
właścicielem. Może prowadzić działalność 
gospodarczą, stosując odpowiednie prze-
pisy prawa, planować i wdrażać działania 
marketingowe, wprowadzać usprawnienia 
techniczne i organizacyjne, wypełniać do-
kumentację firmową. Często odpowiada 
za podlegający mu personel i za organi-
zację pracy w firmie, planuje i nadzoruje 
pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań 
wykonywanych przez poszczególnych 
pracowników. Dba o przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz 
stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kwalifikacje w zawodzie optyk można zdo-
być na dwa sposoby: poprzez przejście 
drogi naukowej lub rzemieślniczej. Różnią 
się one sposobem nabywania umiejętno-
ści, czasem trwania nauki oraz poziomem 
kwalifikacji. Można więc zdobyć zawód 
uczęszczając do szkoły lub pod okiem 
mistrza. Do opisania wszelkich sposobów 
zdobycia zawodu został stworzony Zinte-
growany Rejestr Kwalifikacji. Wskazuje on 
charakterystykę i efekty kształcenia oraz 
przyporządkowane do niego zadania. 
Określa podmioty nadające uprawnienia 
oraz wskazuje kod PKD dotyczący pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Na 
podstawie zgromadzonych tam informacji 
dokładnie wiemy, jakie czynności może 

wykonywać optyk i dlaczego mamy różne 
tytuły zawodowe.
Ośrodkami potwierdzającymi kwalifikacje 
są Ministerstwo Edukacji Narodowej lub 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 
a egzamin zawodowy zdawany jest przed 
Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi 
lub w Izbach Rzemieślniczych.

Według poziomu kwalifikacji i nazwy mo-
żemy wyróżnić tytuły zdobyte w edukacji 
naukowej i rzemieślniczej (patrz tabela 1).
Aby otrzymać tytuł zawodowy czeladnika 
lub mistrza, po odbyciu praktycznej nauki 
zawodu należy zdać egzamin w Izbach 
Rzemieślniczych.
Mamy 9 ośrodków egzaminacyjnych

Kim dzisiaj jest 
optyk?

Optyk, a może nie optyk? 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Krajowa
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Na przestrzeni ostatnich lat liczba salonów optycznych znacznie wzrosła. Ich obecność na rynku zwiększyła się 
do tego stopnia, że na obecną chwilę nie jesteśmy ich w stanie dokładnie zliczyć. Sytuację taką wygenerowała 
ustawa deregulacyjna Mieczysława Wilczka z 1988 roku oraz zmiany ustrojowe, które otworzyły możliwości 
prowadzenia biznesu optycznego przez osoby niewykwalifikowane. W ilu salonach optycznych możemy dziś 

spotkać optyka z kwalifikacjami?

Jak zdobyć kwalifikacje 
w zawodzie optyk?
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OBJAWY OKULISTYCZNE 

Objawy okulistyczne, które mogą 
się pojawić w przebiegu zakaże-
nia SARS-CoV-2 wynikają z obec- 
ności wirusa w �lmie łzowym i wy-
dzielinie worka spojówkowego. 
[10] Do tej pory opisano jedynie 
przypadki zapalenia spojówek 
i obrzęku spojówki wywołane 
obecnością wirusa SARSCoV-2. 

PROFILAKTYKA

Pracownicy oddziałów i poradni 
okulistycznych są szczególnie 
narażeni na transmisje wirusa 
wynikającą ze specy�ki badania 
okulistycznego (odległość twarzy 
pacjenta od lekarza w lampie 
szczelinowej <1.8 m, którą uznaje 
się za wysoki czynnik ryzyka 
przeniesienia wirusa). 

Dostępne formy ochrony osobi-
stej to:
a) Fartuch jednorazowy,
b) Maski: chirurgiczne FFP2, FFP3,
c) Przyłbice, gogle,
d) Rękawiczki [11].

Należy także pamiętać o regular-
nej dezynfekcji rąk, lampy szczeli- 
nowej, przedmiotów, które mają 
kontakt z pacjentem. 

Zalecane środki dezynfekcyjne to 
70% roztwór alkoholu etylowego, 
0.1% podchloryn sodu, 5% środek 
wybielający, szpitalne środki 
odkażające wirusobójcze [12]. 

Każdy element sprzętu okulistycz-
nego powinien być zdezynfeko-
wany przed i po kontakcie z każ-  
dym pacjentem (lampa szczelino-
wa, tonometr Goldmana, trójlu-
stro). 

W związku z pandemią proponu-
jemy wprowadzić trzystopniowy

poziom zachowania środków
w opiece okulistycznej nad 
pacjentem [13]: 

I. Poziom pierwszy zawiera:

a) ograniczenie rutynowych wizyt 
i zabiegów o charakterze świad-
czeń planowych (z wykluczeniem 
stanów zagrażających nieodwra-
calnym pogorszeniem widzenia), 
odroczenie planowych zabiegów 
okulistycznych, wprowadzenie 
teleporad, e-recept,

b) wprowadzenie ankiety epide-
miologicznej 

(1. Kontakt z osobą 
z objawami COVID-19 lub 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach
z wysokim odsetkiem zakażeń,
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do prowadze-
nia triagu pacjentów zgłaszają-
cych się do okulisty,

c) zaprzestanie wykonywania 
procedur wytwarzających 
aerozol, np. tonometria bezkon-
taktowa (air-pu�), endoskopowe 
udrażnianie dróg łzowych, 
znieczulenie ogólne,

d) przeprowadzenie szkoleń 
z zakresu minimalizowania ryzyka 
zakażenia w obliczu pandemii dla 
personelu medycznego.

II. Poziom drugi zakłada:

a) stosowanie przegrody (osłonek 
ochronnych) na lampy szczelino-
we, odgradzających pacjenta od 
lekarza. Zmniejsza to ryzyko aspi- 
racji przez personel okulistyczny 
wydychanego przez pacjenta 
powietrza, potencjalnie zawierają-
cego cząsteczki SARSCoV-2, 

b) częsta dezynfekcja rąk perso-
nelu i wyposażenia gabinetu 
okulistycznego,

c) codzienne mierzenie tempera-
tury ciała, zgłoszenie pracodawcy 
wstąpienia objawów: duszności, 
kaszlu, gorączki, wymiotów, 
biegunki.

III. Poziom trzeci zawiera:

a) noszenie masek przez wszyst-
kich pracowników placówek 
okulistycznych i pacjentów,

b) ścisła higiena rąk,

c) używanie odpowiednich 
środków ochrony przez personel 
medyczny (PPE: personal protecti-
ve equipment), 

d) pacjenci powinni zachowywać 
minimum 1 m odstępu od siebie 
(w poczekalni). 

Każdy pacjent zgłaszający się do 
poradni/szpitala okulistycznego 
powinien zostać poddany zmierze-
niu temperatury ciała i poproszo-
ny o wypełnienie krótkiej ankiety 

(1. Kontakt z osobą z objawami 
COVID-19 lub zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach z wyso- 
kim odsetkiem zakażeń, 
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do powzięcia 
szczególnych środków ostrożno-
ści. 

W tabeli 2 zostały przedstawione 
konieczne środki ostrożności, 
które powinien podjąć personel 
medyczny poradni/szpitala 
okulistycznego w zależności od 
sytuacji klinicznej i epidemiolo-
gicznej. [2] 

Przedruk z:  J. P. Sza�ik, M. Stopa, A. Horban, J. Przybek-Skrzypecka, A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Dobrowolski, I. Grabska-Li- berek, J. Izdebska, J. Kałużny, J. Mackiewicz,
M. Misiuk-Hojło, E. Mrukwa-Kominek, B. Romanowska-Dixon. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące postępowania z pacjentem okulistycz-
nym w czasie epidemii COVID-19. Klinika Oczna 2020; 122 (1): 11-13. doi: https://doi.org/10.5114/ko.2020.94206

Jakie można uzyskać tytuły 
zawodowe?

wieści z branży 



Optyk, a może nie optyk? 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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OBJAWY OKULISTYCZNE 

Objawy okulistyczne, które mogą 
się pojawić w przebiegu zakaże-
nia SARS-CoV-2 wynikają z obec- 
ności wirusa w �lmie łzowym i wy-
dzielinie worka spojówkowego. 
[10] Do tej pory opisano jedynie 
przypadki zapalenia spojówek 
i obrzęku spojówki wywołane 
obecnością wirusa SARSCoV-2. 

PROFILAKTYKA

Pracownicy oddziałów i poradni 
okulistycznych są szczególnie 
narażeni na transmisje wirusa 
wynikającą ze specy�ki badania 
okulistycznego (odległość twarzy 
pacjenta od lekarza w lampie 
szczelinowej <1.8 m, którą uznaje 
się za wysoki czynnik ryzyka 
przeniesienia wirusa). 

Dostępne formy ochrony osobi-
stej to:
a) Fartuch jednorazowy,
b) Maski: chirurgiczne FFP2, FFP3,
c) Przyłbice, gogle,
d) Rękawiczki [11].

Należy także pamiętać o regular-
nej dezynfekcji rąk, lampy szczeli- 
nowej, przedmiotów, które mają 
kontakt z pacjentem. 

Zalecane środki dezynfekcyjne to 
70% roztwór alkoholu etylowego, 
0.1% podchloryn sodu, 5% środek 
wybielający, szpitalne środki 
odkażające wirusobójcze [12]. 

Każdy element sprzętu okulistycz-
nego powinien być zdezynfeko-
wany przed i po kontakcie z każ-  
dym pacjentem (lampa szczelino-
wa, tonometr Goldmana, trójlu-
stro). 

W związku z pandemią proponu-
jemy wprowadzić trzystopniowy

poziom zachowania środków
w opiece okulistycznej nad 
pacjentem [13]: 

I. Poziom pierwszy zawiera:

a) ograniczenie rutynowych wizyt 
i zabiegów o charakterze świad-
czeń planowych (z wykluczeniem 
stanów zagrażających nieodwra-
calnym pogorszeniem widzenia), 
odroczenie planowych zabiegów 
okulistycznych, wprowadzenie 
teleporad, e-recept,

b) wprowadzenie ankiety epide-
miologicznej 

(1. Kontakt z osobą 
z objawami COVID-19 lub 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach
z wysokim odsetkiem zakażeń,
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do prowadze-
nia triagu pacjentów zgłaszają-
cych się do okulisty,

c) zaprzestanie wykonywania 
procedur wytwarzających 
aerozol, np. tonometria bezkon-
taktowa (air-pu�), endoskopowe 
udrażnianie dróg łzowych, 
znieczulenie ogólne,

d) przeprowadzenie szkoleń 
z zakresu minimalizowania ryzyka 
zakażenia w obliczu pandemii dla 
personelu medycznego.

