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Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku
życzy zespół
POLAND OPTICAL

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu
OKO 2021/6, w którym znajdą Państwo moc świątecznonoworocznych najlepszych życzeń od nas, naszych współpracowników i reklamodawców.
Za nami Targi OPTYKA 2021 w Poznaniu, których organizatorami są Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna i Grupa
MTP. Publikujemy obszerny reportaż z tego wydarzenia.
W tym roku targi były wyjątkowe nie tylko dlatego, że udało
się wszystkim spotkać ze sobą oko w oko. To także rok jubileuszu 25-lecia KRIO, czyli okazja do podsumowań. O targach,
rocznicach i planach na przyszłość rozmawiamy z Janem
Witkowskim, prezesem KRIO.
W trakcie tegorocznych Targów OPTYKA pojawiła się jubileuszowa wystawa zorganizowana przez Magazyn OKO przy
wsparciu Grupy MTP. Dzięki temu, że byliśmy na wszystkich
kongresach KRIO, mogliśmy taką wystawę przygotować.
W naszych archiwach znalazły się wszelkie ważne komunikaty Izby – także ten o powstaniu KRIO oraz wywiad z pierwszym prezesem KRIO Markiem Jakubowiczem. Zwiedzający
ekspozycję mogli zapoznać się z historią 25. lat działalności
KRIO. Już dziś zapowiadamy kontynuację tego tematu we
współpracy z KRIO, a szczegóły w kolejnych wydaniach Magazynu OKO oraz na www.interOPTYKA.pl
Podczas Targów OPTYKA, najbardziej innowacyjne produkty i rozwiązania zostały nagrodzone w Konkursie o Złoty
Medal Grupy MTP targów OPTYKA 2021. Uznanie zyskały nie
tylko najnowocześniejsze urządzenia, doceniono również
zgłoszenia z zakresu oprogramowania, które usprawnia
pracę specjalistów. W artykule pt. „Złote oprogramowanie
na targach Optyka 2021” prezentujemy produkt, który zdobył aż dwa Złote Medale Grupy MTP. Glasson to asystent
kluczowych procesów będących codziennością każdego
salonu optycznego.
W kolejnej rozmowie w tym numerze zadajemy ważkie pytania: Jak radzić sobie w dzisiejszych realiach? Jakie szanse
i jakie zagrożenia stoją przed właścicielami salonów optycznych? Czym jest Spark Eye Concept Store? Zapraszamy
do lektury wywiadu z Tomaszem Urbanem – producentem
i dystrybutorem marek okularowych TONNY EYEWEAR, GIGI
Studios i Morel Lunettes.
Poruszając tematy związane z przyszłością branży optycznej nie mogło zabraknąć podsumowania tegorocznych
targów SILMO Paris. Bardzo wyczekiwane, choć nie bez
obaw i rozgorączkowania, spełniły wszystkie oczekiwania:
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zgromadziły uśmiechniętych profesjonalistów, szczęśliwych
z możliwości spotkania się, wymiany doświadczeń, prowadzenia biznesu, prezentowania swojej oferty oraz ogromnej
energii sektora optycznego.
W dziale Medycyna i Optyka zapraszamy do lektury tekstu „Jak przygotować dziecko do nauki czytania?”, którego
autorką jest Barbara Pakuła – optometrystka, kontaktolog,
terapeutka widzenia, twórczyni „Ćwiczę oko” .
Kontynuując dział Nauka i Optyka publikujemy drugą część
artykułu „Dobór korekcji okularowej za pomocą foroptera
i kasety okulistycznej – wady i zalety”, którego autorami są
Kamil Nowakowski, Karolina Kutynia i Piotr Gębara z Katedry Fizyki Politechniki Częstochowskiej.
Interesujący temat podejmuje także artykuł „Epidemia krótkowzroczności wśród dzieci – problem widoczny gołym
okiem”, przygotowany przez specjalistów z firmy HOYA.
W rubryce Wieści z Branży znajdą Państwo ważne informacje z Cechów Optycznych, Krajowej Rzemieślniczej Izby
Optycznej oraz działania wspierające rozwój biznesu optycznego.
Tradycyjnie, w numerze zamieściliśmy także szereg interesujących nowości i promocji przygotowanych przez naszych
partnerów i reklamodawców.
Życzymy Państwu inspirującej lektury i dziękujemy, że są
Państwo z nami!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku 2022 pragniemy
podziękować Naszym Czytelnikom
i Sympatykom, Partnerom i Reklamodawcom oraz
całej Branży Optycznej za współpracę
w tym trudnym czasie.
Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia
Zdrowia, Szczęścia i Owocnej Współpracy.
Życzymy, aby Nowy Rok był dla Wszystkich
rokiem normalności, pełnym sukcesów i realizacji
wszystkich planów i zamierzeń.
Zespół Redakcyjny Magazynu OKO

Nowe światowe marki
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mod. Brunello C002

It's all about emotions & lifestyle / Twoje emocje & styl życia /

Marka okularów Belutti tym razem zaskakuje i prezentuje zupełnie nowe oblicze brandu kreującego nie
tylko styl, ale i lifestyle. Modele z kolekcji Wiosna/Lato 2022 jak zawsze reprezentują najwyższą jakość
i świadczą o wyjątkowym wyczuciu świata mody
i aktualnych trendów.

mod. Garda C002

To wszystko w szlifie klasyki charakterystycznej dla Belutti. Marka po raz kolejny daje świadectwo
o tym, że płynnie porusza się w obszarach łączących branżę optyczną i modową, uzupełniając
wszystko nutą obłędnie przyjemnego stylu życia.
Tu nie ma przypadków, ważny jest każdy szczegół. 47 modeli występujących w trzech wariantach
kolorystycznych to starannie zaprojektowane okulary przeciwsłoneczne, które zaskakują dbałością
o każdy detal.
Pozłacane piny, galwanizowane zauszniki i topowe kształty opraw to tylko niektóre zalety Kolekcji
Belutti SS 2022.

mod. mo. Schiava C003
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mod. Piave C003

DIESEL mod. DM 0364

Lamborghini mod. TL 750

Formula 1 mod. F1SS0122

GIGI Studios
mod. FORD 6648-8

EYERESPECT mod. Monte Carlo Clear
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GIBSON mod. 0007
2021/6

http://alterego-eyewear.com

l

www.oprawyokularowe.pl

KENCHI mod. 2523

Dekoptica mod. FRAME 187

ZOOBUG mod. Grace
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DEKOPTICA mod. FRAME 188

FACE A FACE
mod. BOCCAPIXEL

JAI KUDO mod. ARE YOU SERIOUS

2021/6

15

Znany i ceniony z wielu rozpoznawalnych ról - aktor Artur Żmijewski, a od
ponad dwóch lat ambasador marki JAI
KUDO w ogólnopolskiej akcji CZAS NA
WZROK bez ograniczeń. Kampania
edukacyjna skierowana jest do osób po
40. roku życia, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o prezbiopii i metodach jej
korekcji, a także zachęcanie do regularnego badania wzroku.
„Na świat patrzę teraz inaczej. Staram się
żyć chwilą, bo każda godzina jest ważna,
każde spotkanie jest ważne. Wyraźne
widzenie to nie tylko komfort życia, to
także szansa na lepszą przyszłość!”
jącym nową kolekcję okularów JAI KUDO
sygnowanych swoim nazwiskiem.
JAI KUDO x A. ŻMIJEWSKI to kolekcja
opraw z linii HANDMADE zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce
z dbałością o każdy detal. Do jej
wykonania użyto najwyższej jakości
europejskich acetatów. To już druga
kolekcja opraw we współpracy z aktorem, tym razem w zupełnie nowym
designie, z zachowaniem klasycznych
kształtów, które z pewnością przypadną do wysmakowanego gustu wielu
polskich klientów.
.
Seria sygnowana nazwiskiem aktora to
propozycja dla osób podążających za
najnowszymi trendami w świecie
16
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optyki, które doceniają ponadczasowe
rozwiązania.
Kampania prezentująca kolekcję opraw
odbyła się w Warszawie w przestronnym wnętrzu Studio Daylight na Kolejowej. Za obiektywem stanęła Iza Grzybowska, fotografka gwiazd i artystów,
która słynie z rozpoznawalnych i wyrazistych portretów. Scenografia autorstwa
Anny Tyślerowicz nawiązuje do naturalnej przestrzeni pracy aktora, dzięki
czemu bohater sesji mógł poczuć się
w nowej roli autentycznie. O stylizacje
zadbał Marcin Kuberna, a o charakteryzację Pola Guźlińska. Podczas sesji
Przemka Mielniczuka z Eye One Studio,
w którym uwagę przyciąga łagodna
barwa głosu aktora.
Artur Żmijewski ambasador marki JAI
KUDO, na co dzień zaangażowany
w zawód aktora, z racji swojej profesji
przywiązuje dużą wagę do wizerunku.
W oprawach JAI KUDO chętnie pojawia
jak Telekamery, Gala Doskonałość

„Okulary od zawsze stanowiły dla mnie
element konieczny korekcji wzroku,
w których przy okazji powinienem dobrze
prezentować się w obiektywie kamery. Na
co dzień prowadzę bardzo aktywny tryb
życia, dlatego cenię sobie komfort i jakość
wykonania. Gdy dowiedziałem się, że
oprawy JAI KUDO z limitowanej edycji
HANDMADE są produkowane w Polsce,
zmieniło się moje podejście do tego
produktu, a tytuł ambasadora marki był
dla mnie tylko naturalną konsekwencją.
Uważam, że warto wspierać polskich
producentów, mamy na rodzimym rynku
tak wiele talentów. Ponadto niezmiernie
mi miło, że Klienci tak chętnie wybierają
produkty sygnowane moim nazwiskiem.
To dla mnie znak, że odgrywam swoje

Kolekcja dostępna jest w sprzedaży
w najlepszych Salonach Optycznych.
Więcej informacji na:
jaikudo-eyewear.com i jaikudo.pl
YT: www.youtube.com/user/jaikudopolska
Ambasador JAI KUDO: Artur Żmijewski
Fotograf: Iza Grzybowska
Stylista: Marcin Kuberna
Charakteryzacja: Pola Guźlińska

w którym zagrał jedną z głównych ról.
Zapytany o oprawy marki JAI KUDO,
aktor odpowiada dlaczego zdecydował
się zostać ambasadorem marki i za co
docenia jej projekty?

Produkcja: JAI KUDO

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst.
.
mat. pras. JAI KUDO

OKULARY
PROGRESYWNE
Mój sposób
QDGRVNRQDĄH
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Wszystkim Klientom, Partnerom oraz sympatykom
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targi optyczne

TARGI SILMO PARIS 2021 – PEŁEN ENTUZJAZM!
Bardzo wyczekiwane, choć nie bez obaw i rozgorączkowania, targi SILMO PARIS odbyły się i spełniły wszystkie oczekiwania: zgromadziły uśmiechniętych profesjonalistów, szczęśliwych z możliwości spotkania się,
wymiany doświadczeń, prowadzenia biznesu, dzielenia się i prezentowania swojej oferty oraz ogromnej
energii sektora optycznego.
„Mimo obaw byliśmy przekonani, że
targi powinny się odbyć, aby przywrócić aktywność w realnym życiu, mówi
Amélie MOREL, prezes targów SILMO
PARIS. Jesteśmy pierwszą dużą międzynarodową imprezą targową z naszego
sektora, która została zorganizowana.
Odczuwaliśmy pewien rodzaj odpowiedzialności, aby spotkanie ze wszystkimi profesjonalistami odniosło sukces.
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Korzystając z okazji chciałam podziękować wszystkim przedsiębiorcom, partnerom, wystawcom i odwiedzającym,
którzy przyczynili się do sukcesu tego
wydarzenia”.
Po wielu miesiącach spędzonych w wirtualnej rzeczywistości profesjonaliści
odczuwali potrzebę, aby spotkać się na
targach, będących idealnym miejscem
do odkrywania innowacji i twórczości,

know-how i kompetencji oraz do wymiany doświadczeń. W skromniejszej
formie, w otoczeniu stymulujących
i futurystycznych barw: żółtej i pomarańczowej, Targi SILMO PARIS zaprezentowały wszystko to, co przyczynia
się do ich atrakcyjności i wyjątkowości:
5-gwiazdkowe przyjęcie, SILMO d’OR,
SILMO NEXT, TRENDS by SILMO, SILMO
TV…

PARTNER MEDIALNY

Na targach zaprezentowało się 500
wystawców, głównie pochodzących
z Europy. Firmy, które tradycyjnie wystawiają się w pawilonach azjatyckich
(Chiny, Japonia, Hongkong) nie mogły
przyjechać do Paryża. Ponad 19 000
odwiedzających (63% z Francji i 37%
z zagranicy) przemierzało alejki Centrum Wystawowego Paris-Nord Villepinte, aby zanurzyć się w przyjaznej
atmosferze sprzyjającej biznesowi.
SILMO NEXT, sektor przyszłości, odsłania trendy dotyczące oprawek oraz prezentuje konkretne tematy (społeczna
odpowiedzialność biznesu, nowe materiały, odpowiedzialna produkcja, inteligentne okulary). Konkurs SILMO d’OR
promuje najlepsze produkty i innowacje. Jean-Christophe LEBLANC, przewodniczący jury edycji 2021, podkreślał
dużą różnorodność i bogactwo zgłoszonych kandydatów pod względem
„formy, designu, kolorystyki, materiałów
i know-how. Zwracaliśmy szczególną
uwagę na kreatywność i innowacyjność
proponowanych modeli. Mieliśmy swoje zauroczenia i prowadziliśmy dyskusje,
jednak wybór poszczególnych modeli
był całkiem naturalny.” Gratulując laureatom podczas ceremonii wręczania nagród Jean-Christophe LEBLANC mówił:
„Wybór zawsze łączy się z odrzuceniem.
Chciałbym powiedzieć słowo do tych,
którzy nie zostali nagrodzeni lub nie zostali nominowani. Wróćcie w przyszłym
roku, być może to będzie wasz moment
blasku…”.