II. Poziom drugi zakłada:

a) stosowanie przegrody (osłonek 
ochronnych) na lampy szczelino-
we, odgradzających pacjenta od 
lekarza. Zmniejsza to ryzyko aspi- 
racji przez personel okulistyczny 
wydychanego przez pacjenta 
powietrza, potencjalnie zawierają-
cego cząsteczki SARSCoV-2, 

b) częsta dezynfekcja rąk perso-
nelu i wyposażenia gabinetu 
okulistycznego,

c) codzienne mierzenie tempera-
tury ciała, zgłoszenie pracodawcy 
wstąpienia objawów: duszności, 
kaszlu, gorączki, wymiotów, 
biegunki.

III. Poziom trzeci zawiera:

a) noszenie masek przez wszyst-
kich pracowników placówek 
okulistycznych i pacjentów,

b) ścisła higiena rąk,

c) używanie odpowiednich 
środków ochrony przez personel 
medyczny (PPE: personal protecti-
ve equipment), 

d) pacjenci powinni zachowywać 
minimum 1 m odstępu od siebie 
(w poczekalni). 

Każdy pacjent zgłaszający się do 
poradni/szpitala okulistycznego 
powinien zostać poddany zmierze-
niu temperatury ciała i poproszo-
ny o wypełnienie krótkiej ankiety 

(1. Kontakt z osobą z objawami 
COVID-19 lub zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach z wyso- 
kim odsetkiem zakażeń, 
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do powzięcia 
szczególnych środków ostrożno-
ści. 

W tabeli 2 zostały przedstawione 
konieczne środki ostrożności, 
które powinien podjąć personel 
medyczny poradni/szpitala 
okulistycznego w zależności od 
sytuacji klinicznej i epidemiolo-
gicznej. [2] 

Przedruk z:  J. P. Sza�ik, M. Stopa, A. Horban, J. Przybek-Skrzypecka, A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Dobrowolski, I. Grabska-Li- berek, J. Izdebska, J. Kałużny, J. Mackiewicz,
M. Misiuk-Hojło, E. Mrukwa-Kominek, B. Romanowska-Dixon. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące postępowania z pacjentem okulistycz-
nym w czasie epidemii COVID-19. Klinika Oczna 2020; 122 (1): 11-13. doi: https://doi.org/10.5114/ko.2020.94206

Polska Rama Kwalifikacji

Czeladnik

Mistrz

edukacja rzem
ieślnicza Mechanik

Technik edukacja ogólna
edukacja wyższaLicencjat

Inżynier

Magister

numery poziomów PRK

Wielu	młodych	 ludzi	decyduje	się	podjąć	studia	w	zakresie	optyki.	
Mamy	4	ośrodki	naukowe	kształcące	na	poziomie	 licencjackim	 lub	
inżynierskim:
	 Uniwersytet	Warszawski,	Wydział	Fizyki
	 Politechnika	Wrocławska,	Wydział	Podstawowych	
	 Problemów	Techniki
	 Uniwersytet	Szczeciński,	Wydział	Matematyczno-Fizyczny
	 Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika,	Wydział	Lekarski

Politechnika	Wrocławska	jest	jedyną	uczelnią	kształcącą	optyków	na	
najwyższym	poziomie	kwalifikacji	-	nadającą	po	ukończeniu	studiów	
i	obronie	pracy	tytuł	magistra.

Aby	otrzymać	tytuł	mechanika	czy	też	technika,	należy	ukoń-
czyć	przygotowanie	do	zawodu.	Może	być	to	policealna	szko-
ła	 lub	 ośrodek	 kształcenia	 kursowego	 zakończone	 zdanym	
egzaminem	przed	Okręgową	Komisją	Egzaminacyjną.

tabela	nr	1
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Dopasowywanie i wykonywanie okularów 
jest sztuką wymagającą ogromnej wiedzy 
i specyficznych umiejętności. Rzadko pro-
wadzi do wypalenia zawodowego, gdyż 
każdy klient jest wyjątkowy i wymaga in-
dywidualnego podejścia. Dodatkowo, wy-
korzystuje zagadnienia psychologii, uczy 
cierpliwości i pokory. Wymaga ciągłego 
dokształcania siebie i edukowania klien-
tów. Jest wyzwaniem! Przynosi jednak wie-
le satysfakcji. Optyk odpowiada za najważ-
niejszy ze zmysłów człowieka, zapewniając 
mu dobre widzenie w każdej sytuacji. Po-
strzegany jest jako zawód godny zaufania 
publicznego.

Od wielu lat w środowisku rozważana była 
idea stworzenia ewidencji wykwalifikowa-
nych specjalistów optyków, jednak nikt 
nie podjął się trudu jej realizacji. Temat 
ten powracał jak bumerang, jak brakują-
ce ogniwo w rozwoju optyki. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom, Cech Optyków 
w Warszawie postanowił przekuć tę ideę            
w realne działanie. Wykorzystał sposob-
ność i predyspozycje do przygotowania 
projektu i w styczniu bieżącego roku roz-
począł nabór wniosków opierając się na 
konkretnych zasadach. Już w pierwszym 
miesiącu wpłynęło około 500 formularzy, 
które zostały w większości pozytywnie 
zweryfikowane. Taki obiecujący odzew 
świadczy o dużym zainteresowaniu pro-
jektem i jego ciepłym przyjęciu. 
Wielu z tych, którzy otrzymali swoje cer-
tyfikaty, prezentuje je w mediach społecz-
nościowych, co tylko potwierdza słuszność 
wdrażanej inicjatywy.

Polski Numer Optyka to numer nadawa-
ny przez Cech Optyków w Warszawie jako 
poświadczenie kwalifikacji w zawodzie 
optyk. O jego nadanie może wnioskować 
każdy, kto posiada optyczne wykształce-
nie kierunkowe. Sam numer jest składową 
5 cyfr wygenerowanych z funkcji losowej, 
tak aby nie klasyfikować optyków pod 
względem wykształcenia czy też poziomu 
kwalifikacji.

Polski Numer Optyka jest dla każdego, kto 
posiada tytuł zawodowy w zakresie optyki. 
Zgodnie z opublikowanym Regulaminem 
zatwierdzonym przez Zarząd Cechu Opty-
ków w Warszawie, o nadanie PNO można 
ubiegać się bez względu na zajmowane 
stanowisko w salonie optycznym, nie ma 
znaczenia czy jest się pracownikiem, czy 
też właścicielem. 

Aby uzyskać numer PNO należy złożyć 
wniosek. Można to zrobić na kilka sposo-
bów. Najszybszą formą jest wysłanie for-
mularza i niezbędnych załączników, jaki-
mi są kopia posiadanych kwalifikacji oraz 
przy zmianie nazwiska potwierdzenie tego 
faktu, poprzez stronę: cechoptyk.waw.pl/
uzyskaj-polski-numer-optyka/. Kolejną 
jest wydrukowanie, wypełnienie i przesła-
nie go pocztą e-mail: biuro@cechoptyk.
waw.pl lub tradycyjnie na adres biura ce-
chu: ul. Piekarska 6/5, 00-264 Warszawa.

Polski Numer Optyka jest wyróżnieniem. 
Wskazuje klientom specjalistę z kierun-
kowym wykształceniem, jest gwarancją 
świadczenia usług na najwyższym pozio-
mie. Posiadając taki numer, uzyskujemy 
jednoznaczne potwierdzenie kwalifikacji, 
przez co podnosimy prestiż firmy. Uży-

wanie go na materiałach reklamowych, 
pieczątkach, wizytówkach czy plakatach 
zwiększa poczucie bezpieczeństwa klien-
ta.

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy Ce-
chu Optyków w Warszawie i pomoc w jej 
upowszechnianiu wszystkie instytucje, 
stowarzyszenia, organizacje, cechy, firmy 
handlowe, grupy zakupowe i indywidu-
alnych optyków. Jesteśmy przekonani, że 
rejestr optyków z kwalifikacjami wpłynie 
pozytywnie na podniesienie rangi zawodu 
optyka i pomoże klientom indywidualnym 
w znalezieniu specjalistów z kierunkowym 
wykształceniem. Uważamy, że w ten spo-
sób zbudujemy silną reprezentację zawo-
dową, a nasi klienci otrzymają produkt 

Obowiązki i zalecenia 
dla pracodawcy

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Co zyskujesz pra-
cując w zawodzie 
optyk?

Jak powstał projekt 
PNO?

Czym jest Polski Numer Optyka?

Dla kogo jest PNO?

Jak uzyskać PNO?

Dlaczego warto posiadać 
PNO?

Zaproszenie do 
wsparcia projektu 
PNO

wieści z branży 
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spełniający ich oczekiwania, wykonany       
z najwyższą starannością przez wykwalifi-
kowany personel.
Jako organizacja cechowa, jesteśmy dum-
ni z prowadzonego projektu, gdyż, będąc 
reprezentantem tak licznego grona, mo-
żemy mieć realny wpływ na rozwój branży       
i realizację potrzebnych optyce zadań (np. 
uregulowania zawodu).

Zależy nam przede wszystkim na rozpo-
wszechnieniu naszego projektu, na infor-
mowaniu o prowadzonej akcji, zachęcaniu 
optyków z kwalifikacjami do składania 
wniosków o nadanie PNO.
W podziękowaniu umieścimy Wasze znaki 
graficzne na stronie internetowej Cechu 
dotyczącej Polskiego Numeru Optyka 
– PNO opatrzone zapisem „WSPIERAJĄ 
NAS: ”.
Tym, którzy już zaakceptowali nasze za-
proszenie, serdecznie dziękujemy.
Jeżeli dysponujecie innymi możliwościami 
lub ideami wsparcia tego projektu, zachę-
camy do podzielenia się pomysłem i oso-
bistego kontaktu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Czego od Was oczekujemy?

Dlaczego warto na-
leżeć do Cechu Opty-
ków w Warszawie?

W grupie siła, a zjednoczenie op-
tyków istotą przyszłości zawodu. 
Dla Cechu Optyków w Warszawie 
bardzo ważne jest, aby nasze śro-
dowisko miało silną reprezentację. 
Tylko w ten sposób możemy bu-
dować organizację, która będzie 
nas reprezentować, integrować, 
pobudzać do działania i angażo-
wać członków do wspólnych pro-
jektów. Nie jest to tylko życzenie, 
ale konieczność bez której realiza-
cja ochrony naszej profesji nie bę-
dzie możliwa.
Przynależność do organizacji bran-
żowych to przywilej znalezienia 
się w gronie optyków profesjona-
listów!

POTWIERDZENIEM  TWOICH 
SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI 

POLSKI NUMER OPTYKA

www. cechoptyk.waw.pl/uzyskaj-polski-numer-optyka/

Cech Optyków w Warszawie
biuro@cechoptyk.waw.pl

tel. 510 235 688

Wyślij swój wniosek
już dziś!

PNOPNO
POLSKI NUMER OPTYKA

Informacja własna Cechu Optyków 
w Warszawie
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Jednym z priorytetów Cechu Optyków      
w Warszawie jest projekt Polskiego Nu-
meru Optyka - PNO. W ciągu pierwszego 
miesiąca otrzymaliśmy ponad 500 zgło-
szeń, co jest wyraźnym sygnałem, że pro-
jekt Polski Numer Optyka był potrzebną     
i właściwą inicjatywą. Cieszymy się, że in-
formacja o PNO błyskawicznie dotarła do 
najdalszych zakątków Polski. Prosty, szyb-
ki i intuicyjny proces wysyłania wniosków 
zachęca do ich składania. Cech Optyków 
w Warszawie rozpatruje wnioski na bie-
żąco, kontaktuje się z zainteresowanymi          
i rozsyła zawiadomienia o nadaniu Pol-
skiego Numeru Optyka oraz certyfikaty 
– na razie w wersji elektronicznej. 
Bardzo dziękujemy, że informacją o przy-
znanym numerze dzielicie się w Waszych 
salonach, na stronach internetowych               
i w mediach społecznościowych. Wśród 
osób mogących pochwalić się certyfika-
tem są zarówno optycy z kwalifikacjami 
rzemieślniczymi (mistrzowie i czeladnicy), 
jak i z kwalifikacjami zawodowymi pozy-
skanymi na drodze naukowej (mechanicy, 
technicy, licencjaci, inżynierowie i ma-
gistrzy). To pokazuje, jak różne są możli-
wości poprowadzenia kariery optyka i jak 
wartościowa jest każda z tych dróg. Wszy-
scy dziś obserwujemy jak dzięki certyfika-
tom poruszyliśmy środowisko. Jesteśmy 
świadkami jak wzrasta świadomość spo-
łeczna na temat zawodu optyka poprzez 
wdrożenie projektu.

To, co niezmiennie jest dla Cechu najcen-
niejsze, to ludzie. Różnorodność, wymiana 
doświadczeń i szeroko pojęta współpraca 
od zawsze znacząco rozwija naszą orga-
nizację. Jesteśmy wdzięczni, że możemy 
działać z Wami i dla Was. Nie każdy wie, 
że w Cechu Optyków w Warszawie mamy 
członków z całej Polski. Odległość nie 
jest dla nas żadną przeszkodą – robimy 
wszystko, by kontakt z członkami Cechu, 
nawet z najodleglejszych stron kraju, był 
jak najlepszy. Z dumą prezentujemy kolej-
ne salony optyczne członków Cechu.

Salon Optyczny OKO prowadzony przez 
Dorotę i Andrzeja Miszczaków funkcjonu-
je od 1992 roku w Radomiu przy ul. Szew-
skiej 17. Wszyscy w naszej rodzinie nosili 
okulary, dlatego też marzeniem mamy 
właścicielki salonu, p. Doroty Miszczak, 
było to, by jej córka została optykiem.
W optyce funkcjonujemy już 40 lat. Na-

szym celem zawsze było doskonalenie 
oferowanych usług i wychodzenie na-
przeciw oczekiwaniom Klientów. Jeste-
śmy dumni, że córka kontynuuje tradycje 
rodzinne, posiada tytuł magistra inżynie-
ra w zakresie optyki i optometrii. Marzy-
my, by w niedalekiej przyszłości prowa-
dziła nasz rodzinny salon optyczny przy              
ul. Szewskiej 17 w Radomiu.

Usługi Optyczne Michał Pączkiewicz
Lokalizacja: Warszawa, Gocław, Praga Po-
łudnie, ul. Fieldorfa 10 lok 323
Firma jest stosunkowa młoda - powstała 
w 2015 roku. Jej właścicielem jest Michał 
Pączkiewicz. 
Celem Fan Optik jest budowanie firmy, 
która będzie spełniała oczekiwania klien-
tów poszukujących dobrze wykonanych   
i eleganckich okularów.

Polski Numer Optyka

Cech Optyków w Warszawie
Podsumowanie I kwartału 2021 

2021/2

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    

2020/222
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Zgodnie z zamierzeniami, w 2021 roku nie zwalniamy tempa. 
Weryfikujemy, informujemy, szukamy rozwiązań, integrujemy, 
dajemy narzędzia do rozwoju. Nasze plany na rzecz branży 
optycznej powoli zyskują realne kształty.
Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Cechu Optyków 
w Warszawie.

Prezentacja salonów optycznych

Firma PHU Fan Optik

wieści z branży 
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Salon Optyczny OKO



Salony Optyczne OPTOM Leszczyńscy są 
spełnionym marzeniem Małgorzaty i To-
masza Leszczyńskich. Założona przez nas 
w 1997 roku nowa firma o nazwie OPTOM 
jest kontynuacją wieloletnich tradycji ro-
dzinnych. Podstawową ideą tego przed-
sięwzięcia było stworzenie przyjaznego 
miejsca, które zapewni ludziom prawidło-
we widzenie, ułatwi codzienne funkcjono-
wanie i sprawi, że będą mogli cieszyć się 
życiem w każdej sytuacji. Aktualnie dzia-
łalność optyczna prowadzona jest w Bole-
sławcu, Lwówku Śląskim i Szprotawie.
Zbudowaliśmy profesjonalny, zaangażo-
wany i wykształcony kierunkowo zespół. 
Szacunek i wzajemne wsparcie jest główną 
firmową dewizą, dzięki czemu praca daje 
wszystkim satysfakcję z realizacji zadań.
Podczas licznych podróży mieliśmy oka-
zję przyjrzeć się funkcjonowaniu salonów 
optycznych w różnych zakątkach świata. 
Zainspirowało nas to do przeniesienia na 
rodzimy grunt wielu nowości. Natomiast 
dzięki długiemu pobytowi na Malcie na-
uczyliśmy się zarządzać firmą na odległość, 
co okazało się szczególnie przydatne w do-
bie pandemii. Czerpiemy ogromną satys-
fakcję z realizacji naszych pasji, jednocześ-
nie wciąż doskonalimy własny biznes.

Rodzinny salon optyczny zainicjowany 
został w 1965 roku przez mistrza optyki 
okularowej Tadeusza Salę. Kontynuując ro-
dzinną tradycję, syn Wojciech z żoną Ireną 
otwierają w 2000 roku własny salon op-
tyczny. Obecnie działamy w dwóch loka-

lizacjach: na warszawskim Żoliborzu oraz 
Bemowie.
Automat szlifierski w naszej pracowni 
pozwala na indywidualne dopasowanie 
rozmiaru i kształtu wybranych przez klien-
ta bezramkowych, naszych ulubionych 
okularów SILHOUETTE. Dzięki temu, po 
dobraniu odpowiedniej korekcji „szyjemy 
okulary na miarę” sygnując je wybranym 
grawerunkiem.

Jesteśmy rodzinną siecią salonów optycz-
nych z Warszawy i okolic. Za naszą nazwą 
ORLIŃSCY Salony Optyczne stoją dzisiaj 
Michał Orliński, Milena Jastrzębska i Jakub 
Jastrzębski. Firmę założyli 30 lat temu nasi 
rodzice, a my rozwijamy ją, próbując no-
wych rozwiązań i zachowując misję naszej 
firmy, które zrodziła się wraz z jej powsta-
niem: dbać o dobre i komfortowe widzenie 
klientów w każdej sytuacji.
Obecnie zmieniamy sposób zarządzania 
firmą i dążymy do pracy w modelu tur-
kusowym, poddając w wątpliwość tezę 
o tym, że firmy handlowe muszą stawiać 
zespołowi konkretne cele sprzedażowe, by 
dobrze działać.
Pracujemy również nad zbudowaniem sta-
bilnej, ale elastycznej strategii marketin-
gowej, która pozwoli nam wyróżnić się na 
rynku i dać klientom wiedzę i wartość rów-
nież zanim staną się naszymi klientami.
Jesteśmy dumni z naszego zespołu, który 
angażuje się dziś w przeróżne działania - 
wspólnie tworzymy projekty, prowadzimy 
szkolenia, działamy w marketingu. Ogrom-
nie nas cieszy ilość opinii jakie otrzymuje-
my od naszych klientów na Google. To dla 

nas dowód, że wywiązujemy się z naszej 
obietnicy dawanej klientom.

Z wykształcenia jesteśmy optykami. 
Optyka jest dla nas czymś więcej niż 
tylko zawodem (którego podstawy 
uzyskaliśmy w Policealnym Studium 
Optycznym w Częstochowie i po-
znańskim UAM na kierunku Optyka 
okularowa z podstawami optometrii). 
Jest pasją, którą chcemy dzielić się 
z innymi! Dlatego stale podnosimy 
swoje kwalifikacje zawodowe i po-
szerzamy posiadaną w tym zakresie 
wiedzę, chętnie uczestnicząc w róż-
nego rodzaju kursach i szkoleniach 

na terenie całego kraju. Dzięki temu po-
siadamy szereg certyfikatów, ale co naj-
ważniejsze - czerpiemy z tego korzyści                            
w postaci znajomości nowych techno-
logii i trendów na polu optyki, czy mody 
okularowej.
Z tego samego powodu dołączyliśmy też 
do szacownego grona specjalistów sku-
pionych w Cechu Optyków w Warszawie.

Pierwszy własny salon optyczny otworzy-
liśmy w październiku 2002 roku, przy ul. 
Krakowskiej 3/1 w Białymstoku. Panująca 
w nim miła atmosfera oraz wysoki stan-
dard świadczonych usług (dysponujemy 
nowocześnie wyposażonym gabinetem 
optometrycznym) sprawiły, że szybko zdo-
byliśmy zaufanie klientów.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Salony Optyczne 
OPTOM Leszczyńscy

Salony Optyczne Irena 
i Wojciech Sala

Salony Optyczne 
Orlińscy

Furdal Fashion
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Październik 2007 roku to kolejny duży krok 
w rozwoju naszej działalności. Przy ul. Li-
powej 6 powstaje salon „Moda okularowa 
Katarzyna, Andrzej Furdal”, w którego ofer-
cie znalazły się ekskluzywne oprawy oku-
larowe, tak wykwintnych marek, znanych 
kreatorów mody, jak Ray Ban, Prada, Bvlga-
ri, Dolce&Gabbana i wiele innych.