Następna edycja
targów SILMO PARIS
odbędzie się od 23 do
26 września 2022.

Lista Laureatów SILMO d’OR 2021 dostępna jest na www.interOPTYKA.pl
oraz www.silmoparis.com

Międzynarodowa Nagroda Optyk Roku 2021
Targi SILMO należą do Międzynarodowego Stowarzyszenia Optyków (IOA),
które każdego roku docenia jednego
optyka za jego wizję i talent promowania zawodu. Nagrodę wręcza Elaine
Grisdale, dyrektor rozwoju IOA, podczas ceremonii Silmo d’Or.
Więcej informacji na temat nagrody
znajduje się w relacji, którą opublikowaliśmy w numerze OKO 2021/5.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Przedstawicielstwo
Targów SILMO w Polsce.
Fotografie: SILMO PARIS, INTEROPTYKA,
DEKOPTICA. Więcej zdjęć na
www.interOPTYKA.pl
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SCORPION EYEWEAR – WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
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SCORPION EYEWEAR – WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

TONNYEYEWEAR.COM
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Wywiad OKO x SCORPION EYEWEAR
Jakość, odwaga i innowacja.
OKO:
Spotykamy się w Spark Eye na
warszawskiej Woli. Co to za miejsce i czemu ma służyć?
Dla kogo zostało stworzone?

powołane również na potrzeby zdobywania
wiedzy. W Sparku regularnie odbywają się
szkolenia dla doradców klienta i managerów salonów optycznych. A wreszcie Spark
Eye to inspiracja dla osób z branży. Pewne
elementy wizerunku czy komunikacji na-

szego salonu koncepcyjnego znajdują się
już w niektórych salonach w Polsce – i dobrze. Na witrynie posiadamy największy
neon w kształcie okularów w całej Europie. Dlatego się nie dziwię.

Tomasz Urban:
Spark Eye to miejsce, które powstało przede wszystkim dla produktu. To szczególnie
ważne dla mnie działanie, które ma za zadanie pokazać własne oraz dystrybuowane marki pod jednym dachem. Kluczowym
elementem była budowa sali sprzedaży,
która zaprezentuje produkt w odpowiedni,
koncepcyjny sposób.
Minął już rok, od kiedy Spark Eye jest otwarty dla wszystkich pasjonatów okularów. W tym czasie przyjęliśmy partnerów
branży optycznej, kluczowych Klientów
Scorpion Eyewear oraz wielu ludzi, którzy
z nami współpracują. To miejsce zostało
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Tomasz Urban – producent i dystrybutor marek okularowych
TONNY Eyewear, GIGI Studios i MOREL Lunettes

Jak firma
firma Scorpion
Scorpion wspiera
wspiera salony
saJak
lony
w
lepszym
konkurowaniu,
w lepszym konkurowaniu, budobudowaniu
świadomości
waniu
świadomości
klientaklienta
oraz
oraz
marki
salonu?
marki salonu?
Dziś Scorpion Eyewear jest bardzo komDziś Scorpion Eyewear jest bardzo kompleksowy w obsłudze. Poza tym, że
pleksowy w obsłudze. Poza tym, że dostardostarczamy produkt do salonów, to
czamy produkt do salonów, to zapewniamy
zapewniamy również wiele posprzedarównież wiele posprzedażowych usług, co
żowych usług, co czyni nas wszechstronczyni nas wszechstronnym partnerem do
nym partnerem do prowadzenia biznesu.
prowadzenia biznesu. W ramach rozwoju
W ramach rozwoju naszych Klientów w
naszych Klientów w 2021 roku przeprowa2021 roku przeprowadziliśmy szkolenia,
dziliśmy szkolenia, podnosząc w ten sposób
podnosząc w ten sposób poziom wiedzy
poziom wiedzy z zakresu obsługi klienta
z zakresu obsługi klienta i zarządzania sai zarządzania salonem optycznym. Rozwój
lonem optycznym. Rozwój kompetencji i
kompetencji i umiejętności jest bardzo ważumiejętności jest bardzo ważny. To część
ny. To część odpowiedzialności za rozwój
odpowiedzialności za rozwój branży, w
branży, w której działamy.
której działamy.
Wspieramy naszych Klientów w budowaniu
Wspieramy naszych Klientów w budowawizerunku salonu. Pracując przy aktualnych
niu wizerunku salonu. Pracując przy aki nowopowstających miejscach, pomagatualnych i nowopowstających miejscach,
my zaplanować komunikację i strategię
pomagamy zaplanować komunikację i
handlową. Wynika to z odpowiedzialności
strategię handlową. Wynika to z odpowieza sprzedaż produktu. Stale tworzymy i dodzialności za sprzedaż produktu. Stale twostarczamy Klientom materiały promocyjne
rzymy i dostarczamy Klientom materiały
oraz materiały elektroniczne pozwalające
promocyjne oraz materiały elektroniczne
na budowanie komunikacji produktu w Inpozwalające na budowanie komunikacji
ternecie.
produktu w Internecie.

Jakie szanse,
szanse, aa jakie
jakie zagrożenia
zagrożenia
Jakie
stoją przed
przed salonem
salonem optycznym
optycznym
stoją
Twoim
zdaniem?
Twoim zdaniem?
Branża optyczna ma bardzo dobry czas.
Branża optyczna ma bardzo dobry czas.
Widzę znacznie więcej szans niż zagrożeń.
Widzę znacznie więcej szans niż zagrożeń.
Zagrożeniem była pandemia, jednak branZagrożeniem była pandemia, jednak branża zdecydowanie zyskała i rozwinęła się
ża zdecydowanie zyskała i rozwinęła się
w tym czasie. Wiele salonów optycznych
w tym czasie. Wiele salonów optycznych
wykorzystało okazję na umocnienie swowykorzystało okazję na umocnienie swojej pozycji na lokalnym rynku. Mało tego,
jej pozycji na lokalnym rynku. Mało tego,
wielu właścicieli salonów otworzyło i stale
wielu właścicieli salonów otworzyło i stale
otwiera nowe punkty. Coraz częściej są to
otwiera nowe punkty. Coraz częściej są to
miejsca świadome potrzeb Klienta i wymamiejsca świadome potrzeb Klienta i wymaganego poziomu obsługi. Są one w pełni
ganego poziomu obsługi. Są one w pełni
gotowe na konkurowanie o Klienta.
gotowe na konkurowanie o Klienta.
Widać również tworzące się nowe sieci
Widać również tworzące się nowe sieci
optyczne. Mogą one stanowić zarówno
optyczne. Mogą one stanowić zarówno
szansę rozwoju, jak i zagrożenie dla istszansę rozwoju, jak i zagrożenie dla ist-

niejących
niejących już
już salonów
salonów optycznych.
optycznych. To
To też
też
może
być
istotny
kierunek
rozwoju
branży
może być istotny kierunek rozwoju branży
w
w długofalowej
długofalowej perspektywie.
perspektywie. PodnoszePodnoszenie
nie konkurencyjności
konkurencyjności ii zachowanie
zachowanie właściwłaściwych
wych standardów
standardów salonu
salonu może
może zbudować
zbudować
bazę
bazę stałych
stałych Klientów
Klientów oraz
oraz dać
dać możliwość
możliwość
pozyskiwania
nowych.
Niewątpliwą
pozyskiwania nowych. Niewątpliwą szansą
szansą
dla
dla salonu
salonu optycznego
optycznego jest
jest właściwe
właściwe bubudowanie
dowanie wizerunku
wizerunku salonu
salonu oraz
oraz personel
personel
dobrze
dobrze przygotowany
przygotowany do
do obsługi
obsługi Klienta.
Klienta.
Te
elementy
w
połączeniu
z
Te elementy w połączeniu z odpowiednim
odpowiednim
produktem
produktem mogą
mogą przyczynić
przyczynić się
się do
do umocumocnienia
nienia pozycji
pozycji ii rozwój
rozwojusalonu.
salonu.
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Fot. Ada Gruszka

Ostatni Twój zawodowy sukces
to…?
W ostatnim czasie znacząco zmieniłem zarządzanie firmą, co pozwoliło mi na uporządkowanie wielu rzeczy. Dziś Scorpion
Eyewear pracuje spokojniej niż kiedykolwiek. I choć nie narzekam na brak pracy,
to organizacyjnie jest mi zdecydowanie
łatwiej. Wiem, że mam ze sobą zgrany zespół oparty na współpracy. I to uważam za
swój największy sukces.

Od lat obserwujemy rozwój branży optycznej w Polsce oraz miłe
dla oka zmiany – również w sferze
estetycznej. Podczas wywiadu
z okazji 15-lecia Scorpion Eyewear
wspomniałeś, że chcesz, aby firma
opierała się na innowacji i konsekwentnie realizujesz ten plan.
Spark Eye Concept Store to ambitny projekt i niewątpliwie wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy,
otwarte i przyjazne dla branży optycznej. Dziękujemy, że mogliśmy
się tutaj spotkać i jesteśmy ciekawi
kolejnych planów i realizacji.
Czego zatem możemy życzyć
Zespołowi Scorpion Eyewear
w nadchodzącym Nowym Roku?
Czego można nam życzyć? Przede wszystkim WYTRWAŁOŚCI, ponieważ praca
w branży optycznej jest bardzo wymagająca. Następnie konsekwencji, odważnych
pomysłów, szybkiego tempa realizacji
ambitnych celów, wysokich standardów
komunikacji i stałego grona lojalnych
Klientów. Od wielu lat podążamy własnym
kierunkiem. Nie ma znaczenia, jak bardzo
się rozwiniemy jako zespół ekspertów, jeśli nie będzie to połączone z progresem
u naszych partnerów biznesowych. Drogą
rozwoju Scorpion Eyewear jest wspieranie
innych. Dzięki pracy zgranego zespołu ludzi, którzy znają i identyfikują się z wartościami firmy, wiemy, że jest to osiągalne.

Dziękuję serdecznie za rozmowę
w imieniu Zespołu Redakcyjnego
Magazynu OKO.
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Opracowanie i fotografie: INTEROPTYKA.
Więcej zdjęć na www.interOPTYKA.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku życzymy
zdrowia, wielu dobrych dni
wszelkiej pomyślności,
optymizmu i radości.

TONNYEYEWEAR.COM

# S E E YO U T R E N DY

# YO U LO O KG O O D

medycyna
i optyka

Barbara Pakuła - optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia,
twórca „Ćwiczę oko” i bloga - www.cwiczeoko.pl
oraz www.barbarapakula.pl

Jak przygotować dziecko
do nauki czytania?
Do skutecznej nauki czytania potrzebny jest zrównoważony rozwój wzroku, słuchu i motoryki dziecka. Przedszkolaki przez zabawę rozwijają się i przygotowują do nauki szkolnej. Na
co zwrócić uwagę i jak przygotować dziecko do nauki czytania?
Często między rodzicami słychać
żartobliwe stwierdzenie: „Byle by
nie przeszkadzać zanadto swojemu
dziecku w rozwoju!”. To zdanie
zawiera wiele prawdy, ponieważ
dzieci mają w sobie naturalną
ciekawość, która prowadzi je do
nabywania nowych umiejętności.
Niezrażone porażkami uczą się
siadać, poruszać, gaworzyć, mówić,
opowiadać itd.
Analizatory wzroku, słuchu i ruchu
w mózgu dzieci rozwijają się od
narodzin. To właśnie one i ich
30
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integracja odpowiadają za naukę
czytania i pisania. W sytuacji, gdy
zaburzony zostanie rozwój jednego z nich, nauka czytania będzie
utrudniona. Im wcześniej rodzice
lub nauczyciel wyłapią brak, tym
szybciej można nadrobić zaległości
i uniknąć większych problemów.
Problemy z czytaniem stygmatyzują dziecko bardzo mocno. Obniżają
samoocenę, powodują niechęć do
nauki, złość. Dziecko wyczuwa, że
nie radzi sobie dostatecznie dobrze
i w zależności od charakteru zaczy-

nają się dziać mniej lub bardziej
niepokojące rzeczy w jego emocjach i myśleniu.
Na podstawie książek Małgorzaty
Dąbrowskiej „Moje dziecko jest dyslektykiem” (Seventh Sea, Warszawa 2003) oraz Barbary Zakrzewskiej „Każdy przedszkolak dobrym
uczniem w szkole” (WSiP, Warszawa
2003) zebrałam objawy zaburzeń
w obszarze widzenia, słyszenia
oraz ruchu.

PIE R W S ZA Z S E R II!

ZO B ACZ
I ZAMÓ W !

OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI
WZROKOWEJ (ANALIZY I SYNTEZY
WZROKOWEJ)
• ubogi opis obrazka, dziecko
zauważa małą liczbę szczegółów,
• ubogie i niedokładne rysunki,
trudności w przerysowywaniu i odtwarzaniu różnych form graficznych i figur geometrycznych,
• trudności z wyodrębnianiem
elementów z całości, a także z łączeniem fragmentów w całość,
niechęć do układania obrazków
według wzoru, puzzli i historyjek
obrazkowych,
• niezauważanie różnic w dwu
pozornie identycznych obrazkach,
• brak umiejętności dobierania
w pary obrazków z uwzględnieniem cechy wspólnej oraz segregowania obrazków na podstawie
określonej cechy,
• problemy z zapamiętywaniem
i odtwarzaniem eksponowanych
na krótko przedmiotów, obrazków,
• niewłaściwe ujmowanie stosunków przestrzennych.
OBJAWY ZABURZEŃ PERCEPCJI
SŁUCHOWEJ
(ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ)
• ubogie słownictwo, agramatyzmy, zniekształcanie wyrazów, opóźnienie i zaburzenia mowy,

• niewłaściwe rozumienie poleceń
słownych,
• problemy z uczeniem się na pamięć wierszyków i piosenek,
• zmęczenie podczas słuchania
dłuższych opowiadań i historyjek,
• trudności w ćwiczeniach i zabawach rytmicznych,
• trudności z wyodrębnianiem
dźwięków ze struktur złożonych
(analiza słuchowa) tzn. sylab i głosek w wyrazie, wyrazów w zdaniu
oraz ze scalaniem pojedynczych
dźwięków w całość (synteza słuchowa) np. głosek i sylab w wyraz.
OBJAWY ZABURZEŃ W SFERZE
RUCHOWEJ (ZE SZCZEGÓLNYM
ZWRÓCENIEM UWAGI NA SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ)
• braki w zakresie umiejętności
samoobsługi i codziennych czynności (ubieranie się, jedzenie),
• niesprawność manualna, trudności w rysowaniu, wycinaniu, wiązaniu, nieprawidłowy sposób trzymania ołówka, długopisu, powolne
ruchy, brak precyzji i zręczności,
• nadmierne napięcie mięśniowe,
zbyt silny nacisk przyboru piszącego, zbyt mocne kreślenie linii,
przedzieranie kartki i łamanie
ołówka; w rysunkach przeważają
linie proste, pogrubione, rzadko
występują linie faliste,

• zbyt małe napięcie mięśniowe,
brak siły do wycinania nożyczkami,
słaba chwytliwość palców, częste
upuszczanie przedmiotów; linie
rysunku są słabo widoczne, linie
proste są nierówne, faliste, przeważają rysunki drobne i małe.

Jak przygotować dziecko do
nauki czytania?
Jeżeli nasz kilkulatek radzi sobie ze
zdecydowaną większością wymienionych czynności, to możemy
założyć, że jest przygotowany do
rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Jeżeli coś budzi w nas wątpliwości, warto skupić się na wybranej czynności i wspólnie ćwiczyć,
trenować i bawić się, jednocześnie
rozwijając umiejętności naszego
dziecka.
Warto pamiętać, że każde dziecko
rozpoczynające szkołę powinno
być przebadane przez okulistę
i optometrystę.
Jeżeli dziecko ma wadę wzroku,
zaburzenia widzenia obuocznego,
zeza, niedowidzenie lub inny problem wzrokowy, będzie zmagało
się z dolegliwościami ze strony
układu wzrokowego, które skutecznie utrudnią naukę czytania.

2021/6
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Złote Medale Targów OPTYKA
Tradycyjnie, pierwszego dnia targów wręczone zostały statuetki Złotego Medalu Grupy MTP targów Optyka!
Najbardziej innowacyjne produkty zostały nagrodzone przez sąd konkursowy Złotego Medalu pod przewodnictwem profesora Ryszarda Naskręckiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Eksperci wybrali 8 rozwiązań, które wpisują się w najnowsze trendy w branży optycznej.

Autorefraktokeratometr ARK-F
NIDEK Co. Ltd. / Poland Optical Sp. z o.o.
Autorefraktokeratometr NIDEK ARK-F oferuje w pełni automatyczny pomiar. Kamera wykrywa pozycję oczu i rozpoczyna
pomiar, a delikatne naprowadzanie głosowe ułatwia płynny
przebieg pomiaru bez potrzeby udziału osoby obsługującej.
ARK-F oprócz standardowego badania refrakcji i krzywizny
rogówki posiada takie funkcje jak AUTOFOGGING minimalizującą akomodację w trakcie badania jak również umożliwiającą pomiar akomodacji i funkcję Recall do błyskawicznego
porównania widzenia w okularach i bez korekcji. Dodatkowe
funkcje kliniczne, jak obraz retroiluminacji oraz wskaźniki zaćmy firmy NIDEK, umożliwiają obserwację nieprzeźroczystości układu optycznego i pomagają w ocenie postępu zaćmy
w trakcie badania refrakcji.

Foropter Vision-R 800
Essilor International /
ESSILOR POLONIA Sp. z o.o.
Z foropterem VISION-R 800™ wkroczysz w nową erę refrakcji:
foropter z płynną zmianą mocy soczewki sprawia, że procedura refrakcji jest bardziej precyzyjna i łatwiejsza w przeprowadzeniu, co skutkuje dokładniejszą receptą dla pacjenta. Pomóż pacjentowi w pełni odkryć potencjał płynący z dobrego
widzenia!
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Glasson - oprogramowanie dla salonów
optycznych z modułem gabinetu dla optometrystów i okulistów
Glasson Sp. j. / GLASSON R. Żak, A. Duraj,
M. Dębski Sp. j.
Glasson to oprogramowanie, które jest asystentem kluczowych procesów, będących codziennością każdego salonu
optycznego. Jedyny na świecie system zawierający Wyszukiwarkę i Porównywarkę Soczewek Okularowych, zastępującą
uciążliwe użycie papierowych katalogów. Dzięki stworzeniu
spójnej bazy danych dla 12000 soczewek okularowych oferujemy wyszukanie i porównanie produktów spośród 9 milionów możliwych kombinacji. Wyniki dostępne w ciągu 0,2
sekundy! Wyszukiwarka to innowacja na skalę światową!

Kolekcja opraw NanoCLIP
Grand Vision Optics Ver Sport, S.L.
OPTYKA BRENK s.c.
Kolekcja NanoCLIP powstała z myślą, że dzieci nie mogą być
wykluczone z jakichkolwiek aktywności ze względu na wadę
wzroku. Dzieci na wszelkie sposoby próbują odkrywać otaczający świat, a z NanoCLIP mogą to robić bez ograniczeń. Są
one połączeniem oprawy okularowej korekcyjnej, sportowej,
przeciwsłonecznej oraz ochronnej do pracy przy ekranach. Innowacyjny materiał Siliflex™ oraz specjalne zawiasy sprawiają,
że oprawy z kolekcji NanoCLIP są lekkie, niełamliwe i odporne
na dziecięce „przygody”.

PROGRESYWNE SOCZEWKI OKULAROWE
SENSEO JZO S.A.
Senseo - odkryj zmysł dynamicznego widzenia! Ta nowoczesna konstrukcja rekomendowana jest dla użytkowników okularów progresywnych, oczekujących komfortowego widzenia
na wszystkie odległości, wysokiej estetyki okularów (znacznie
cieńsze soczewki - szczególnie istotny aspekt przy dużych
wadach wzroku, dla wymagających klientów, zastosowanie
do modnych rodzajów opraw - różnorodne kształty) i łatwej
adaptacji. Soczewki mogą być personalizowane zgodnie
z indywidualnymi parametrami danego użytkownika.
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Shamir Autograph Intelligence™
Shamir Optical Ltd / SHAMIR POLSKA Sp. z o.o.
Autograph Intelligence™ to pierwsza soczewka opracowana
z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, w oparciu o wielkie zestawy danych (big data) oraz przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. To najbardziej zaawansowana i najwyższej klasy soczewka progresywna firmy

Soczewki okularowe MiYOSMART
HOYA LENS POLAND Sp. z o.o.

Shamir, wprowadzająca nową jakość w optyce: dopasowanie
wieku wzroku pacjenta (czyli fizjologicznego wieku oczu) do
jego indywidualnych potrzeb. Soczewka zapewnia najwyższą
jakość wrażeń wzrokowych we wszystkich strefach soczewki
oraz odpowiedni profil mocy dla wzroku w każdym wieku.

Soczewki okularowe MiYOSMART są przełomowym rozwiązaniem przeznaczonym do kontroli postępu krótkowzroczności u dzieci, w bezpieczny, łatwy, skuteczny i nieinwazyjny
sposób. Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej Technologii Wielosegmentowego Rozogniskowania D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) soczewki MiYOSMART spowalniają
postęp krótkowzroczności średnio o 60% w porównaniu do
standardowych soczewek jednoogniskowych. Wierzymy, że
dzięki przełomowemu rozwiązaniu jakimi są soczewki MiYOSMART oraz poprzez podnoszenie świadomości lekarzy
i społeczeństwa w zakresie zwalczania narastającego problemu krótkowzroczności u dzieci, mamy szansę ograniczyć jej
rozwój i zadbać o dobro małych pacjentów.

Soczewka AVA
Essilor Interntional / ESSILOR POLONIA Sp. z o.o.
Soczewki Essilor® AVA™ to przełomowe rozwiązanie z technologią zapewniającą dokładne widzenie, opartą na nowej
subiektywnej refrakcji z dokładnością do 0,01D, która jest zintegrowana z konstrukcjami soczewek Essilor® klasy premium
(Varilux i Eyezen) tworząc idealne rozwiązanie na miarę XXI
wieku.
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RZECZYWISTY PROFIL WIDZENIA UŻYTKOWNIKA okularów
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Złoty Medal Wybór
Konsumentów
Spośród produktów nagrodzonych przez ekspertów Złotymi
Medalami Grupy MTP, konsumenci wybrali najlepszy w ich opinii produkt w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów!
Nagrodę otrzymało innowacyjne Oprogramowanie dla salonów optycznych z modułem gabinetu dla optometrystów
i okulistów firmy Glasson.
74% optyków biorących udział w ogólnopolskim badaniu,
przyznało, że dobór soczewek w oparciu o katalogi papierowe
jest trudny i czasochłonny. Rozwiązaniem tego problemu jest
oprogramowanie Glasson, które jest asystentem kluczowych
procesów, będących codziennością każdego salonu optycznego. Jest to jedyny na świecie system zawierający Wyszukiwarkę i Porównywarkę Soczewek Okularowych.
Więcej informacji na temat produktu znajdą Państwo w artykule pt. „Złote oprogramowanie na Targach OPTYKA” .

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. MTP.
Fotografie: INTEROPTYKA

Nagroda Acanthus Aureus

Statuetka ACANTHUS AUREUS to wyróżnienie przyznawane
wystawcom, którzy najlepiej potrafili zobrazować swoją wizję
stoiska w połączeniu ze strategią marketingową firmy.
Grupa MTP w roku 2003 ustanowiła nagrodę ACANTHUS AUREUS czyli ZŁOTY AKANT. Nieprzypadkowe połączenie tych
dwóch słów, gdzie słowo ACANTHUS kojarzy się z klasycznymi wzorcami w architekturze, a słowo AUREUS z najwyższymi
laurami niemal w każdej dziedzinie życia, podkreśla unikatowy charakter tej nagrody.
Przyznawane przez Grupę MTP wyróżnienie ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem
i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, wystawiającej swoją ofertę na targach. Statuetką Złotego Akanta nagradzane są
stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji
strategii marketingowej firmy podczas targów.
W tym roku nagrodę otrzymały firmy:
ALCON POLSKA Sp. z o.o., ESSILOR POLONIA Sp. z o.o., / JZO
S.A., / LUXOTTICA POLAND Sp. z o.o., HOYA LENS POLAND
Sp. z o.o., NEW VISION OPTICA, SHAMIR POLSKA sp. z o.o.

artykuł sponsorowany

Pierwszego dnia Targów OPTYKA w Poznaniu wręczone zostały Złote Medale Grupy MTP.
Glasson okazał się najlepszym produktem na Targach Optycznych Optyka 2021.
Oprogramowanie dla salonów optycznych z modułem gabinetu dla
optometrystów i okulistów, które
ułatwia pracę specjalistów otrzymało Złoty Medal Grupy MTP.
Ponadto, co najważniejsze, Glasson
został doceniony przez konsumentów, znaczącą większością głosów,
zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu, wygrywając Laur Konsumenta.
74% optyków biorących udział
w ogólnopolskim badaniu przyznało, że dobór soczewek w oparciu o katalogi papierowe jest
trudny i czasochłonny.
Rozwiązaniem tego problemu jest
Glasson - asystent kluczowych procesów będących codziennością
każdego salonu optycznego. Jest
to jedyny na świecie system zawierający Wyszukiwarkę i Porównywarkę Soczewek Okularowych.
Dzięki spójnej bazie danych obejmującej 12 tysięcy soczewek okularowych optyk może wybierać
spośród 9 milionów kombinacji.
Możliwe ustawienia wady refrakcji
to 22 tysiące opcji.
System dobiera warianty pasujące do danego zapytania. Wyniki
dostępne są w ciągu 0,2 sekundy!
Nie dziwi zatem, że spośród
produktów nagrodzonych przez
ekspertów Złotymi Medalami
Grupy MTP konsumenci jako najlepszy wybrali właśnie oprogramowanie firmy Glasson.
Oto zdobywca Złotego Medalu.
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Wyszukiwarka soczewek okularowych
Funkcjonalność jest naszym autorskim pomysłem, żaden konkurencyjny produkt jej nie ma i nigdy nie
miał. Dzięki niej katalogi w formie
papierowej nie są już potrzebne!
Mamy dostęp do wszystkich produktów wiodących firm soczewkowych w Polsce: American Lens,
Essilor, Smile, Hoya, Jai Kudo, JZO,
Prime, Rako Optyk Serwis, Rodenstock, Net Line, S-Comfort, Seiko,
Starvision, Shamir, Nikon, Szajna,
Zeiss, Synchrony i inne.
Jak działa wyszukiwarka?
Przepisujemy dane z recepty z uwzględnieniem wszystkich parametrów fizycznych jak i cech indywidualnych w postaci powłok i barwień. Dzięki wyszukiwarce możemy sprawdzić dostępność soczewek według parametrów i cen.
W odróżnieniu od konkurencji
posiadamy bazę danych, w której
nazwa soczewki powiązana jest
z wykresem jej mocy, indeksem,
dostępnym PHI, powłokami i barwieniem. Przy większości produktów optyk widzi katalogową cenę
zakupu, sugerowaną sprzedaży
oraz czas oczekiwania.
Ceny w wyszukiwarce są na bieżąco uaktualniane. Nowe produkty
w katalogu dodawane są natychmiast po publikacji na rynku.