Nasza firma działa w branży optycznej 
od 1954 roku, od kiedy to jej właściciel,           
Tadeusz Ratajski, rozpoczął swoją przygo-
dę z tym rzemiosłem w Zakładzie Optycz-
nym swojego ojca przy ul. Poznańskiej (na-
stępnie przy ul. Młynarskiej) w Warszawie. 
Uzyskał tytuł mistrza optyki okularowej              
w 1965 roku.
W styczniu 1996 roku na zjeździe założy-
cielskim w Warszawie osobiście uczestni-
czył w powołaniu do życia Krajowej Rze-
mieślniczej Izby Optycznej i przez wiele lat 
aktywnie w niej działał. Inicjator powołania 
do życia Cechu Optyków w Warszawie oraz 
członek pierwszego Zarządu Cechu Opty-
ków, wieloletni rzeczoznawca KRIO.
Od 1995 roku do rodzinnej firmy dołączy-
ła córka Dominika Ratajska, która zdobyła 
dyplom w zawodzie optyka i do dnia dzi-
siejszego kontynuuje rodzinną tradycję.
Na warszawskim Ursynowie działamy od 
1985 roku. Od 2009 roku nasz punkt mieści 
się w Pasażu Ursynowskim 11 lok.U4.
Jesteśmy na Ursynowie od lat 80-tych i od 
tego czasu zaufało nam już wielu miesz-
kańców tej dzielnicy - zamawiają teraz         
u nas nie tylko nasi pierwsi klienci (którzy 
pamiętają nas jeszcze z naszego punktu    
w Megasamie i z kolejnego na Wiolinowej), 
lecz także ich dzieci i wnuki. Od lat bezpłat-
nie sprawdzamy ostrość wzroku klientom, 
którzy zamawiają u nas okulary, a Pani Ba-

sia, która wykonuje te badania jest znana    
i polecana nie tylko na Ursynowie, lecz tak-
że w całej Warszawie.

Rodowici rzeszowianie wiedzą doskona-
le, że firma Szwed istnieje w tym mieście 
od zawsze. Tak było od początku, od 1940 
roku do dziś. W latach 70-tych, kiedy za-
waliła się część podziemi rzeszowskiego 
Rynku, zmuszeni byliśmy przenieść się do 
nowej siedziby, na rogu ulic Słowackiego    
i Matejki. Ten zakład istnieje zresztą do 
dzisiaj. Mieszkańcy Rzeszowa wiedzieli, że 
by kupić modne okulary przeciwsłoneczne 
lub lecznicze, to tylko „u Szweda”.
Pan Marek Szwed wkroczył do firmy w roku 
1977. Wówczas ukończył szkołę optyczną 
w Katowicach, zdobył dyplom mistrzowski 
i zastąpił w pracy swojego ojca Józefa, któ-
ry przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Od 19 lat reprezentacyjny salon naszej 

firmy mieści się przy ul. Mickiewicza. Za-
trudnione są w nim zaledwie trzy osoby,                
a mimo to asortyment wyrobów jest wręcz 
imponujący - blisko ponad 5 tyś. fasonów! 
Do dyspozycji jest w pełni skomputeryzo-
wana obrabiarka i najnowocześniejsze ma-
szyny o światowym standardzie.
Firma Szwed, jako jedyna z nielicznych        
w kraju obrabia m.in. soczewki z poliwę-
glanu, trivexu, czy też wykonuje indywidu-
alne projekty i kształty soczewek okularo-
wych. Do wyboru są również - niezwykle 
modne od niedawna - kolorowe soczewki 
kontaktowe oraz okulary do pracy przy 
komputerze, a także te dla kierowców do 
jazdy nocą, powlekane wielowarstwowym 
kwarcem.
Zgodnie za światowymi trendami przy 

salonie działa gabinet okulistyczny, za-
trudniający najlepszych lekarzy i optome-
trystów. Dlatego, mimo narastającej kon-
kurencji, nie brakuje klientów. Ci, którzy 
skorzystali z usług - powracają ponownie.
Od grudnia 2014 roku p. Maciej Szwed re-
prezentujący kolejne pokolenie optyków 
w firmie Szwed, rozpoczął swoją działal-
ność w Galerii Nowy Świat przy ul. Krakow-
skiej 20. Jest absolwentem policealnego 
studium w Łodzi, jak również mistrzem 
optyki okularowej i refrakcji.

Salon Optyki Okularowej OPTUS, miesz-
czący się w Warszawie przy ul. Koszykowej 
34/50, powstał w 1952 roku. Od ponad pół 
wieku niesiemy pomoc wzrokową osobom 
mającym problemy z prawidłowym widze-
niem. W dobie powszechnej automatyza-
cji hołdujemy zasadzie, że człowieka nic 
nie zastąpi, dlatego podchodzimy indy-
widualnie do każdego Klienta. Mając wie-
loletnie doświadczenie specjalizujemy się                    
w doborze okularów wysokich mocy. Ana-
lizujemy wątpliwości związane ze zmianą 
parametrów okularowych. Tradycją salonu 
optycznego „OPTUS” jest bogata oferta 
światowych firm produkujących soczew-
ki okularowe standardowe, jak również 
wysokoindeksowe tzw. „pocieniane” dla 
osób o wysokiej krótkowzroczności i nad-
wzroczności. Dysponujemy najnowocześ-
niejszym sprzętem do montażu okularów. 
Działający przy naszym salonie optycznym 
gabinet okulistyczny jest wzorcowo wypo-

sażony, a lekarze okuliści dokonują pełnej 
diagnostyki. Wszelkie konsultacje łącznie     
z doborem szkieł okularowych wykonuje-
my bezpłatnie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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W marcu ze szczególną satysfakcją za-
rejestrowaliśmy ponad 1000 polubień 
fanpage’a Cechu Warszawskiego na Fa-
cebooku. Oprócz strony internetowej 
jest to dla nas jeden z najważniejszych 
kanałów informacyjnych. Osobom, które 
jeszcze go nie znają, gorąco polecamy ob-
serwowanie.
Na naszej stronie i Facebooku zamieszcza-
my wszelkie informacje, które mogą być 
przydatne optykom - specjalistom, przed-
siębiorcom i członkom tej społeczności.
W ostatnim kwartale były to m.in.

• informacje dotyczące szczepień grupy 
zero (0) – o możliwości indywidualnej 
rejestracji przez IKP lub bezpośrednio              
u lekarza POZ oraz o dodatkowych szcze-
pieniach dla osób z grupy zero, które nie 
przyjęły jeszcze żadnej dawki;

• przypomnienie o wydaniu deklaracji 
podatkowych pracownikom, terminach 
rozliczeń podatkowych (przed nami jesz-
cze możliwość składania PIT-36 i PIT-36L 
– do 30 kwietnia 2021) oraz formach opo-
datkowania (takich jak skala podatkowa, 
podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowa-
ny, karta podatkowa);

• informacje o przechowywaniu dokumen-
tacji firmowej oraz klasyfikacji i ewidencji 
środków trwałych (w tym o amortyzacji 
środków trwałych i o kwestii rejestrowa-
nia/przerejestrowania pojazdu w kontek-
ście wpisu do ewidencji).
Zauważyliśmy, że w czasie nakładanych 
przez rząd obostrzeń, rola Facebooka 
dodatkowo wzrosła – przede wszystkim 
w aspekcie społecznym i komunikacyj-
nym. Gorąco zachęcamy do wszelkiej 
aktywności, zgłaszania swoich potrzeb, 
oczekiwań, pomysłów i zapytań. Prosimy 

też o wyrażanie opinii na temat naszej 
organizacji. Wasza aktywność jest dla nas 
bardzo ważna ponieważ nadaje kierunek   
i cel wspólnym działaniom.

Wieczorne Spotkanie Branży Optycznej
3 marca br. odbył się webinar z serii Wie-
czorne e-Spotkania Branży Optycznej. 
Poprowadziła go p. Milena Jastrzębska 
– trener i coach, specjalistka ds. budowa-
nia zespołu i współwłaścicielka Salonów 
Optycznych Orlińscy. Webinar miał wy-
jątkową formułę warsztatów online pod 
hasłem „Twój zgrany, wydajny zespół”. 
Każdy z uczestników warsztatów mógł 
w ramach swoich kompetencji twardych 
i miękkich sprawdzić własny styl zarzą-
dzania zespołem przekonując się, jaki jest 
idealny model działania zespołowego. Po-
znaliśmy cztery style myślenia, które ukie-
runkowują nas na budowanie dalekosięż-
nych planów w tworzeniu zespołu.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni p. Mile-
nie za poprowadzenie tak rozwijającego 
spotkania.

Planowane wydarzenia
Wracamy do szkoleń stacjonarnych. 
W najbliższym czasie odbędzie się kurs 
ortoptyczny z p. Joanną Zdybel oraz kurs 
refrakcji I stopnia z p. Andrzejem Styszyń-
skim. Decyzja zapadła po wielu rozmo-
wach w Zarządzie Cechu. Szkolenia 
odbędą się oczywiście w reżimie sanitar-
nym z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i przy ograniczonej liczbie 
osób. Wkrótce na naszych kanałach poja-
wią się informacje o terminach szkoleń.
Wciąż prowadzimy nabór na szkolenie 
online z Metodyki Sprzedaży. Poprowadzi 
je p. Tomasz Krawczyk - metodyk komuni-
kacji interpersonalnej, handlowiec, mene-
dżer sprzedaży, zawodowy negocjator. 

Szkolenie składa się z dwóch części:

• dla sprzedawców - METODYKA SKU-
TECZNEJ SPRZEDAŻY W SALONIE OP-
TYCZNYM (11-12 maja 2021)

• dla kierowników - ZAPEWNIENIE SKU-
TECZNOŚCI SPRZEDAŻY W SALONIE OP-
TYCZNYM (18-19 maja 2021)

Koszt jednego szkolenia: dla członków 
Cechu - 450 zł, dla osób niezrzeszonych 
– 550 zł.

Komunikacja
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W pierwszym kwartale nowego roku po-
siedzenia zarządu odbywały się online. To 
niezwykłe wyzwanie, ale na obecną chwi-
lę najbezpieczniejsza forma komunikacji, 
która jest dla nas bardzo ważna. Wykorzy-

stując nowoczesne narzędzia, omawiamy 
bieżącą sytuację i planujemy dalszy rozwój 
organizacji. Bardzo nas cieszy, że grono 
Cechu stale się powiększa. Podczas każde-
go spotkania przyjmujemy nowych człon-
ków. Wszyscy wnosicie do Cechu ogromną 
wartość, za co jesteśmy Wam ogromnie 
wdzięczni i gratulujemy podjęcia decyzji.

!

Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięcz-
ność firmom, organizacjom, ośrodkom 
kształcenia, indywidualnym optykom 
wspierającym nasze inicjatywy. To ogrom-
ne wyróżnienie.

Posiedzenia Zarzą-
du online

Podziękowania

Z Wami dla Was!
Zapraszamy do grona 
optyków profesjonali-
stów!

Cech Optyków w Warszawie

WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI

CECH OPTYKÓW
OLSZTYN

89 527 60 24
www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67

www.cechoptyk.waw.pl

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów
Katedra Fizyki

+48 343 250 795
www.fizyka.wip.pcz.pl

PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA 

OCULUS
CZĘSTOCHOWA

606 307895 
www.szkolaoptyczna.pl

DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

WROCŁAW
71 321 29 55

www.cechoptykow.pl

POMORSKI CECH 
OPTYKÓW
 GDAŃSK

52 305 45 77
www.pco.net.pl

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
INSTYTUT FIZYKI 

SZCZECIN
91 444 1215

www.wmf.usz.edu.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

WARSZAWA
22 635 20 50

www.krio.org.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN

81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW

KRAKÓW
12 421 90 77

www.mcokrakow.pl

UNIWERSYTET  MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII

POZNAŃ
61 85 47 362

www.optometria.amp.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
CECH RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH

POZNAŃ
61 853 77 83
www.mcro.pl

INTEROPTYKA
WYDAWCA MAGAZYNU OKO

ŁÓDŹ
505 805 885

www.interoptyka.pl

POLICEALNA SZKOŁA 
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNI-
KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

KROTOSZYN
62 7253275

www.policealnaszkola.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31 
im. Jana KILIŃSKIEGO  

WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774

www.optyka.if.pwr.wroc.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76

www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI

POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl 

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE

KRAKÓW
668 145 966

www.pto-ipkk.pl

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

KATOWICE
32 781 06 58

www.slaskicechoptykow.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA

POZNAŃ
61 829 52 02

www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Fizyki

22 55 32 156
www.optometria.fuw.edu.pl

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl
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Polski producent opraw okularowych
    - na rynku od ponad 35 lat.

150 modeli opraw - damskich,
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www.optalex.pl
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl
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Z inicjatywy Pomorskiego Cechu Opty-
ków, 16 marca odbył się wyjątkowy 
i pełen inspiracji webinar Jacka Wal-
kiewicza „Poczuj Pełną MOC w czasach 
zmian”, połączony z debatą, która poru-
szyła następujące zagadnienia:
1. Profesjonalizm i pasja – gdzie rodzi się 
pasja i jak ją utrzymać?
2. Wprowadzenie zmian w salonie op-
tycznym – jak z sukcesem przeprowadzić 

proces zmian w swojej 
firmie?
3. Wprowadzenie 
zmian na rynku 
optycznym – praktycz-
ne przykłady i do-
świadczenia naszych 
specjalistów
4. Motywacja – jak jej 
nie utracić w niesprzy-

jających warunkach?
5. Zespół jako nieodłączne elementy suk-
cesu Twojego salonu.
Uczestnikami debaty byli specjaliści 
w dziedzinie optyki i praktycy w prowa-
dzeniu biznesu:
· Milena Jastrzębska – Dyplomowany tre-
ner biznesu i coach, certyfikowany trener 
FRIS®, współwłaścicielka firmy ORLIŃSCY 
Salony Optyczne

· Anna Seifert - Współtwórca programu 
Unooptic, właścicielka czterech salonów 
optycznych
· Krzysztof Gollus - Prezes Pomorskiego 
Cechu Optyków, właściciel sieci salonów 
optycznych
· Maciej Kędzior - Dyrektor Zarządzający 
Vision Care Bausch+Lomb Europa Cen-
tralna.
Dla osób, które nie mogły wziąć udziału 
w debacie optycznej  lub chcą utrwalić 
swoją wiedzę – nagranie można obejrzeć 
na stronie: www.akademiabauschlomb.pl 
Organizatorzy – Pomorski Cech Optyków, 
Bausch + Lomb oraz  Unooptic  - serdecz-
nie dziękują za liczne przybycie oraz zaan-
gażowanie podczas webinaru i zapraszają 
na kolejne wydarzenia.

Pomorski Cech Optyków w Gdańsku 
zaprasza do udziału w kursie przygoto-
wującym do egzaminu czeladniczego 
w zawodzie Optyk Okularowy, którego 
celem jest poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej z zakresu optyki oraz 
prowadzenia salonu optycznego.

Zapraszamy wszystkich chcących zdobyć 
lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
optyki, czy prowadzenia salonu optycz-
nego. Nasz kurs dedykowany jest również 
osobom planującym przystąpienie do 
egzaminu czeladniczego (w tym przypad-
ku konieczne jest spełnienie jednego z wa-
runków określonych przez Izbę Rzemieśl-
niczą, których dokładny spis dostępny jest 
na https://www.pomorskaizba.pl/egza-
min-sprawdzajacy-dla-osob-doroslych).

Korzyści z wzięcia udziału w kursie:
Dzięki skorzystaniu z naszego kursu po-
szerzysz swoją ekspercką wiedzę 
i będziesz w stanie podejść do egzaminu 
czeladniczego, który:
• potwierdzi Twoje wysokie kompetencje 
w zawodzie Optyk Okularowy
• podniesie Twój prestiż jako wykwalifiko-
wanego fachowca w dziedzinie optyki
• sprawi, że staniesz się jeszcze bardziej 
cenionym specjalistą
• otworzy przed Tobą możliwość dalszego 
rozwoju i zdobycia tytułu Mistrza.

Program kursu:
Program kursu odpowiada zakresowi 
egzaminu czeladniczego, w skład którego 
wchodzą zagadnienia:
• technologia

• maszynoznawstwo
• materiałoznawstwo
• rachunkowość zawodowa
• dokumentacja działalności gospodarczej
• rysunek zawodowy
• przepisy i zasady bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
• podstawowe zasady ochrony środowiska
• podstawowe przepisy prawa pracy
• podstawowa problematyka z zakresu 
podejmowania działalności gospodarczej 
i zarządzania przedsiębiorstwem.

Terminy zjazdów:
1. 22-23.05.2021
2. 05-06.06.2021
3. 19.06.2021

Miejsce: Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk
Cena kursu: 1140 zł

Zgłoszenia na adres e-mail: pomorski.
cech@wp.pl lub zarzadpco@wp.pl

Szczegóły pod numerami telefonów: 
609 146 000 lub 602 474 607

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu 
prosimy o przesłanie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej (do pobrania www.pco.net.
pl - zakładka materiały do pobrania) na 
adres pomorski.cech@wp.pl.
Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowa-
niu każdy uczestnik zostanie powiadomio-
ny indywidualnie.

Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Kurs przygotowujący do egzaminu cze-
ladniczego w zawodzie Optyk Okularowy
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Informacja własna: PCO

wieści z branży 

www.pco.net.pl
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SZKOLENIA
ONLINE I STACJONARNE

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

www.olaftabaczynski.com

690 91 00 91
maestro@awm.pl

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH

I i II stopień SOO - 27. i 28. - 02. 2021 Białystok

I i II stopień SOO i Masterclass SOO

  27. i 28. i 29. 03.2021 Poznań 
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   Poznań 25/26/27.06.2021
   Katowice 03/04/05.07.2021
   Poznań 30/31.07 i 01.08.2021
   Kraków 27/28/29.08.2021 

http://www.medicalpartner.com.pl/
http://olaftabaczynski.com/
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Firma Essilor Polonia już od 30 lat nieustannie rozwija polski rynek optyczny. 
Dzięki ogromnemu doświadczeniu, innowacyjnym produktom, wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii pomagamy dbać o wzrok, podnosząc komfort 
widzenia, a tym samym poprawę jakości życia oraz codziennego samopo- 
czucia.

 
     
PRZYCIĄGNIJ UWAGĘ                                          ZAANGAŻUJ                                        ZBADAJ WZROK           
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Najnowsza propozycja Essilor 
Polonia, która została wprowadzo-
na na początku roku 2021, to niez- 
wykłe, nowatorskie rozwiązanie 
dla Optyków – Essilor Virtual 
Experience. 
Jest to jedyne takie narzędzie            
na rynku,  dzięki któremu każdy 
może wybrać się na wirtualną 
wycieczkę po salonie optycznym 
oraz skorzystać ze strefy wiedzy.

Podczas takiej podróży będzie 
można zapoznać się z innowacyj-
nymi instrumentami do gabinetu 
okulistycznego i pracowni optycz- 
nej oraz zaawansowanymi, cyfro- 
wymi narzędziami do precyzyj-
nych pomiarów wzroku pacjenta.

Dodatkowo, w trakcie zwiedza- 
nia części sprzedażowej, będzie 
można obejrzeć nowoczesne, 
angażujące klienta rozwiązania, 
które ułatwiają rekomendację 
odpowiednich soczewek i wspie- 
rają sprzedaż. 

Nawigacja strony jest niezwykle 
intuicyjna. 

Wystarczy wybrać jeden z sześciu 
modułów odpowiadających 
poszczególnym etapom podróży 
konsumenta po salonie optycz-
nym, aby zapoznać się  z opisami  
instrumentów i rozwiązań, 
będących częścią szerokiej oferty 
Essilor Polonia. 

Moduł PRZYCIĄGNIJ UWAGĘ 
pokazuje wskazówki na temat 
najlepszego zagospodarowania 
witryny salonu.

W części ZAANGAŻUJ można 
między innymi zapoznać się           
z działaniem VISIOSMARTTM 500, 
który ocenia jakość widzenia 
w 4 minuty. 

ZBADAJ WZROK prezentuje 
najnowsze narzędzia, takie jak 
Vision-RTM 800  oraz najlepszy 
sposób urządzenia gabinetu,                
w którym badany jest wzrok. 

W sekcji PERSONALIZUJ prezen-
towane są soczewki dostępne              
w ofercie Essilor Polonia, a także 
nowa aplikacja EssilorTM              
Companion, która pomaga 
przeprowadzić dobór soczewek 
okularowych. 

Moduł REALIZUJ ZAMÓWIENIE 
pozwala na zapoznanie się z ofer- 
tą urządzeń szli�erskich.

Ostatni moduł, FINALIZUJ OFERTĘ 
- podpowiada, jak z satysfakcją za- 
kończyć wizytę klienta w salonie. 

Dodatkowo w module BAZA 
WIEDZY znajduje się wiele 
artykułów z obszaru refrakcji                         
i doboru korekcji okularowej.
Essilor Virtual Experience to wy- 
godny i łatwy dostęp do najnow-
szej wiedzy specjalistycznej z za- 
kresu optyki i optometrii oraz 
najlepszych produktów i innowa-
cyjnych technologii od Essilor.

Już dzisiaj zapraszamy do odwie-
dzenia wirtualnego salonu Essilor.

Wystarczy pobrać poniższy QR 
kod, który automatycznie przekie-
rowuje na stronę Essilor Virtual 
Experience. 

 

Wejdź do świata idealnego salonu 
optycznego już dziś!