Zlecenia
Zlecenia posiadają status, który
informuje nas o stopniu realizacji
(oprawka zamówiona, soczewki zamówione, klient poinformowany,
reklamacja, gotowe, po terminie).
Do każdego zamówienia na specjalnej kopercie można wydrukować wszystkie szczegóły.
Koperty sprzedaje HAYNE i salon
może zamówić je pod adresem:
www.hayne.pl
Koperty współpracują z każdego
typu drukarką, ponieważ mają
format wydłużonego A4. Oprócz
kopert salon może na zwykłych
kartkach A4 drukować potwierdzenia zlecenia, które także zawierają komplet informacji o zleceniu.
Komunikacja z klientem
Glasson umożliwia komunikację
z klientami salonu za pośrednictwem SMS. W ramach opłaty
abonamentowej każdy salon ma
100 darmowych SMS-ów do wykorzystania każdego miesiąca.
Za każdy kolejny naliczamy opłatę
12 groszy netto. Istnieje możliwość
zamówienia kampanii promocyjnej SMS. Wówczas salon przygotowuje treść wiadomości, określa
datę wysyłki oraz wybiera grupę
odbiorców (np. każdy, kto w latach
2018-2019 wydał 400-600 zł na
oprawki).
Klienci mogą odpisywać na SMS.

Fiskalizacja
Glasson integruje się z większością
drukarek fiskalnych na rynku.
Obsługujemy następujące protokoły: Posnet, Thermal, Farex,
Novitus, Innova, Elzab. Programy
dostępne są na obie platformy –
PC i MAC. Koszt połączenia jednego urządzenia to 15 zł netto/mies.
Baza klientów
W bazie znajdują się m.in. archiwalne zlecenia, dane osobowe,
badania lekarskie, załączniki, zdjęcia, historia komunikacji.
Na życzenie możemy zrealizować
import danych do Glasson z systemów Super Optyk, Daap, Kwolek
bądź z arkusza Excel.
Sprzedaż
To zakładka, w której prezentujemy wszystkie operacje sprzedażowe, różniące się od zleceń tym,
że nie mają kontynuacji w czasie
i są realizowane od razu w jednym
formularzu.
Każde zlecenie po sfinalizowaniu
zamienia się w sprzedaż.
Glasson współpracuje ze wszystkimi dostępnymi skanerami kodów
kreskowych. Jeśli salon korzysta
z drukarki fiskalnej, to umożliwimy
także wgląd do listy wydrukowanych w ramach sprzedaży paragonów.

Gabinet
Gabinet składa się z modułu kalendarza, gdzie umawiamy wizyty,
oraz obszernego formularza badania. Formularz zawiera wszystkie
konieczne etapy do przeprowadzenia badania na poziomie
klinicznym. Powstał w ścisłej
konsultacji z najlepszymi specjalistami w branży okulistycznej i cały
czas jest udoskonalany. Zawiera
8 części: wywiad, refrakcja, optometria, przedni odcinek oka,
wnętrze oka, zalecana korekcja,
podsumowanie.
W niedalekiej przyszłości dodamy
moduł rezerwacji online dla pacjentów salonu.
Statystyki
W prosty i przejrzysty sposób
firma może uzyskać wszystkie
potrzebne wskaźniki oraz raporty

dotyczące salonu, finansów, pracowników, sprzedaży, przychodów,
klientów, częstotliwości zakupów,
operacji kasowych.
Dodatkowe informacje
Z systemu można drukować
faktury VAT. Oprogramowanie
zawiera mechanizm identyfikacji
po numerze NIP.
Każdy pracownik ma własne
konto z indywidualnymi ustawieniami dostępu do danych. Administrator może śledzić wszystkie
aktywności swoich pracowników
w systemie.
Przeprowadzamy darmowe szkolenia pracowników i pomagamy
w personalizacji systemu oraz
w pierwszym uruchomieniu.
Zapraszamy do współpracy!
www.glasson.pl

Magazyn
Stanowi bazę wszystkich produktów, które są lub kiedykolwiek były
w salonie.
W ramach dostaw istnieje funkcja
monitorowania terminów płatności. Przewidzieliśmy też możliwość
prowadzenia magazynu według
ogólnej zasady FIFO, zgodnie z którą towary najdłużej składowane w magazynie wydawane są
w pierwszej kolejności. Salon ma
do dyspozycji także narzędzia do
inwentaryzacji i remanentów.
W Glasson obsługujemy również
sieci salonów i wtedy możliwa jest
opcja przeniesienia towaru z jednego magazynu na inny. Umożliwiamy także drukowanie etykiet
z kodami kreskowymi i kodami QR.
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Wyjątkowy wieczór z Danutą Stenką
– Ambasadorką soczewek progresywnych Varilux
w jednym z salonów sieci Optyk Karolina
na Śląsku
Na początku października, w atmosferze najlepszych produkcji kinematograficznych odbyło się
jedyne w swoim rodzaju, magiczne spotkanie z Danutą Stenką - Ambasadorką soczewek progresywnych Varilux w salonie Optyk Karolina w Tychach. W tak niezwykłych okolicznościach, w towarzystwie wyjątkowych Gości toczyły się rozmowy, którym nie było końca na wiele ciekawych
tematów, w tym o prawidłowej korekcji okularowej dla osób 40+.
Podczas spotkania, które okazało
się doskonałym przykładem niestandardowej formy promocji naszego salonu, wzięło udział wielu
znakomitych Gości i Przyjaciół
sieci salonów Optyk Karolina.
Wizyta Ambasadorki soczewek
progresywnych Varilux znakomicie podkreśliła prestiż i elegancję
miejsca, zwłaszcza że całą oprawę
spotkania postanowiliśmy przygotować w iście hollywoodzkim stylu!
Śmiało możemy powiedzieć, że
tak nietypowe działania przez nas
podjęte przyciągnęły uwagę nowych Klientów i umocniły relacje
z naszymi dotychczasowymi Klientami. Cieszymy się, że dzięki
naszej wieloletniej współpracy
z firmą Essilor Polonia mogliśmy
zorganizować tak niepowtarzalne
40
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wydarzenie, które pozytywnie
wpłynęło na nasz biznes – mówi
Karolina Kryut, właścicielka salonów optycznych Optyk Karolina.

niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań gwarantujących
niepowtarzalne wsparcie dla niezależnych optyków.

W trakcie tego magicznego wieczoru wymieniliśmy się doświadczeniami dotyczącymi prawidłowej korekcji okularowej po 40.
roku życia, a także najlepszymi
rozwiązaniami w postaci soczewek progresywnych Varilux. Był
też czas na autografy, zdjęcia
i ciekawe rozmowy z Gwiazdą
Wieczoru. Aktorka Danuta Stenka
znana z wybitnych ról filmowych
i telewizyjnych od kilku lat jest
Ambasadorką marki Varillux.
Współpraca sieci salonów Optyk
Karolina z firmą Essilor Polonia ma
w swojej ofercie wiele unikalnych,

To wydarzenie z udziałem aktorki
Danuty Stenki, które wniosło
powiew „wielkiego świata” do
naszego salonu w Tychach jest
przykładem nowoczesnego partnerstwa biznesowego, a kluczem
do sukcesu jest właśnie między
innymi organizacja tak wyjątkowych imprez promocyjnych z dużym rozmachem w lokalnych
salonach na terenie całego kraju.
Mamy nadzieję, że inni optycy
niezależni również dostrzegą nieograniczony potencjał w takich
niestandardowych rozwiązaniach
dla polskiego biznesu optycznego.

Optyk Karolina to dynamicznie rozwijająca się sieć salonów optycznych, obecna już w 10 lokalizacjach na Śląsku i w Małopolsce:
Pszczynie, Łaziskach Górnych, Brzeszczach, Pawłowicach, Stanowicach, Orzeszu, Skoczowie oraz
Tychach, gdzie mieszczą się dwa
salony, w tym bajkowy salon dla
dzieci – pierwszy taki na Śląsku.

Właściciele wraz z zespołem stawiają na jakość działań w trosce
o zdrowie, indywidualne podejście
do klientów i niestandardowe
działania promocyjne. Uhonorowaniem działań firmy w ostatnich
latach na polskim rynku optycznym było przyznanie Złotego
Lauru Przedsiębiorczości w kategorii usługi oraz tytułu Klejnot

Ziemi Pszczyńskiej dla Karoliny
Kryut w kategorii Kobieta Biznesu.
Więcej o tym niezwykłym wydarzeniu znajdą Państwo na FB,
Instagram oraz kanale YouTube
Optyk Karolina.
https://www.optykkarolina.pl/
Opracowanie: INTEROPTYKA na podst.
mat. pras. Optyk Karolina, fot. Magia Obrazu.
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Targi optyczne

Sukces Targów OPTYKA 2021
W dniach 22-24 października 2021 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się Targi Optyczne
OPTYKA – największe wydarzenie biznesowe w Polsce, które skupia całą branżę optyczną. Dzięki zaangażowaniu,
wiedzy i profesjonalnemu podejściu organizatorów, wystawców i partnerów wydarzeń towarzyszących oraz licznemu gronu zwiedzających targi należy uznać za ogromny sukces. W tym roku najważniejszą korzyścią targów były
bezpośrednie spotkania, których tak bardzo wszystkim brakowało.
Targi OPTYKA to już od wielu lat najważniejsze spotkanie na rynku optycznym
w Polsce, organizowane przez Krajową
Rzemieślniczą Izbę Optyczną oraz Grupę
MTP, przeznaczone wyłącznie dla osób
zawodowo związanych z branżą. Podczas
niezwykle emocjonujących i pracowitych
trzech dni tegorocznej edycji, wszyscy
uczestnicy mieli okazję podziwiać nowości produktowe oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Obserwując tegoroczne targi - intensywność spotkań na stoiskach oraz liczny
udział zwiedzających w wydarzeniach
specjalnych – można było na nowo poczuć tę targową energię i świetną atmosferę.
W OPTYCE 2021 wzięło udział 105 wystawców, powierzchnia stoisk to 2.803m2,
a razem z przestrzeniami specjalnymi
3.021m2. Liczba zarejestrowanych zwiedzających to 2.452 osoby, a wraz z przedstawicielami wystawców w targach wzięło udział 3.195 osób.
Najliczniejsze grono wystawców prezentowało oprawy okularowe. Dystrybutorzy
zagranicznych marek i polscy producenci
pokazali modele, które w nadchodzących
sezonach będą najmodniejsze.
Klasyczne oprawy nieustająco znajdują
swoich odbiorców – często jednak proponowane z nowoczesnych materiałów.
Wszystko po to, by zwiedzający przedstawiciele salonów optycznych mogli
zapewnić swoim klientom szeroki wybór
– i dla osób lubiących odrobinę ekstrawagancji, podążających za najnowszymi
trendami w modzie, i dla tych wolących
bezpieczną klasykę.
Podczas targów nie mogło zabraknąć
wystawców oferujących sprzęt diagnostyczny, soczewki czy wyposażenie i akcesoria niezbędne w salonie optycznym.
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Również w tych dziedzinach dominowały
innowacyjne rozwiązania i nowości technologiczne. Targowe spotkania pozwalają
na wymianę doświadczeń, poznanie i porównanie produktów oferowanych przez
różne firmy, zapoznanie się z nowymi
rozwiązaniami i najnowszymi odkryciami
naukowymi stosowanymi w optyce.

Gala nagród i wieczór jubileuszy
Podczas Targów OPTYKA najbardziej innowacyjne produkty i rozwiązania zostały nagrodzone w Konkursie o Złoty Medal
Grupy MTP targów OPTYKA 2021. Nagrody zostały wręczone podczas wieczornej
Gali Nagród w Sali Ziemi. Więcej informacji na temat tegorocznych laureatów
znajdą Państwo na stronach: 32-36.
Ważną częścią wieczoru były jubileusze
organizatorów targów OPTYKA. W 2021
roku 25-lecie istnienia obchodzi Krajowa
Rzemieślnicza Izba Optyczna, natomiast
Grupa MTP świętuje swoje 100-lecie.