 
     
     PERSONALIZUJ                                     REALIZUJ ZAMÓWIENIE                                FINALIZUJ OFERTĘ
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Sprzedaż sieciowa
Jak wynika z badania Cenzus Punktów 
Optycznych GfK (1.kwartał 2020 r.) 
16% rynku należało do kanałów sie- 
ciowych, które stale rozbudowują swo- 
je struktury. Choć Cenzus nie miał 
jeszcze wznowienia, portale retailowe 
stale donoszą o wzrastającej liczbie 
punktów sieciowych. 

„Rozbudowa punktów sieciowych zna- 
cząco przesunęła się z większych miast      
i kluczowych punktów handlowych 
w kierunku obsługi klienta z mniejszej 
miejscowości, gdzie klient jest inny. 
To klient, którego od lat obsługiwały 
rodzinne salony optyczne, wykorzystu-
jące marketing szeptany jako główną 
dźwignię reklamy. Teraz muszą zacząć 
korzystać z nowych dostępnych kana- 
łów komunikacji i same zmienić swoją 
optykę docierania do konsumenta.” 
- powiedział Piotr Haratym, chełmski 
optyk.

Jednocześnie firmy rodzinne, których 
wiedza i tradycja rzemieślnicza stano- 
wią ich główny wyróżnik na rynku, 
dostosowują się do nowych warun-
ków rynkowych. 

„Nie można obrażać się na internet czy 
zmiany rynkowe, ale za nimi strategicz-
nie podążać. Teraz, kiedy oferta inter- 
netowa stała się bardzo wygodna do 
wypróbowania (np. domowe przymie-
rzalnie), należy zastanowić się jak 
utrzymać klienta, który poza niską 
ceną i wygodą oczekuje czegoś więcej. 
To najlepszy moment, aby zweryfiko-
wać własną ofertę. Pod znakiem 
zapytania stawiam to, czy klient 
rozpozna różnicę między okularami 

dopracowanymi rzemieślniczo przez 
niezależnego optyka a tymi wykony-
wanymi masowo. Wyróżnikami mogą 
być zatem np. indywidualne podejście 
czy obsługa albo inny asortyment 
opraw. Oznacza to skupienie na klien- 
cie, który docenia jakość.” - twierdzi 
Paweł Gabrysiak.

Lokalizacja niezależnych salonów 
optycznych
Spowolnienie gospodarcze zweryfiko-
wało także ofertę najmu w galeriach. 
Już od dłuższego czasu galerie nie 
skupiały się na promowaniu oferty 
sprzedażowej najemców. Tym, którzy 
posiadają swoje punkty optyczne 
w galeriach handlowych, lockdown 
z listopada 2020 r. dał bardziej w kość. 
Wygórowane czynsze nie zostały 
umorzone czy zmniejszone, choć 
klientów znacząco ubyło. Pokazał on, 
jak bardzo nieskuteczne w dłuższej 
perspektywie były dotychczasowe 
działania reklamowe galerii.

„Lokujące się jak plomby nowe salony 
sieciowe świadczą o tym, że nasycenie 
rynku się jeszcze nie wyczerpało. 
To dobry znak dla niezależnych salo- 
nów, aby rozważyć duplikację i otwie- 
ranie kolejnych lokalizacji, z różną 
ofertą. Samo ulokowanie w galerii 
stało się mniej atrakcyjne niż wcześniej. 
– dodaje Paweł Gabrysiak.

Zarządzanie salonem
Czas pandemii i kolejne lockdowny 
zweryfikowały umiejętności menadżer- 
skie wśród właścicieli salonów. Celem 
było przeprowadzenie indywidual-
nych biznesów przez turbulencje. 
W dłużej perspektywie czas próby był 

potrzebny, aby nauczyć się nowych 
umiejętności i odświeżyć swoje spojrze- 
nie na rynek. Pokazał także, jak ważna 
jest funkcja zarządcza w salonach 
optycznych, szczególnie tych, które 
mają kilka lokalizacji. Dla wielu właści- 
cieli salonów, dotychczas obsługują-
cych klienta za ladą to nowa perspek-
tywa zawodowa.

Lokalna oferta w internecie
Wśród trendów rynkowych rośnie 
także potrzeba wsparcia lokalnych 
biznesów, tych prowadzonych od lat, 
z długą tradycją. Może to stanowić 
dodatkowy argument w walce o świa- 
domego klienta, który poszukuje oferty 
niezależnego optyka. Aby jednak dać 
się mu odnaleźć nie wystarczy już tylko 
marketing szeptany. Aż 97% odbior-
ców szuka online lokalnych firm (dane 
SEO Tribunal). W ostatnich dwóch la- 
tach o ponad 900% wzrosło wyszukiwa- 
nie lokalne fraz „obok mnie” lub „blisko 
mnie” (dane globalne Chat Meter). 
Lokalne pozycjonowanie w internecie 
stało się niezwykle ważne już dzisiaj, 
ale także otwiera nowe możliwości 
relatywnie taniej reklamy dla nieza- 
leżnych salonów.  

Na pytanie, jak w obecnej sytuacji 
rynkowej powinny odnaleźć się nieza- 
leżne salony optyczne, obaj rozmów-
cy wskazali, że zrzeszanie i umacnia-
nie sił w grupie zakupowej jest dobrym 
rozwiązaniem. 
Ekspert Optyk oferuje szersze 
wsparcie merytoryczne, marketingo-
we i szkoleniowe, by stawić czoła 
nowym perspektywom.

Więcej na www.ekspert-optyk.pl

Rok 2020 znacząco przyspieszył zmianę skłonności zakupowych Polaków (zakupy o�ine vs. online; wybór produktów 
ekonomicznych vs. produkty premium). Niektóre zjawiska wpływające na zachowania konsumenckie można było odczy-
tać już dawno z wyników badań. Spowolnienie gospodarcze spolaryzowało postawę, oczekiwania i możliwości konsu-
menta. Zdaniem przedstawicieli Ekspert Optyk – Piotra Haratyma oraz Pawła Gabrysiaka to nie pandemia i tymczasowe 
zamykanie salonów, ale przyspieszenie wcześniej zachodzących na rynku zmian kształtują obecnie perspektywy rozwoju 
niezależnych salonów optycznych.  

 

EKSPERT OPTYK

Tekst przygotowany przez Ekspert Optyk 
we współpracy z Pawłem Gabrysiakiem 
(Optyka u Braci, Warszawa) oraz Piotrem 
Haratymem (Optyk Haratym, Chełm). 

okiem
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Poszerzanie możliwości, doskonalenie refrakcji

Ze względu na dynamikę aktualnych uwarunkowań, 
które pociągają za sobą rozwój telemedycyny i badań 
niewymagających obecności operatora, a także z po- 
wodu zwiększonego zapotrzebowania na diagnostykę 
wzroku, NIDEK wprowadza rozwiązanie umożliwiające 
zdalne badanie refrakcji. Jest nim opcjonalne oprogra-
mowanie sterujące dla foroptera RT-6100 oraz Syste-
mu refrakcyjnego TS-610. 

Oprogramowanie RT-6100 CB dla systemu Windows 
umożliwia przeprowadzenie badania wad wzroku, 
poprzez dowolny komputer czy tablet z systemem 
Windows. 

Oprogramowanie to cechuje się wyraźnymi i czytelny-
mi ekranami pomiarowymi oraz klawiaturą cyfrową, 
które prezentowane są na wyświetlaczu komputera. 
Posiada ono również praktyczne funkcje, takie jak 
wstępnie zaprogramowane wzorce badań zapewnia-
jące spójne i rzetelne wyniki. 

Praca w tym systemie jest prosta dla operatora, który 
może przeprowadzać badanie z dowolnego miejsca,          
a zmiana soczewek przed wzrokiem pacjenta odbywa 
się tak samo płynnie, jak w przypadku użycia standar-
dowej konsoli sterowania.

Badania z zachowaniem dystansu społeczne-
go w jednym pomieszczeniu

Komputer z oprogramowaniem RT-6100 CB dla syste-
mu Windows może być stosowany zamiennie z konso-
lą sterowania w gabinecie okulistycznym. 
Oprogramowanie to pozwala na bardziej elastyczną 
aranżację wnętrza gabinetu oraz usprawnia przepływ 
pacjentów przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecz-
nej przestrzeni �zycznej.

Zdalne badania z innej lokalizacji

RT-6100 CB dla systemu Windows umożliwia także 
przeprowadzenie badania zdalnie, z innej lokalizacji 
przy użyciu funkcji lub oprogramowania do zdalnego 
sterowania sprzętem za pośrednictwem komputera 
z systemem Windows. 

Wybieralny interfejs użytkownika

Operator może wybrać między użyciem standardowej 
konsoli sterującej lub komputera / tabletu  z oprogra-
mowaniem RT-6100 CB dla Windows.

RT-6100 CB dla systemu Windows  – opcjonalne oprogramowanie sterujące dla foroptera automatycznego 

RT-6100 i systemu refrakcyjnego TS-610 �rmy NIDEK

nowości
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
FIRMY NIDEK W POLSCE

Opracowanie: Interoptyka
na podst. mat. pras. Poland Optical

Rozwiązanie �rmy NIDEK 
dla zdalnego badania refrakcji



INFORMACJE:
Tel./fax: 12 421-90-77
e-mail: cechoptykow@op.pl
www.mcokrakow.pl
www.facebook.com/cech.optykow

Kurs poprowadzi

w Krakowie 
serdecznie zaprasza na Kurs Refrakcji, 

teoretycznej oraz praktycznej, podczas 
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Ta syntetyczna rogówka jest jedyna 
w swoim rodzaju. CorNeat podkreśla, 
że materiały biomimetyczne użyte do 
jej produkcji są w stanie stymulować 
proliferację komórek, dzięki czemu 
doskonale integrują się z tkankami 
ludzkimi. Mężczyzna, który był pierw-
szym pacjentem korzystającym z tej 
rogówki, przeszedł w dniu 3 stycznia 
operację przeprowadzoną przez prof. 
Irit Bahar, będącą ordynatorem od-
działu okulistycznego Rabin Medical 
Center. Wcześniej przeszedł cztery 
przeszczepy rogówki pobranej od 
dawców, ale wszystkie zakończyły się 
niepowodzeniem.

Syntetyczna rogówka KPro została 
zaprojektowana w celu zastąpienia 
zniekształconej lub mętnej rogówki. 
Poza tym, że nie zależy od tkanki po-
tencjalnego dawcy, jej zastosowanie 
jest znacznie mniej skomplikowane                                        
w realizacji niż przeszczep ludzkiej ro-
gówki. Niemal dwudziestu pacjentów 
powinno wkrótce zostać zaopatrzo-
nych w ten implant.