Wystawa Jubileuszowa
Magazynu OKO
Ciekawą inicjatywą była wystawa Jubileuszowa Magazynu OKO zorganizowana
we współpracy z Grupą MTP, na której
zwiedzający mogli zapoznać się z historią 25 lat działalności KRIO. Już dziś
zapowiadamy kontynuację tego tematu
we współpracy z KRIO i zapraszamy na
strony wortalu: www.interOPTYKA.pl

Konferencja Naukowa pod patronatem
prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckiego,
Kierownika Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii UAM w Poznaniu oraz
Dyrektora Centrum ECOTECH-Complex
UMCS w Lublinie. W tym roku temat Konferencji był bardzo aktualny – „Optyka
okularowa i optometria – wyzwania po
pandemii”, podczas której uznani wykładowcy i eksperci przedstawiali zaobserwowane w ostatnich miesiącach
zjawiska i konieczne działania dla osób
zawodowo związanych z branżą. Przedstawiono też najnowsze odkrycia polskich naukowców.
Przez wszystkie trzy dni targów uczestnicy mieli okazję skorzystać z ogromnej
dawki wiedzy i rozwiązań z pierwszej
ręki, podczas wykładów i szkoleń prowadzonych przez ekspertów w Speakers’
Corner. W programie znalazł się między
innymi blok szkoleń pod wspólnym tytułem „Czas na nowy salon optyczny”,
prowadzonych przez dr. Marka Borowińskiego – specjalistę od psychologii koloru, sprzedaży oraz Visual Merchandisingu. Tu również pojawił się temat wpływu
pandemii na zachowania konsumentów.
Prelegenci zaprezentowali też sposób
działania przy wadach wzroku u dzieci,
a swoją premierę miał nowy program AUTORYZOWANY SALON OPTYCZNY KRIO,
który będzie realizowany przez Krajową
Rzemieślniczą Izbę Optyczną.

Wymagający klienci i nowy design
Nauka i biznes – duet idealny
Atutem Targów OPTYKA jest okazja do
łączenia różnych grup branżowych, m.in.
biznesu i nauki. Dzięki współpracy organizatorów targów ze środowiskiem uniwersyteckim, drugiego dnia odbyła się

Moda w zakresie opraw okularowych
i okularów słonecznych oraz akcesoriów optycznych zmienia się bardzo
dynamicznie, a producenci poszukują
coraz to atrakcyjniejszych form i rozwiązań kolorystycznych, połączeń ma-
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teriałów, różnych stylów, aby zadowolić
klientów i wyróżnić się na tle konkurencji.
Natomiast właściciele salonów optycznych muszą znaleźć sposób jak te nowości zaoferować. Drugiego dnia Targów
OPTYKA 2021 przeprowadzone zostały
warsztaty „Stylista Opraw Okularowych”,
prowadzone przez Olafa Tabaczyńskiego – twórcę tego autorskiego programu
szkoleń. Mnogość kształtów, kolorów
i materiałów najnowszych modeli opraw
wypożyczonych na warsztaty przez targowych wystawców, pozwoliły uczestnikom na rozwinięcie kreatywności. Po raz
pierwszy odbyły się również pokazy „Makeup For Glasses - kreowanie wizerunku
klientki w salonie optycznym”. W salonie
optycznym klientki na pewno docenią informacje jaki makijaż będzie odpowiedni

do ich wady wzroku i szkieł zastosowanych w okularach.
Zdobycie i utrzymanie klienta w salonie
optycznym w czasie rozkwitu zakupów
online to nie lada wyzwanie. Profesjonalna obsługa, doradztwo i szeroki asortyment w salonie z interesującą i funkcjonalną aranżacją wnętrza to dobry przepis
na sukces. Dzięki firmie MEGA OPTIC podczas targów mogliśmy zobaczyć WZORCOWY SALON OPTYCZNY z ciekawymi
rozwiązaniami wystroju – ważnym elementem przestrzeni był kącik dla dzieci pozwalający na ciekawą ekspozycję
oferty dla najmłodszych i zapewniający
maluchom przyjazną atmosferę przy doborze okularów.
Zakończone targi OPTYKA 2021 można
podsumować jednym, najczęściej prze-

fot. INTEROPTYKA
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wijającym się stwierdzeniem – tegoroczne targi przerosły oczekiwania i wystawców, i zwiedzających, i organizatorów.
W tym nietypowym czasie i w okresie
niepewności czy uda się w ogóle zorganizować targi odbyło się wydarzenie integrujące branżę optyczną, pokazujące,
że największą wartością w biznesie jest
możliwość bezpośrednich spotkań.
Zatem już dziś zapraszamy na kolejne
spotkania – wiosną i jesienią 2022 roku
do Poznania na Poznański Salon Optyczny oraz 20-23 października 2022 roku do
Karpacza na Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO.
Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. Organizatorów.
Fotografie: INTEROPTYKA,
więcej zdjęć na www.interoptyka.pl
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Wywiad z prezesem KRIO
- Janem Witkowskim
Za nami Targi OPTYKA 2021 w Poznaniu, których współorganizatorem jest KRIO. W tym roku targi były
wyjątkowe nie tylko dlatego, że udało się wszystkim spotkać ze sobą oko w oko. To także rok 25-lecia
KRIO, czyli okazja do podsumowań. O targach, rocznicach i planach na przyszłość rozmawiamy
z Janem Witkowskim, prezesem KRIO.

W tym roku Targi OPTYKA zorganizowane zostały w tradycyjnej
formule, chociaż obawy związane
z pandemią mogły te plany pokrzyżować. Jakie przygotowania zostały
poczynione, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom
wydarzenia?
To był trudny rok, dlatego sukcesem
jest fakt, że udało nam się zorganizować to przedsięwzięcie. Tym bardziej, że
w 2020 roku się to nie powiodło z uwagi
na pandemię. Przesunięcie organizacji
o rok było dobrą decyzją. Przy okazji
z naszym partnerem mogliśmy wspólnie
świętować jubileusz 25-lecia Krajowej
Rzemieślniczej Izby Optycznej i 100-lecia Grupy Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
Przygotowania nie były łatwe. Należało
podjąć wiele działań, by zabezpieczyć
imprezę. Ale przy wsparciu partnera,
specjalisty od organizowania nawet
większych targów, nie było z tym problemów. Wszystkie zalecenia zostały
spełnione. Do dzisiaj nie docierają do
nas głosy o jakimkolwiek zachorowaniu
w czasie targów, jedynie pozytywne komentarze o przebiegu wydarzenia.
Dlatego jesteśmy zadowoleni, że zaplanowane targi zostały zrealizowane.
Wystawcy, optycy, odwiedzający mogli
spotkać się bezpośrednio. Współpraca
online to nowoczesna metoda działania,
ale nie daje takiego poczucia wspólnoty,
jak spotkanie twarzą w twarz. To były targi nie tylko dobrych kontraktów, ale też
dobrych korzyści.
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Długo jeszcze będziemy rozmawiać
o tej imprezie i pozytywnych doświadczeniach, jakie przyniosła.

Na pewno były też obawy
o frekwencję. A jednak zarówno wystawcy jak i odwiedzający stawili się
licznie. Można to uznać za sukces
dla organizatorów?
Pragnę podziękować wszystkim wystawcom i odwiedzającym. Tak liczna obecność przekroczyła nasze najśmielsze
oczekiwania. Można to uznać za sukces,
bo nie spodziewaliśmy się, że zaproszenie na naszą imprezę przyjmie aż 105
firm. Przyjechało też około dwa i pół tysiąca optyków.
W dobie pandemii, obaw, ostrożności
ma to wielkie znaczenie. Tym bardziej, że
inne targi w tym czasie były odwoływane.

Dlatego podkreślam, że profesjonalizm,
zaangażowanie i ciężka praca prowadzi
do sukcesu.
Ci, którzy wzięli udział w Targach na pewno zdobyli dużo zamówień i nowych kontaktów, a zaprezentowane innowacyjne
produkty zostały przez nas nagrodzone
Złotymi Medalami, wręczonymi na uroczystej jubileuszowej gali.
Natomiast w rozmowach po Targach
przewija się jedno stwierdzenie – były
lepsze, niż się wszyscy spodziewali. To
nam, jako organizatorom, daje poczucie
satysfakcji.

Organizacja targów się powiodła,
ale jednak pandemia odcisnęła
piętno na branży optycznej.
Czy udało się już wyjść na prostą,
czy skutki pandemii nadal są odczuwane w środowisku?

Targi OPTYKA 2021
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Tutaj nie ma jednej miary. Cofając się do
początku roku 2020, to była wielka niewiadoma także dla zakładów optycznych.
Nie wiedzieliśmy, czy będziemy zamknięci, czy będziemy mogli pracować.
Dla większości optyków najtrudniejszy
był okres od połowy marca do końca
kwietnia 2020 roku. Większość firm było
zamkniętych. Później indywidualnie optycy otwierali zakłady. Szczególnie ci,
którzy sami pracowali w swoich firmach.
Bo przy zamkniętych szkołach i przedszkolach problemem był dostępny personel. Dotyczy to też tych, których zakłady
znajdują się poza galeriami handlowymi,
bo tam obostrzenia dotyczące zamykania usług trwały dłużej.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że branża jest
na dobrej drodze. Pracuje i odbudowuje
swój potencjał. Obroty wracają do tych
sprzed pandemii. Niemniej jednak jesteśmy bardzo ostrożni, uważni w obserwowaniu rynku, analizujemy sytuację,
gdyż widzimy, że pandemia nie chce nas
opuścić.

Strefa Optyka, uruchomiona na
stronie internetowej KRIO, jest
inicjatywą wspierającą ludzi
z branży optycznej. Co to takiego
i dla kogo jest przeznaczona? Jakie
inne działania podejmuje Izba, aby
wspierać polskich optyków. Jakie
inicjatywy planowane są w najbliższym czasie?
Naszą statutową działalność, czyli edukację, spotkania branżowe, targi i kongresy,
prowadzimy od powstania KRIO, czyli już
25 lat. Ale mamy świadomość nieustannie zmieniającej się sytuacji na rynku.
Obecnie nie tylko ręczna, rzemieślnicza
praca ma znaczenie. Dlatego zaproponowaliśmy optykom coś, co pomoże
w ich działaniach, w promocji. To wsparcie dla tych, którzy działają pod patronatem KRIO.
W Strefie Optyka chcemy zapoznać optyków zrzeszonych w KRIO z naszą działalnością. KRIO tworzy 7 cechów zrzeszających optyków. Zajmowaliśmy się
i zajmujemy różnymi tematami. Są to na
przykład kwestie podatków. Udało nam
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tego w Zakopanem w 1996 roku,
mogliśmy taką wystawę przygotować. W naszych archiwach znalazły
się wszelkie ważne komunikaty
Izby – także ten o powstaniu KRIO
oraz wywiad z pierwszym prezesem
KRIO Markiem Jakubowiczem.
Jak postrzega Pan tę inicjatywę pozwalającą wszystkim uczestnikom
tegorocznych Targów na wgląd
w 25 lat działania KRIO? To też pewnie dla Pana okazja do wspomnień
i podsumowań.

się utrzymać VAT na poziomie 8%. Są
to też zagadnienia związane z Ministerstwem Zdrowia czy NFZ.
W Strefie Optyka zamieszczamy informacje z branży oraz z działalności Izby. Dzięki temu optyk ma wszystkie wiadomości
zgromadzone w jednym miejscu. To kolejne narzędzie pozwalające nam budować naszą społeczność.
Żeby uzyskać dostęp do Strefy Optyka,
zrzeszony optyk wypełnia krótki formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej (krio.org.pl), a biuro KRIO po weryfikacji danych wysyła link z dostępem.
Kolejna inicjatywa, która ruszy od nowego roku, to Autoryzowany Salon Optyczny. Na naszej stronie internetowej
w zakładce „lokalizator” znajduje się
mapa firm zrzeszonych w KRIO. Podajemy
nazwy naszych członków i możliwość dotarcia do nich. Chcemy zwiększyć znaczenie członkostwa, tworząc Autoryzowany
Salon Optyczny. Będziemy wyróżniać
rozwijające się firmy, nadając im certyfikat – złoty lub srebrny. Ale dalsze szczegóły dotyczące działań w tym zakresie
będę przestawiał już po Nowym Roku.

W trakcie tegorocznych Targów
OPTYKA pojawiła się jubileuszowa
wystawa zorganizowana przez
Magazyn OKO przy wsparciu Grupy
MTP. Dzięki temu, że byliśmy na
wszystkich kongresach KRIO od

Na początku chcę podziękować „Magazynowi OKO” za tę inicjatywę. Jestem bardzo kontent, że spacerując po tej wystawie, mogłem przypomnieć sobie te lata
od założenia Izby do dnia dzisiejszego.
A wspomnień jest bardzo wiele.
Jednocześnie myślę, że to jest pierwsza
jaskółka tej współpracy. Będziemy chcieli
przy wsparciu „Magazynu OKO” zrobić
coś więcej. Trzeba mówić o tych, którzy
przyczynili się do tego, że optyka indywidualna w Polsce ma jeszcze – tu będę
nieskromny – większość rynku. Myślę, że
mogłaby powstać książka o całej historii
KRIO w oparciu o zgromadzone przez Państwa materiały. Dlatego na pewno będę
się w tym temacie jeszcze kontaktował.
Teraz przyszedł czas trudny. Czas zmagań i ogromnej konkurencji. Ale rzemiosło, które jest pokazane na tej wystawie,
się obroniło. Dzięki swojemu zaangażowaniu, determinacji, dzięki kształceniu,
podnoszeniu swoich kwalifikacji, doprowadziliśmy do tego, że rynek optyczny
w Polsce jest na dobrym poziomie. To
wszystko widać było na przygotowanej
przez Państwa wystawie.
Dlatego jeszcze raz za nią serdecznie
dziękuję.