„Czasy takie jak te są spełnieniem na-
szego powołania jako lekarzy” - mówi 
z dumą profesor Bahar. „Uczestnicze-
nie z pierwszej operacji zastosowania 
tego implantu było surrealistyczne” - 
dodaje wynalazca implantu i współza-
łożyciel CorNeat Vision, dr Gilad Litvin. 
Ta sztuczna rogówka może poprawić 
życie milionów ludzi na całym świecie. 
Według Światowej Organizacji Zdro-
wia 36 milionów ludzi cierpi na ślepo-
tę i każdego roku zgłasza się 2 miliony 
nowych przypadków. Zaćma, która nie 
była operowana, jest przyczyną więk-
szości przypadków. Nieskorygowane 
wady refrakcji i jaskra to inne częste 

przyczyny utraty wzroku. Rogówka 
to przezroczysta warstwa, która po-
krywa i chroni oko. Jednak może się 
degenerować lub wykazywać zmia-
ny chorobowe z różnych powodów, 
w tym stanów takich jak keratopatia 
pęcherzowa (która obejmuje obrzęk 
rogówki, podobny do pęcherza), sto-
żek rogówki (który powoduje utratę 
kulistości rogówki) lub uraz.
Kiedy zaburzenia widzenia spowodo-
wane chorobą stają się zbyt poważne, 
przeszczep rogówki może przywrócić 
funkcję wzroku. Według Biomedicine 
Agency rogówka jest najczęściej po-
bieraną tkanką od zmarłych dawców                     
i jest jednym z najczęstszych prze-
szczepów narządów na świecie. Prze-
prowadzone badania statystyczne 
wykazały, że na całym świecie do-
stępna jest tylko jedna rogówka na 70 
potrzebnych. Dlatego niezbędny jest 
rozwój rogówek syntetycznych.
Istnieje już kilka modeli sztucznej 
rogówki dla pacjentów ze zwyrod-
nieniem rogówki. Ale te operacje są 
zwykle złożone i stosowane są tylko                         
w ostateczności, gdy standardowy 
przeszczep nie jest możliwy lub nie 
działa. Dla porównania, implantacja 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    

2020/222

Krajowa

Niezbędna alternatywa 
dla dawstwa rogówki

Nowa syntetyczna rogówka pozwala 
niewidomym w pełni odzyskać wzrok

2020/600

Izraelska firma CorNeat Vision opra-
cowała sztuczną rogówkę, dzięki 
której 78-letni mężczyzna, niewi-
domy od dziesięciu lat, w pełni od-
zyskał wzrok. Implant, zwany KPro, 
ma tę zaletę, że jest w stanie zinte-
grować się bezpośrednio z tkanką 
oka, bez konieczności pobierania 
ludzkiej tkanki od dawcy. Po zabie-
gu pacjent był w stanie rozpoznać 
członków rodziny i przeczytać tekst 
już następnego dnia po operacji.

Implantacja sztucznej rogówki KPro 
CorNeatVision, Rabin Medical Center
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rogówki metodą KPro jest stosunko-
wo prostą procedurą, trwającą mniej 
niż godzinę, wymagającą minimalne-
go cięcia i zszywania, co widać na fil-
mie z CorNeat Vision.
Pierwszym krokiem jest wycięcie 
twardówki oka (błony tworzącej biał-
ko oka). Następnie chirurg usuwa cały 
nabłonek rogówki, aby zapobiec two-
rzeniu się błony retrostetycznej. Urzą-
dzenie znakujące umożliwia wówczas 
bardzo szybkie wskazanie różnych 
punktów nacięcia i szwu. Po usunięciu 
uszkodzonej rogówki chirurg umiesz-
cza implant na miejscu za pomocą 
uprzednio wyrysowanej prowadnicy, 
a następnie ponownie ustawia i umo-
cowuje twardówkę. Sam proces skra-
ca czas, w którym oko jest wystawio-
ne na działanie powietrza do mniej niż 
minuty, co znacznie zmniejsza ryzyko 
związane z operacją.

Jak wspomniano powyżej, materiały 
tworzące sztuczną rogówkę stymulu-
ją proliferację komórek: „Fibroblasty           
i kolagen stopniowo kolonizują osło-
nę integracyjną, a pełną integrację 
uzyskuje się w ciągu kilku tygodni” - 
wyjaśnia CorNeat. W rezultacie ostrość 
wzroku szybko się poprawia, a czas 
gojenia się skraca. Należy również 
zauważyć, że urządzenie zostało za-
projektowane tak, aby umożliwić póź-
niejsze operacje zaćmy lub siatkówki, 
poprzez cztery otwory znajdujące się 
na krawędzi implantu.

Chociaż ta syntetyczna rogówka nie 
zawiera elementów elektronicznych, 
może pomóc większej liczbie ludzi niż 
jakiekolwiek oko robota. „Po latach 
ciężkiej pracy widok z jaką łatwością 
chirurg wszczepił CorNeat KPro i to 
jak inny człowiek odzyskuje wzrok 

następnego dnia było elektryzujące 
i wzruszające” - powiedział dr Gilad 
Litvin.

CorNeat Vision ogłosił również, że 
dziesięciu kolejnych pacjentów zo-
stało zatwierdzonych do dalszych 
prób implantacji w Izraelu. Firma 
planuje również przeprowadzić dwie 
próby w Kanadzie, a sześć kolejnych 
we Francji, Stanach Zjednoczonych 
i Holandii. Oczekuje się, że większe 
badania, obejmujące od 60 do 70 
pacjentów, rozpoczną się również                                           
w tym roku w Chinach, gdzie każde-
go roku przeprowadza się kilka tysię-
cy przeszczepów rogówki, podczas 
gdy ponad 5 milionów pacjentów 
oczekuje na tę procedurę.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Nadzwyczajny szczyt Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Optometrycznego (AOA) 
- Emergency Children’s Vision Summit, 
który odbył się 24 marca 2021 roku, był 
okazją dla lekarzy, studentów i praktyków 
optometrii, aby spotkać się z ekspertami 
w dziedzinie okulistyki dziecięcej, w celu 
oceny kryzysu i rozważenia dalszego kie-
runku podejmowanych działań. Wirtual-
ny szczyt to kolejny wkład do dyskusji na 
temat zdrowia oczu i pielęgnacji wzroku 
dzieci. Kolejny szczyt poświęcony goto-
wości szkół ma się odbyć w lipcu.

Sondaże wskazują na znaczny wzrost 
występowania krótkowzroczności, cyfro-
wego zmęczenia oczu i innych schorzeń 
u dzieci związany z czasem spędzanym 
przed ekranami komputerów i telefonów 
w okresie pandemii.

W ogólnokrajowej ankiecie przeprowa-
dzonej przez szpital dziecięcy C.S. Mott 
Children’s Hospital, zapytano rodziców, 
jakie są ich największe obawy dotyczące 
dzieci podczas pandemii. Odpowiedź nr 
1 to nadużywanie mediów społecznoś-
ciowych i zwiększenie czasu spędzanego 
przed ekranem, o którym mówi 72% an-
kietowanych rodziców.

Nadużywanie może prowadzić do scho-
rzeń budzących niepokój wśród lekarzy 
optometrystów, takich jak cyfrowe zmę-
czenie oczu, krótkowzroczność i inne.

„Zdrowie oczu dzieci to poważny prob-
lem zdrowia publicznego” - stwierdził 
prezydent AOA William T. Reynolds, OD, 
który otworzył szczyt. „Wraz ze wzrostem 
wskaźnika krótkowzroczności, przyspie-
szonym przez pandemię, lekarze opto-
metryści mają wyjątkową pozycję do pod-
jęcia inicjatywy opracowywania działań 
mających na celu reagowanie na ten nara-
stający kryzys.”

„Wczesna diagnoza i leczenie mają klu-
czowe znaczenie dla optymalizacji zdro-
wia oczu i wzroku młodych ludzi i mogą 
zapobiec przyszłej utracie wzroku” - mówi 
dr Reynolds. „Nieskontrolowane, te prob-
lemy ze wzrokiem mogą prowadzić do 
trudności w nauce, interakcjach społecz-
nych i obniżenia poczucia własnej warto-
ści dziecka. Problemy z oczami i wzrokiem 
w dzieciństwie mogą objawiać się w wie-
ku dorosłym, wpływając na osiągnięcia 
edukacyjne dorosłych, możliwości zatrud-
nienia i interakcje społeczne ”.

W kwietniu zeszłego roku Instytut Gallu-
pa poinformował, że 83% amerykańskich 
dzieci w wieku szkolnym uczyło się zdal-
nie w ramach proponowanej przez szkołę 
edukacji na odległość. Dane sugerują, że 
większość dzieci w wieku od 6 do 12 lat 
znajdowała się przed cyfrowym ekranem 
dwa razy częściej niż przed pandemią, 

praktycznie „przez większość dnia”.
Wskaźniki dotyczące nawyków ekrano-
wych dzieci wzrosły we wszystkich obsza-
rach - ruch w aplikacjach dla dzieci wzrósł 
o prawie 70%, oglądalność programów te-
lewizyjnych dla dzieci wzrosła o 58%, nie 
wspominając o zwiększonym czasie spę-
dzanym na grach lub aplikacjach niezwią-
zanych z grami, na całym świecie o 20%        
i zwiększonym ruchu telefonicznym.

„W wyniku pandemii dzieci spędzają 
mniej czasu na zewnątrz, a więcej niż kie-
dykolwiek przed ekranami, odrabiając lek-
cje i grając” - wskazał Terri A. Gossard, OD, 
MS, jeden z panelistów szczytu i członek 
Rady Powierniczej AOA. „Jest to podwój-
nie niepokojące - udowodniono, że czas 
spędzony na zewnątrz zmniejsza progre-
sję krótkowzroczności u dzieci, a wydłu-
żenie czasu spędzanego przed ekranem 
może prowadzić do zmęczenia wzroku                            
i dyskomfortu.”

„Dodatkowo, proces uzyskiwania opieki 
okulistycznej był początkowo skompliko-
wany przez zalecenia dotyczące opóźnia-
nia badań wzroku” - mówi dr Gossard, je-
den z założycieli ośrodka okulistycznego 
dla dzieci w Oyler School w Ohio. „Rodzice 
mogą nie zdawać sobie sprawy, że lekarze 
optometryści są gotowi do świadczenia 
tej cennej usługi opieki zdrowotnej zgod-
nie z ustalonymi protokołami bezpieczeń-
stwa”.
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epidemii należy bezwzględnie 
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tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Nadzwyczajny szczyt American Optometric Association (AOA)
dotyczący zdrowia oczu dzieci.
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OBJAWY OKULISTYCZNE 

Objawy okulistyczne, które mogą 
się pojawić w przebiegu zakaże-
nia SARS-CoV-2 wynikają z obec- 
ności wirusa w �lmie łzowym i wy-
dzielinie worka spojówkowego. 
[10] Do tej pory opisano jedynie 
przypadki zapalenia spojówek 
i obrzęku spojówki wywołane 
obecnością wirusa SARSCoV-2. 

PROFILAKTYKA

Pracownicy oddziałów i poradni 
okulistycznych są szczególnie 
narażeni na transmisje wirusa 
wynikającą ze specy�ki badania 
okulistycznego (odległość twarzy 
pacjenta od lekarza w lampie 
szczelinowej <1.8 m, którą uznaje 
się za wysoki czynnik ryzyka 
przeniesienia wirusa). 

Dostępne formy ochrony osobi-
stej to:
a) Fartuch jednorazowy,
b) Maski: chirurgiczne FFP2, FFP3,
c) Przyłbice, gogle,
d) Rękawiczki [11].

Należy także pamiętać o regular-
nej dezynfekcji rąk, lampy szczeli- 
nowej, przedmiotów, które mają 
kontakt z pacjentem. 

Zalecane środki dezynfekcyjne to 
70% roztwór alkoholu etylowego, 
0.1% podchloryn sodu, 5% środek 
wybielający, szpitalne środki 
odkażające wirusobójcze [12]. 

Każdy element sprzętu okulistycz-
nego powinien być zdezynfeko-
wany przed i po kontakcie z każ-  
dym pacjentem (lampa szczelino-
wa, tonometr Goldmana, trójlu-
stro). 

W związku z pandemią proponu-
jemy wprowadzić trzystopniowy

poziom zachowania środków
w opiece okulistycznej nad 
pacjentem [13]: 

I. Poziom pierwszy zawiera:

a) ograniczenie rutynowych wizyt 
i zabiegów o charakterze świad-
czeń planowych (z wykluczeniem 
stanów zagrażających nieodwra-
calnym pogorszeniem widzenia), 
odroczenie planowych zabiegów 
okulistycznych, wprowadzenie 
teleporad, e-recept,

b) wprowadzenie ankiety epide-
miologicznej 

(1. Kontakt z osobą 
z objawami COVID-19 lub 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach
z wysokim odsetkiem zakażeń,
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do prowadze-
nia triagu pacjentów zgłaszają-
cych się do okulisty,

c) zaprzestanie wykonywania 
procedur wytwarzających 
aerozol, np. tonometria bezkon-
taktowa (air-pu�), endoskopowe 
udrażnianie dróg łzowych, 
znieczulenie ogólne,

d) przeprowadzenie szkoleń 
z zakresu minimalizowania ryzyka 
zakażenia w obliczu pandemii dla 
personelu medycznego.

II. Poziom drugi zakłada:

a) stosowanie przegrody (osłonek 
ochronnych) na lampy szczelino-
we, odgradzających pacjenta od 
lekarza. Zmniejsza to ryzyko aspi- 
racji przez personel okulistyczny 
wydychanego przez pacjenta 
powietrza, potencjalnie zawierają-
cego cząsteczki SARSCoV-2, 

b) częsta dezynfekcja rąk perso-
nelu i wyposażenia gabinetu 
okulistycznego,

c) codzienne mierzenie tempera-
tury ciała, zgłoszenie pracodawcy 
wstąpienia objawów: duszności, 
kaszlu, gorączki, wymiotów, 
biegunki.

III. Poziom trzeci zawiera:

a) noszenie masek przez wszyst-
kich pracowników placówek 
okulistycznych i pacjentów,

b) ścisła higiena rąk,

c) używanie odpowiednich 
środków ochrony przez personel 
medyczny (PPE: personal protecti-
ve equipment), 

d) pacjenci powinni zachowywać 
minimum 1 m odstępu od siebie 
(w poczekalni). 

Każdy pacjent zgłaszający się do 
poradni/szpitala okulistycznego 
powinien zostać poddany zmierze-
niu temperatury ciała i poproszo-
ny o wypełnienie krótkiej ankiety 

(1. Kontakt z osobą z objawami 
COVID-19 lub zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2, 
2. Przebywanie w ciągu ostat-
nich 14 dni na terenach z wyso- 
kim odsetkiem zakażeń, 
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel, 
duszność), 

będącej podstawą do powzięcia 
szczególnych środków ostrożno-
ści. 

W tabeli 2 zostały przedstawione 
konieczne środki ostrożności, 
które powinien podjąć personel 
medyczny poradni/szpitala 
okulistycznego w zależności od 
sytuacji klinicznej i epidemiolo-
gicznej. [2] 

Przedruk z:  J. P. Sza�ik, M. Stopa, A. Horban, J. Przybek-Skrzypecka, A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Dobrowolski, I. Grabska-Li- berek, J. Izdebska, J. Kałużny, J. Mackiewicz,
M. Misiuk-Hojło, E. Mrukwa-Kominek, B. Romanowska-Dixon. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące postępowania z pacjentem okulistycz-
nym w czasie epidemii COVID-19. Klinika Oczna 2020; 122 (1): 11-13. doi: https://doi.org/10.5114/ko.2020.94206
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Równie niepokojące są prognozy cytowa-
ne przez National Eye Institute, wskazujące, 
że do 2050 roku prawie połowa ludności 
świata będzie miała krótkowzroczność.

Optometryści mają wyjątkowe kwalifi-
kacje do prowadzenia dialogu na temat 
pielęgnacji oczu i zdrowia wzroku u dzieci 
oraz do edukowania rodziców, decyden-
tów i pedagogów.
Według artykułu AOA Health Policy Insti-
tute, tylko niewielki procent dzieci prze-
chodzi badanie wzroku przez okulistę 
przed rozpoczęciem pierwszej klasy. Jed-
nak oparte na dowodach wytyczne prak-
tyki klinicznej AOA dotyczące komplek-
sowego pediatrycznego badania wzroku 
zalecają, aby dzieci w wieku przedszkol-
nym były poddawane kompleksowym ba-
daniom wzroku przynajmniej raz w wieku 
od 3 do 5 lat, aby zapobiegać, diagnozo-
wać i leczyć schorzenia oczu, które mogą 
wpływać na ich rozwój wizualny.
„Dzieci potrzebują naszej pomocy bar-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej, a ich 

rodzice potrzebują informacji, aby móc 
chronić swoje dzieci” - mówi dr Zolman. 
„Kompleksowe badania wzroku są bardzo 
ważne, szczególnie w tych czasach, aby 
zapewnić najwyższą wydajność obuocz-
nego systemu widzenia dzieci i utrzyma-
nie zdrowia oczu” - dodaje dr Zolman. „To 
nasza szansa, aby być ekspertami, którzy 
pomogą naszym najmłodszym pacjentom 
osiągnąć sukces”.

 

To szczególnie ważny czas dla optometry-
stów, stwierdził dr Lori L. Grover, również 
panelista i członek Rady Powierniczej AOA. 
Szczyt zapewni optometrystom narzędzia 
i wskazówki jak docierać do społeczności 
i informować o wartości kompleksowej 
opieki okulistycznej. Wzrok dzieci jest 
priorytetem AOA.

„Optometryści nadal przodują w promo-
waniu opartego na dowodach, komplek-
sowego badania wzroku dla poprawy wy-
ników zdrowotnych populacji i równości  
w dostępie do zdrowia dzieci” - przekonu-

je dr Grover, członek grupy Evidence-Ba-
sed Optometry Guideline Development, 
która opracowała wytyczne dotyczące 
praktyki klinicznej AOA w zakresie pedia-
trycznego badania wzroku. „Children’s 
Vision Summit dostarcza aktualnych in-
formacji na temat obecnej sytuacji, aby 
informować i zachęcać do propagowania 
najlepszych sposobów dalszego rozwoju 
zdrowia dzieci.”

„Zapewnienie optymalnej opieki w opar-
ciu o działania, które są skuteczne, jest 
naszym obowiązkiem jako pracowników 
służby zdrowia”. „Szczyt dał wszystkim 
optometrystom okazję do zadawania py-
tań, uzyskiwania aktualnych informacji                                
i stosowania ich we wszystkich placów-
kach opieki”.
W lipcu odbędzie się drugie wydarzenie 
AOA poświęcone pielęgnacji oczu i zdro-
wia wzroku dzieci - School Readiness 
Summit - skierowane do społeczeństwa      
i decydentów.
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SPRZEDAM

JAVAL NIKON - stan bdb,
TRACER HOYA GT3000

- stan bdb,
e-mail: mona987@wp.pl

tel. 504 018 856

                 Z żalem informujemy, że dnia 8 lutego br. zmarł nasz kolega

ś.p.  MARIUSZ LEPERT
    mistrz Optyki Okularowej, członek naszego Cechu od 1996 roku. 

            Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie zmarłego i najbliższym
                                                               w tym trudnym dla nich czasie

                                                              przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.
                                                             Zarząd i Optycy zrzeszeni w Międzywojewódzkim 

                                                             Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu

nowości

promocje

ogłoszenia

reportaże

trendy

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓWMAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW

facebook.com/MagazynOko

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW
facebook.com/MagazynOko

promocje

w w w . p p k w . p l
6 0  0  -  8  2  7  -  9  5  1

architektura i wnętrza
Wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów

architektury, wnętrz i grafiki.
Liczne udane realizacje projektów
wnętrz dla salonów optycznych.

Profesjonalne, kompleksowe podejście,
dzięki któremu klient może

skoncentrować się na sprawach biznesowych.
Współpraca ze sprawdzonymi wykonawcami.

TU OKULARNIK
FUNDUS KAMERY

LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652
       503 028 641

mikolajza@gmail.com

http://www.spectrum24.pl/
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- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544

2020/164

SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów
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Wiertarka, szlifierka, 
i skaner opraw

w jednym

15% szybsza
praca i niższe
koszty eksploatacji

Interfejs 
przyjazny dla 
początkujących
i ekspertów

Lexce Trend
Automat bezszablonowy

Stwórz doskonale funkcjonujący 
i nowoczesny salon optyczny, 
wybierając spośród szerokiej gamy 
urządzeń f irmy NIDEK.

Funkcja High Curve 
- możliwość obróbki 
soczewek o wysokiej 
krzywiźnie

Design, który 
wzbogaci

wnętrze salonu

wejdź na www.polandoptical.pl 
LUB SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO 
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Koszalin - Karol Jańczak, tel. 511 898 513
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930

ICE-1200

Centroskop

Znajdź nas

POLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NIDEK
ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: polandoptical@po.pl

Wbudowany
skaner

Funkcja ALM –
automatyczny 
dioptriomierz

Modyfikacja 
kształtu soczewki

Więcej niż
współpraca

W pełni automatyczny
system centrujący

Automatyczny system 
centrujący ICE-1200 zapewnia 
dokładny pomiar soczewek 
każdego typu i mocy. 
W zestawie z automatem 
Lexce, tworzy wydajny 
i precyzyjny warsztat
optyczny.

https://www.polandoptical.pl/
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