W retrospektywie pojawił się również akcent ważny dla Pana z prywatnego punktu widzenia – artykuł
o tym, jak otrzymał Pan w 2006
roku tytuł „Rzemieślnika Roku”.
Jak wspomina Pan tamto wyróżnienie?

Targi OPTYKA 2021
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Czy po latach nagroda ma dla Pana
takie samo znaczenie?
Zaskoczyło mnie to pytanie. Tytuł „Rzemieślnika Roku Województwa Śląskiego”
to ogromne wyróżnienie. Izba Rzemieślnicza w Katowicach jest wielką instytucją.
Wtedy miała ponad 5 tysięcy członków.
I wśród nich wszystkich jeden jedyny wybrany rzemieślnik. Byłem dumny.
Podczas przyznawania nagrody w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach koledzy z ostatnich rzędów krzyknęli: „Brawo
Jasiu!”, gdy pan redaktor Czyż i prezes
Klimek ogłosili, że to właśnie ja zostałem
„Rzemieślnikiem Roku Województwa Śląskiego”.
Takie wyróżnienie wspomina się z łezką
w oku. Dziękuję „Magazynowi OKO” za
zauważenie tego wydarzenia, gdyż nie
jest ono branżowe, lecz ogólne rzemieślnicze. A wybór był między różnymi branżami. Dotyczył także tych dominujących,
jak fryzjerska, budowlana, motoryzacyjna czy inne. Choć branża optyczna jest
dużo, dużo mniejsza, doczekała się „Rzemieślnika Roku”. Statuetki, które wtedy
otrzymałem, do dziś mają honorowe
miejsce w mojej firmie.
W ogóle tamto pięciolecie było dla mnie
bardzo udane. Najpierw otrzymałem tytuł „Firma z Jakością”, później ten tytuł

Wystawa Jubileuszowa
Magazynu OKO
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„Rzemieślnik Roku”, również wiele odznaczeń, w tym państwowych. I skromność
powoduje to, że nigdzie nie chwalę się,
nie opisuję sukcesów. Ale zawsze miło się
wraca do tych chwil, które wpłynęły także
na rozwój mojej firmy. W województwie
śląskim została ona zauważona i funkcjonuje do dziś. A to już 44 lata.
Z tego miejsca dziękuję mojej córce, która mnie wspiera, i małżonce, która przy
moim działaniu od w sumie 25 lat w KRIO,
często rządzi i dowodzi firmą. Dzięki
temu możemy wspólnie tę rodzinną firmę prowadzić.

Zajrzeliśmy w przeszłość, a teraz
zajrzyjmy w przyszłość. Pojawiły
się już informacje o planowanym
w przyszłym roku Kongresie.
Czy są już jakieś konkrety?
Zawsze mamy taką strategię, że na Kongresie przygotowujemy termin Targów
i odwrotnie. Dlatego podczas tegorocznych Targów OPTYKA ogłosiliśmy, że
Kongres odbędzie się za rok w dniach 2023 października w hotelu „Gołębiewski”
w Karpaczu.
Będziemy starali się eliminować te niedociągnięcia, które pojawiały się wcześniej.
Pracujemy również nad konferencją. Cieszy zaangażowanie grona profesorskie-

go, wszystkich uczelni, które stale współpracują z KRIO. Składają nam one szereg
propozycji dotyczących edukacji, ale też
przygotowania naszych wydarzeń, które
są najważniejszymi imprezami w roku.
Założyliśmy sobie, że co roku organizujemy jedną dużą imprezę. Oczywiście chcielibyśmy mieć oba wydarzenia w danym
roku, ale jest to trudne ekonomicznie, dlatego naprzemiennie są Targi i Kongresy.
Kiedy zaczynaliśmy 25 lat temu w hotelu „Kasprowy” w Zakopanem, nasza
wystawa miała kilkadziesiąt czy kilkaset
metrów kwadratowych. Dzisiaj mówimy
o blisko 2,5 tysiącach metrów kwadratowych zajętych przez same stoiska i o ponad tysiącu osób nocujących w jednym
hotelu. W tym roku na Targach OPTYKA
stoiska zajęły prawie 3 tysiące metrów
kwadratowych. Obecnie nie ma w Polsce
innych obiektów, w których możemy te
nasze imprezy organizować, żebyśmy się
wszyscy pomieścili.
Dodatkowo w trakcie Kongresów zależy
nam na rodzinnej atmosferze, by można
było porozmawiać zarówno merytorycznie, biznesowo, ale też towarzysko i koleżeńsko. I mam nadzieję, że to wszystko
się uda za rok w Karpaczu.

Bardzo dziękujemy za rozmowę!
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Targi Optyczne OPTYKA 2021
- podsumowanie KRIO
Co to był za czas! Wytężona praca, rozmowy, maile, nieustannie w tyle głowy myśli „Czy to się na pewno uda?”. Nie poddaliśmy się! Razem – Grupa MTP i KRIO – zrealizowaliśmy dla Państwa Targi Optyczne
OPTYKA 2021 w dniach 22-24 października w Poznaniu.
Dziękujemy wszystkim wystawcom
i odwiedzającym! Tak liczna obecność przekroczyła nasze najśmielsze
oczekiwania. Widać, że wszystkim
nam brakowało wzajemnych spotkań
w branży. W rozmowach z Państwem
po Targach przewija się jedno podstawowe stwierdzenie – Targi były
lepsze, niż się wszyscy spodziewali!
Wniosły bardzo pozytywną energię,
a złożone zamówienia przekroczyły oczekiwania wystawców. Sprawia
nam to ogromną radość i daje poczucie satysfakcji, ponieważ to jest właśnie cel naszej pracy przy organizacji
tego wydarzenia! Nie mogliśmy sobie
wymarzyć wspanialszego świętowania jubileuszu 25-lecia Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej i 100-lecia
Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Dziękujemy prof. dr hab. Ryszardowi
Naskręckiemu i wszystkim prelegentom konferencji naukowej „Optyka
okularowa i optometria – wyzwania
po pandemii”, która odbyła się w czasie Targów oraz partnerom wydarzeń
towarzyszących. Zaprezentowane
treści wciąż pozostawiają nas w niedosycie i oczekiwaniu na kolejną
możliwość spotkania i poszerzania

wiedzy związanej z naszą branżą.
Już teraz zapraszamy Państwa na
Kongres KRIO, który odbędzie się
w dniach 20-23.10.2022 r. w Karpaczu, a poniżej przedstawiamy statystyki tegorocznych Targów.
Informacja własna: KRIO
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Premiera Programu AUTORYZOWANY SALON
OPTYCZNY KRIO
Podczas targów OPTYKA 2021 po
raz pierwszy został zaprezentowany
autorski program certyfikowanych
salonów optycznych pod nazwą „Autoryzowany Salon Optyczny KRIO”.
Zapraszamy do niego wszystkich
optyków należących do Cechów zrzeszonych w KRIO i posiadających własne warsztaty.

UZYSKAJ CERTYFIKAT
JAKOŚCI ASO KRIO!
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom promujemy, wyróżniamy
i wspieramy optyków rzemieślników,
którzy w swych salonach świadczą
usługi najwyższej jakości, a klientom
oferują wyrób wykonany we własnym
warsztacie, doskonale dostosowany
do ich potrzeb. Program i towarzysząca mu kampania reklamowa w internecie i mediach społecznościowych,
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które rozpoczną się na początku 2022
roku, mają na celu ukazanie optyka
rzemieślnika jako specjalisty, którego
usługi przewyższają i wyprzedzają
ofertę firm sieciowych. Kampania ma
kierować kroki klientów do autoryzowanych znakiem ASO KRIO salonów
optycznych.
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo w Strefie Optyka

na stronie www.krio.org.pl (kod QR
z grafiki poniżej).
Chcesz dołączyć do programu, lecz
nie należysz do Cechu? Nie zwlekaj!
Skontaktuj się z wybranym Cechem
zrzeszonym w KRIO i korzystaj!
Informacja własna: KRIO

ͻ Polski producent opraw okularowych
- na rynku od ponad 35 lat.
ͻ 150 modeli opraw - damskich,
ŵħƐŬŝĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝħĐǇĐŚ
ͻ ƐǌĞƌŽŬĂŐĂŵĂŬŽůŽƌǇƐƚǇĐǌŶĂ
ͻǁųŽƐŬŝĞƐƵƌŽǁĐĞŝĞůĞŵĞŶƚǇ
metalowe

SZKOLENIA
ONLINE I STACJONARNE

ͻ ĚŽƐƚħƉŶĞĐǌħƑĐŝǌĂŵŝĞŶŶĞ

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

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
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
www.olaftabaczynski.com
maestro@awm.pl
690 91 00 91

2021/6

2021/1

53
55

wieści z branży

Bieżące działania Cechu Optyków
w Warszawie
W ostatnim czasie wiele się działo w branży optycznej. W końcu mogliśmy się spotkać na Targach
Optyka 2021! Ale nie tylko tam wydarzyło się bardzo dużo. Cech Optyków w Warszawie pracował pełną
parą, a teraz chcemy przekazać Wam, co takiego udało nam się zrealizować.

Kolejne kursy
Dobra współpraca przynosi efekty, dlatego chcemy poinformować, że nasi wykładowcy również nie zwalniają tempa
i wyznaczają kolejne terminy swoich kursów! 6 i 7 listopada odbyło się pierwsze
spotkanie kursu refrakcji II stopnia prowadzone przez dr Andrzeja Styszyńskiego,
a Pani Joanna Zdybel wyznaczyła termin
dla kursu ortoptycznego i warsztatów ortoptycznych! Tak, nasz kurs ortoptyczny
doczekał się kontynuacji w postaci dwóch
dni praktycznych warsztatów i omówienia
ciekawych przypadków. W najbliższym
czasie powiadomimy o szczegółach na
naszym profilu na Facebooku.

Egzamin czeladniczy
Jesteśmy niesamowicie dumni z naszej
pięcioosobowej grupy, która pod koniec
października przystąpiła do weryfikacji
swoich umiejętności w zawodzie optyka
okularowego. Wraz z Izbą Rzemieślniczą
Mazowsza, Kurpi i Podlasia zorganizowaliśmy egzamin czeladniczy, który składał
się z trzech części: praktycznej, teoretycznej pisemnej oraz teoretycznej ustnej. Dla
chętnych przygotowaliśmy również możliwość uczestniczenia w kursie przygotowawczym prowadzonym przez Ryszarda
Dudę, gdzie omawiane były różne zagad-
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nienia związane z optyką oraz wykonywaniem okularów. Po otrzymaniu informacji
o tym, na jakich urządzeniach odbywać
się będzie część praktyczna, Starsza Cechu Małgorzata Leszczyńska zaprosiła
przystępujących do egzaminu do swojego warsztatu, aby zapoznali się z automatem szlifierskim Mr Blue oraz z dioptromierzem lunetowym „beczkowym”.
Mimo ogromu stresu, materiału do przypomnienia i drogi do Stolicy, nasza grupa
poradziła sobie świetnie! Jesteśmy bardzo wdzięczni Izbie i Panu Ryszardowi za
pomoc w organizacji kursu i egzaminu.
Liczymy na dalszą współpracę. W kolejce
czekają mistrzowie!
Chętnych do weryfikacji swoich umiejętności zapraszamy do śledzenia naszego
profilu na Facebooku. Już wkrótce dalsze
informacje!

Czy pracodawca może wymagać od
pracownika informacji o szczepieniu?
Koronawirus nie odpuścił jeszcze całkowicie, wszyscy przewidywali czwartą falę na
przełomie września i października. Choć
część społeczeństwa jest już zaszczepiona, to nadal nie wiemy, czego możemy się
spodziewać.
Niektórzy z nas zaszczepili się w grupie
0, ale nie wszyscy skorzystali z tej okazji.
Jednak czy masz prawo, jako pracodawca,
wymagać informacji o tym, czy Twój pracownik jest zaszczepiony?
Prosta i krótka odpowiedź: nie. Na dzień
dzisiejszy brakuje podstawy prawnej do
tego, aby pracownik musiał odpowiedzieć na to pytanie.
Dane o stanie zdrowia pracownika są
chronione przez przepisy RODO w sposób szczególny. Jest co prawda jeden

§0vyI0ªÀ
§w!æ§Àæ!ðyæ!R
LUPY, MONOKULARY, LUPY WIDEO,
OKULARY LUPOWE I LORNETKOWE.

biuro@orata.pl
www.orata.pl

501 708 257
601 308 569

PROJEKTOWANIE SALONÓW OPTYCZNYCH
2021/6

55

,]ED2SW\F]QD
5]HPLHĞOQLF]D
Krajowa

wieści z branży

zapis, który mógłby zobligować pracownika do odpowiedzi. Mówi on o „ważnym
interesie publicznym”, jednak bez podstaw
prawnych, na które można się powołać, nie
można zmusić pracownika do wyjawienia
informacji o zaszczepieniu. Z jednej strony
jest prawo pracownika do ochrony wrażliwych danych, a z drugiej bezpieczeństwo
miejsca pracy. Nie jest to łatwy temat, jednak każdy chce przetrwać ten ciężki czas.
Dbając o siebie, dbamy również o innych.

Trzecia dawka
szczepień
Pod koniec września zaczęto mówić o trzeciej dawce szczepienia przeciw COVID-19.
Przynosimy Wam pełne informacje!
• Dawkę przypominającą mogą otrzymać
osoby w wieku 50+ i pracownicy ochrony
zdrowia bez ograniczeń wiekowych.
• Jest to dodatkowa dawka dla osób zaszczepionych przed 24 marca 2021 r.
• Dla osób z obniżoną odpornością przygotowana jest trzecia szczepionka po upływie
28 dni od drugiej dawki.
• Szczepionką użytą jako dodatkową/przypominającą dawkę będzie Comirnaty - Pfizer/BioNTech.
• Można się zaszczepić bez względu na rodzaj wcześniej przyjętej szczepionki.
Jakie są możliwości zapisu na trzecią dawkę szczepienia?
• e-rejestracja na pacjent.gov.pl
• infolinia Narodowego Programu Szczepień – 989
• w wybranym punkcie szczepień
• sms o treści „SzczepimySie” na numery
664 908 556 lub 880 333 333
W razie dodatkowych pytań najłatwiej
skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, on również będzie mógł wystawić receptę na kolejną dawkę.
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Światowy Dzień Wzroku i Dzień Nauczyciela

Wizerunek pracownika
Zgłębiliśmy temat wizerunku pracownika
i jego wykorzystania przez Twoją firmę.
Poniżej znajduje się lista danych osobowych, które na podstawie art. 22 Kodeksu
Pracy masz prawo pozyskać:
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• adres zamieszkania
• dane kontaktowe wskazane przez pracownika
• wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• historia zatrudnienia
• numer PESEL
Nie ma tu nic, co dotyczyłoby zdjęcia, ponieważ rozpowszechnianie wizerunku pracownika wymaga jego zgody.
Pracodawca powinien pozyskać pisemną
zgodę na upowszechnianie wizerunku
swoich pracowników, w której zawrze:
• informacje dotyczące celu i zakresu wykorzystywania wizerunku pracownika
• pole eksploatacji
• czas, na jaki zostanie udzielona zgoda
• terytorium, gdzie może być wykorzystany
wizerunek pracownika
• datę oraz podpis pracownika
• ewentualną opłatę lub jej brak za wykorzystanie wizerunku pracownika
Pracownik nie może żądać usunięcia materiałów, które wykorzystują jego wizerunek
po ustaniu stosunku pracy, jeśli podpisał
zgodę. Może jednak w każdej chwili ją cofnąć, ale działa ona tylko na przyszłość.
Za wykorzystanie wizerunku pracownika
bez jego zgody grożą wysokie kary! Sięgnąć mogą one nawet 20 000 000 euro lub
4% całkowitego dochodu z poprzedniego
roku.

W tym roku Światowy Dzień Wzroku i Dzień
Nauczyciela dzieliły się jednym dniem
roku – 14 października. Wykorzystaliśmy
okazję do podziękowania tym, którzy na
co dzień zajmują się ochroną wzroku oraz
naszym wspaniałym wykładowcom. Bez
tych wszystkich osób chodzilibyśmy jak
we mgle. Dbajmy o wzrok swój i naszych
pacjentów, ale nie zapominajmy o poszerzaniu swoich horyzontów!

Zmiany podatkowe zostały poparte przez
sejm. Pozostaje tylko czekać na akceptację
przez senat.
Oto i one:
• podwyższona została kwota wolna od
podatku i wynosi 30 000 zł,
• pierwszy próg podatkowy – 17% – został
podniesiony do 120 000 zł, po przekroczeniu podatek wzrasta do 32%,
• zlikwidowano odliczenie od podatku
składki zdrowotnej (7,75%),
• brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie wpłynie na podatki dla klasy
średniej – osób zarabiających między 68,4
a 133,6 tysięcy zł, zarówno pracowników
na etacie jak i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych,
• pracujący emeryci mogą liczyć na dodatkowe odliczenie w kwocie do 85 000 zł, jeśli nie będą pobierać emerytury,
• przedsiębiorcy korzystający z podatku
liniowego otrzymają składkę zdrowotną
w wysokości 4,9%, natomiast ci z ryczałtem otrzymają trzy stawki, w zależności od
dochodów.
Wejście w życie ustawy planowane jest na
początek 2022 r., jednak najpierw musi ona
zostać przegłosowana w senacie.

i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Stanie
w miejscu nudzi, a tu możliwości potrafią
być bardzo ciekawą alternatywą.
Ale przede wszystkim szukaj takich pomysłów i możliwości zapobiegania wypaleniu
zawodowemu, które podpasują Tobie, Twoim pracownikom i Twojemu biznesowi!

20-lecie Dyrektora
Biura Cechu
Choroba cywilizacyjna dotykająca każdą branżę
Każdego z nas może dopaść choroba cywilizacyjna, jaką jest wypalenie zawodowe.
Nie jest to ani przyjemne, ani łatwe. Często
pojawia się problem z przeciwdziałaniem
jej.
Od 1 stycznia 2022 r. wypalenie zawodowe będzie powodem, w związku z którym
można otrzymać zwolnienie chorobowe.
Tak samo jak przy depresji, chory będzie
mógł opuszczać dom i wykonywać różne
czynności codzienne. Będzie to traktowane jak choroba również w przypadku
wynagrodzenia – osoba przebywająca na
zwolnieniu lekarskim z powodu wypalenia
zawodowego otrzyma 80% swojej pensji.
Nie są to jeszcze ostateczne zmiany, ponieważ wszystko będzie zależało od końcowych postanowień przepisów, które ustanowi polski rząd.
Jak można zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
• Pamiętaj, że czas wolny od pracy jest czasem wolnym od pracy. To moment na to,
aby skupić się na czymś innym, na życiu
prywatnym, na hobby czy czymkolwiek innym. Nie zawracaj swojemu pracownikowi
głowy w sprawach, które mogą poczekać,
w czasie przeznaczonym na jego odpoczynek. I pamiętaj, aby zachować równowagę
– Ty też zacznij tak robić w swoim czasie
wolnym.
• Ustalanie priorytetów i deadline’ów sprawi, że nie uzbiera się mnóstwo rzeczy do
zrobienia natychmiast albo, co gorsza, na
wczoraj. Ułożenie czasu pracy zmniejszy
stres – Twój i Twojego pracownika.
• Może nie każdemu pracownikowi zależy na rozwoju w miejscu pracy, ale są
tacy, którym tego potrzeba. Możliwość
rozwoju na danym stanowisku lub nawet
awansu zawodowego motywuje do pracy

2 listopada świętowaliśmy 20 lat pracy
naszego Dyrektora Biura – pani Renaty
Sobotki! Serdecznie podziękowaliśmy za
jej wkład w funkcjonowanie Cechu Optyków w Warszawie, za każdy rok spędzony

z nami. Jest ważną częścią zespołu, który
pragnie działać dla dobra optyków. Życzymy spełnienia na drodze prywatnej i zawodowej, powodów do uśmiechu, dumy
z wykonywanej pracy, idealnej współpra-

cy ze wszystkimi w zespole. Ale przede
wszystkim satysfakcji!
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

Życzenia świąteczne
Święta Bożego Narodzenia to magiczny
czas sprawiania przyjemności naszym
najbliższym. Życzymy, aby Wasze salony
spełniały marzenia wszystkich klientów
o komfortowych i pięknych okularach, ale
również aby dobre widzenie było priorytetem.
W nadchodzącym roku 2022 życzymy
na drodze zawodowej dalszego rozwoju, wprowadzania najnowszych technologii i troski o dobre widzenie naszego
społeczeństwa na najwyższym poziomie.
W życiu osobistym zaś niech praca będzie
zawsze pasją, rodzina wsparciem, a marzenia niech się spełniają każdego dnia. Niech
przyszły rok będzie dla nas nowym rozdziałem, w który wstąpimy z uśmiechem
na ustach i nadzieją na coraz lepsze dni.
Wszystkiego co najlepsze z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzy
zarząd Cechu Optyków w Warszawie!

Dołącz do grona optyków profesjonalistów! Działamy z Wami i dla Was!
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POZNAJMY SIĘ
Salon Optyczny Ewa Trościanko
Ewa Trościanko

Znaleźć nas możecie na:
• http://www.optyklowicz.pl/kontakt.htm
• https://goo.gl/maps/xSPy18X KNR8mRP18

Salon Optyczny Idea Optyk
im. dr Barbary Sowińskiej

Salon mieści się w Łowiczu przy ul. Zduńskiej 59 A. Zajmujemy się usługami optycznymi od 1984 roku. Swoją działalnością obejmujemy teren Łowicza, gdzie od
trzech pokoleń cieszymy się dużą popularnością. Nasza wieloletnia praktyka zaowocowała zdobyciem zaufania wśród licznej
rzeszy Klientów.
Obecnie postrzegani jesteśmy jako jeden
z najbardziej znanych, profesjonalnych salonów optycznych, z wieloletnią rodzinną
tradycją.
Fachowość naszych pracowników, rzetelność wykonania usług oraz przystępne
ceny sprawiły, że wzrasta liczba naszych
stałych Klientów. Doświadczenie mistrza
optyki okularowej gwarantuje wysoką jakość wykonania okularów, co ma istotne
znaczenie, zwłaszcza w przypadku szkieł
progresywnych. W naszym salonie okulary
wykonywane są na nowoczesnych automatach szlifierskich, gwarantujących wysoką jakość wykonywanych prac.
Posiadamy gabinet okulistyczny wyposażony w najnowsze urządzenia do badania
wzroku. Zatrudniamy lekarzy okulistów
z dużym doświadczeniem i drugim stopniem specjalizacji. W gabinecie okulistycznym przeprowadzone jest pełne badanie
okulistyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, tzw. komputerowe badanie wzroku.
W naszym salonie znajdziecie Państwo szeroką ofertę najnowszych wzorów opraw
i okularów słonecznych, jak również wysokiej klasy szkła korekcyjne.
Dbamy o naszych Klientów zaspokajając
ich potrzeby, oferując profesjonalną obsługę oraz miłą atmosferę.
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Agata Dymkiewicz
Salon mieści się w samym centrum Leszna,
przy ul. Gabriela Narutowicza 12.
Nie tylko wykonujemy okulary, ale współpracujemy również z okulistami i optometrystami, którzy prowadzą badania profilaktyczne oraz badania ostrości wzroku,
rozwiązując problemy związane z widzeniem.

W naszym salonie dobierzecie Państwo
soczewki kontaktowe, naprawicie okulary
i zakupicie akcesoria okularowe. Sami wykonujemy każdą parę okularów, dokładając
wszelkich starań, by jak najlepiej spełniać
oczekiwania naszych Klientów. Oferujemy produkt przygotowany indywidualnie
z uwzględnieniem wszelkich wymagań.
Dbamy, aby zakupione w naszym salonie
okulary spełniały swoje zadanie w zakresie
dobrze dobranej korekcji, ale także były
ważnym elementem podkreślającym indywidualny charakter osoby je noszącej.
Dewiza naszego salonu to „Okulary dopasowane do Twoich potrzeb”.
Więcej informacji o nas:
• https://ideaoptyk.pl/
• https://goo.gl/maps/Sq8E95QMCNpwZX937

Salon Optyczny AGA
Agnieszka Bloch
Nazywam się Agnieszka Bloch i od ponad
20 lat pracuję w branży optycznej. Od 2005
roku jestem dyplomowanym optykiem.
W czerwcu 2020 r. postanowiłam otworzyć
salon optyczny AGA w centrum Łomianek

– przy ul. Warszawskiej 135, vis-à-vis poczty.
Naszym atutem jest przestronny salon oraz
doskonale wyposażone gabinety lekarskie
z miłą i fachową obsługą. Lokal znajduje
się na parterze, dzięki czemu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Salon optyczny AGA to nowoczesne i przyjazne miejsce, w którym zapewniamy pełną obsługę jak również pomoc w wyborze
najlepszych opraw oraz soczewek okularowych.
Nasz okulista przeprowadzi Państwu pełne
badanie okulistyczne, dobierze refrakcję
i zaproponuje odpowiednie soczewki okularowe lub kontaktowe.
Salon przygotowany jest do obsługi Klientów wymagających i oczekujących produktów i obsługi na najwyższym poziomie.
Oferujemy okulary dla dzieci i dorosłych,
modne okulary dla pań oraz wygodne
i stylowe oprawy dla panów. Nawiązaliśmy
kontakty ze znanymi producentami opraw
okularowych.
Dlatego też możemy zapewnić naszych
Klientów o wysokiej jakości proponowanych
produktów, ich funkcjonalności i trwałości.
Oprawy okularowe wykonane są z nowoczesnych materiałów, według najnowszych
trendów mody. Wybór modeli opraw w naszym salonie jest na tyle szeroki, że każdy
Klient znajdzie wzór idealnie do niego pasujący.

W naszym salonie oferujemy również soczewki kontaktowe renomowanych marek
– Cooper Vision oraz Bausch&Lomb. Nasz
okulista doradzi wybór takiego typu soczewek, by ich użytkowanie było jak najbardziej komfortowe. Przy wyborze istotnymi czynnikami są rodzaj wykonywanej
pracy, styl życia i wiele innych informacji,
które decydują o znalezieniu najlepszego
rozwiązania.
Nasz salon optyczny oferuje nie tylko oku-

lary, soczewki kontaktowe i akcesoria, ale
również umożliwia klientom dostęp do
specjalistów z dziedziny okulistyki, neurologii oraz medycyny pracy i medycyny
rodzinnej.
Więcej o nas znajdziecie tutaj:
• https://www.optyk.agabloch.pl/
https://g.page/salon-optyczny-aga?share

Optyk & Okulista Dariusz Bogdanowicz
Dariusz Bogdanowicz
Salon mieści się w Mońkach przy Alei Niepodległości.
Istniejemy na rynku od 1990 roku, od początku stawiamy na jak najwyższą jakość
usług i wykwalifikowany personel.
Naszą firmę tworzy profesjonalny, doświadczony zespół pracowników, który
chętnie odpowie na każde pytanie i udzieli
fachowej porady. Zapewniamy Państwu
miłą i profesjonalną obsługę.
W trosce o wzrok naszych pacjentów dysponujemy nowocześnie wyposażonymi
gabinetami okulistycznymi, co znacznie
wpływa na jakość wykonywanych usług.
W naszym salonie wykonujemy pełen zakres badań optometrycznych oraz okulistycznych przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu, diagnozując m.in. wady
refrakcji, jaskrę, zaćmę, nadciśnienie tętnicze. Zajmujemy się także doborem odpowiedniej korekcji pod kątem wykonania
okularów oraz aplikacji soczewek kontaktowych.
W naszej ofercie znajdą Państwo okulary
korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe i akcesoria okularowe.
Oferujemy szeroki wybór opraw, co sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać nawet
najbardziej wymagającym klientom.
Posiadamy dwa salony optyczno-okulistyczne zlokalizowane na terenie Moniek,
co umożliwia Klientom wybór dogodnej
lokalizacji. Zapraszamy do naszych salonów w Mońkach:
• Aleja Niepodległości 9A
• Aleja Niepodległości 11B, lok.14, do Mo-

nieckiego Centrum Medycznego
Znajdziesz nas również tutaj:
• https://g.page/optykokulistadariuszbog
danowicz?share

Optyk Na Oko
Anna Grabarczyk
Salon „Optyk NA OKO” znajduje się w centrum Wrocławia, przy ul. Piastowskiej 36B.
W branży optycznej pracuję od 2004 r.,
zdobyłam tytuł magistra inżyniera optyki,
jestem optometrystką.
Mamy świadomość, że badanie wzroku to
pierwszy krok na drodze do dobrego widzenia, dlatego też nasze badanie przeprowadzane jest według standardów Polskiego
Towarzystwa Optometrycznego. Optometrysta w sposób precyzyjny określa potrzeby
wzrokowe Klienta, bada refrakcję i funkcjonowanie układu wzrokowego, a następnie
dopasowuje okulary. W naszym salonie
nawet najbardziej wymagającego pacjenta przeprowadzimy przez procedurę badania wzroku i doboru okularów.
Dbamy o dostępność najładniejszych, różnorodnych modeli opraw okularowych.
Wykonujemy okulary zgodnie z zasadą, że
„okulary to optyczne właściwości soczewki
zamknięte w małym dziele sztuki, jakim są
oprawy”. Dlatego w naszym salonie oprawy
okularowe, dobrane przez optyka-stylistę,

stanowią dla każdego klienta ozdobę oraz
element stylizacji, podkreślając jego urodę
i charakter. Wszystkie oprawy wybieramy
osobiście, zwracając uwagę na ich jakość,
konstrukcję i wykonanie. Sami wykonujemy naprawy i serwis okularów.
Zapraszam do mojego salonu Optyk NA OKO
we Wrocławiu przy ul. Piastowskiej 36B.
Znajdziesz nas również tutaj:
• https://optyknaoko.pl/pl
• https://g.page/OptykNaOko?share

Salon optyczny IOptic Częstochowa
Izabela Orzełek
Salon mieści się przy Alei Wolności 34
w Częstochowie. Powstał na bazie naszych

ponad dziesięcioletnich doświadczeń
w branży optycznej.
Oczy są najbardziej fascynującym i skomplikowanym organem ludzkiego ciała.
Dzięki nim możemy postrzegać rzeczywistość.
Dlatego wiemy, że kluczowym elementem wizyty w salonie jest badanie ostrości
wzroku wykonywane przez optometrystę.
W naszym salonie można również skorzystać z badania lekarza okulisty.
To, co nas wyróżnia, to zapewnienie klientom optymalnych rozwiązań. Wierzymy,
że dzięki wiedzy i doświadczeniu jesteśmy
w stanie w każdej sytuacji zaproponować
odpowiedni produkt, satysfakcjonujący
nawet najbardziej wymagającego klienta.

Poświęcamy wiele czasu i energii, by cały
proces wyboru okularów, począwszy od
badania wzroku poprzez dobór opraw,
w pełni odpowiadał na indywidualne potrzeby klientów.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasza kolekcja opraw była urozmaicona. Dzięki temu
mamy pewność, że będziemy w stanie zaproponować takie oprawki, które spełnią
Państwa oczekiwania.
Wiemy jednak, że zakup okularów to nie
tylko dobór odpowiedniej oprawy. Aby
okulary spełniały swoje funkcje, należy
zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni
wybór szkieł korekcyjnych. W naszej ofercie mamy także dobór soczewek kontaktowych.
Działamy w ten sposób, by mieć pewność,
że Klient wychodzi z naszego salonu w pełni usatysfakcjonowany. W końcu nie ma lepszej nagrody, niż uśmiech zadowolonego
Klienta, który dzięki nam zobaczy więcej!
Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy al. Wolności 34!
Znajdziesz nas również tutaj:
• https://www.i-optic.pl/kontakt
• https://g.page/Salon-optycznyiOptic?share
Informacja własna:
Cech Optyków w Warszawie
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wieści z branży

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

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie Optyk Okularowy
Pomorski Cech Optyków w Gdańsku
zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego w zawodzie Optyk Okularowy, którego celem
jest poszerzenie wiedzy teoretycznej
i praktycznej z zakresu optyki oraz prowadzenia salonu optycznego.
Uczestnicy:
Zapraszamy wszystkich chcących zdobyć
lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
optyki, czy prowadzenia salonu optycznego. Nasz kurs dedykowany jest również
osobom planującym przystąpienie do
egzaminu czeladniczego (w tym przypadku konieczne jest spełnienie jednego
z warunków określonych przez Izbę
Rzemieślniczą, których dokładny spis
dostępny jest na stronie https://www.
pomorskaizba.pl/egzamin-sprawdzajacydla-osob-doroslych/)

Korzyści z wzięcia udziału w naszym
kursie:
Dzięki skorzystaniu z naszego kursu poszerzysz swoją ekspercką wiedzę
i będziesz w stanie podejść do egzaminu
czeladniczego, który:
• potwierdzi Twoje wysokie kompetencje
w zawodzie Optyk Okularowy
• podniesie Twój prestiż jako wykwalifikowanego 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

Terminy zjazdów:
1. 08-09.01
2. 15.01
3. 22-23.01
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 zakwalifikowaniu każdy uczestnik zostanie powiadomiony indywidualnie.
Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!

SKUTECZNY SALON OPTYCZNY!
Już 5 lutego o godzinie 14.00 Pomorski
Cech Optyków wraz z Essilor oraz Alcon
zapraszają serdecznie do gdańskiego
Craft Beer Hotel na wyjątkową konferencję branżową „Skuteczny Salon Optyczny”,
podczas której zgłębicie Państwo tajniki
efektywnego prowadzenia salonu optycznego w obszarze związanym ze sprzedażą
i obsługą klienta oraz budowaniem zaangażowanego zespołu pracowniczego.
Głównym prelegentem wydarzenia jest
Pan Tomasz Krawczyk, którego wykład
„Zarządzanie skutecznością sprzedaży
w salonie optycznym”, wskaże dobre praktyki i zainspiruje Państwa do działania.

Konferencję uświetnią swoim wystąpieniem również specjaliści w dziedzinie
optyki i praktycy sprzedaży:
• Joanna Chmielowska - Regional Sales
Manager oraz Paweł Szlosek - Digital & Inside Sales Manager (Alcon) z prezentacją
„Jeżeli to widzisz, możesz to zmienić”
• Tomasz Suliński - Senior Professional
Services Manager (Alcon) z prezentacją
„Złoty Standard w Doborze Soczewek
kontaktowych”
• Damian Biernacki - Trener Optometrii
i Terapii Widzenia (Essilor) z prezentacją
„Nowe Standardy Obsługi Klienta”
• Paweł Hajduga - Area Sales Manager

(Essilor), który przybliży temat wsparcia
oferowanego przez Essilor dla Klientów
Niezależnych.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc,
zapraszamy do zapisów już dziś!
Członkowie Pomorskiego Cechu Optyków
– wstęp bezpłatny
Pozostali Goście – 97 zł
Zapraszamy do zapisów mailowych:
pomorski.cech@wp.pl
Będzie ciekawie, inspirująco i motywująco, dlatego muszą być Państwo z nami!
Informacja własna: PCO
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rogówki metodą KPro jest stosunkowo prostą procedurą, trwającą mniej
niż godzinę, wymagającą minimalnego cięcia i zszywania, co widać na filmie z CorNeat Vision.
Pierwszym krokiem jest wycięcie
twardówki oka (błony tworzącej białko oka). Następnie chirurg usuwa cały
nabłonek rogówki, aby zapobiec tworzeniu się błony retrostetycznej. Urządzenie znakujące umożliwia wówczas
bardzo szybkie wskazanie różnych
punktów nacięcia i szwu. Po usunięciu
uszkodzonej rogówki chirurg umieszcza implant na miejscu za pomocą
uprzednio wyrysowanej prowadnicy,
a następnie ponownie ustawia i umocowuje twardówkę. Sam proces skraca czas, w którym oko jest wystawione na działanie powietrza do mniej niż
minuty, co znacznie zmniejsza ryzyko
związane z operacją.

Jak wspomniano powyżej, materiały
tworzące sztuczną rogówkę stymulują proliferację komórek: „Fibroblasty
i kolagen stopniowo kolonizują osłonę 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 zaprojektowane tak, aby umożliwić późniejsze 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

WYPOSAŻENIE
SALONÓW
OPTYCZNYCH



następnego dnia było elektryzujące
i wzruszające” - powiedział dr Gilad
Litvin.
CorNeat Vision ogłosił również, że
dziesięciu kolejnych pacjentów zostało 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 każdego roku przeprowadza się kilka tysięcy przeszczepów rogówki, podczas
gdy ponad 5 milionów pacjentów
oczekuje na tę procedurę.
Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. CorNeatVision
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Epidemia krótkowzroczności wśród dzieci –
problem widoczny gołym okiem
Problem krótkowzroczności (miopii) narasta w zatrważającym tempie. Wielu specjalistów potwierdza,
że ta wada wzroku dramatycznie wzrosła w wyniku ograniczeń związanych z pandemią
COVID-19, szczególnie wśród dzieci. Wybrane ośrodki badawcze podają, że w czasie pandemii progresja krótkowzroczności mogła wynieść nawet 40%1. Długotrwała praca w bliży i ograniczenie
aktywności poza domem – to najczęstsze przyczyny rosnącej fali krótkowzroczności wśród dzieci.
Czy jesteśmy w stanie odwrócić ten trend?
Blisko 40% Polaków, w tym dzieci,
w dobie pandemii zaczęło spędzać
więcej czasu przed ekranem – wynika
z badania przeprowadzonego przez
agencję badawczą SW Research dla
Hoya Lens Poland. Wśród dzieci zamknięcie szkół i przejście na system
nauczania zdalnego wydłużyło czas
korzystania z urządzeń elektronicznych – mając negatywny wpływ na
pogorszenie wzroku w tej właśnie
grupie. Obecnie coraz częściej pojawia się w mediach temat kolejnej,
czwartej fali pandemii koronawirusa.
W przypadku konieczności ponownego zamknięcia szkół, warto zwrócić
uwagę na ochronę wzroku naszych
pociech. Odpowiednia profilaktyka,
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ale także zaszczepienie w dzieciach
dobrych wzorców może być punktem
zwrotnym w rozwoju plagi krótkowzroczności.

Nie tylko genetyka
Krótkowzroczność to wada refrakcyjna wzroku, w której promienie
światła wpadające do oka skupiają
się przed siatkówką zamiast na siatkówce, w efekcie czego obraz daleko
położonych obiektów powstający na
siatkówce jest nieostry. W praktyce
oznacza to niewyraźne, zamglone postrzeganie obiektów znajdujących się
w dalszej odległości. Jedną z przyczyn
krótkowzroczności jest genetyka. Jeśli którekolwiek z rodziców zmaga się

z tym problemem, wówczas dziecko
ma niewielkie szanse na jego uniknięcie. Eksperci wskazują jednak, że
to nie uwarunkowania genetyczne,
a czynniki środowiskowe mają coraz
większe znaczenie dla kondycji naszego wzroku.

Krótkowzroczność dotyka
nawet 70% dzieci w krajach rozwiniętych
Zauważono, że krótkowzroczność wśród
dzieci postępuje wolniej w czasie wakacji. W okresie wolnym od szkoły
dzieci częściej przebywają na świeżym powietrzu, mają więcej kontaktu
ze światłem dziennym i ograniczają

(1. Kontakt z osobą
wynikającą ze specyfiki badania
c) używanie odpowiednich
z objawami COVID-19 lub
okulistycznego (odległość twarzy
środków ochrony przez personel
zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
pacjenta od lekarza w lampie
medyczny (PPE: personal protecti2. Przebywanie w ciągu ostatszczelinowej <1.8 m, którą uznaje
ve equipment),
nich 14 dni na terenach
się za wysoki czynnik ryzyka
przy tym czas ekspozycji
na sztuczne
z wysokim odsetkiem zakażeń,
przeniesienia
wirusa).
światło ekranów.
d) pacjenci powinni zachowywać
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel,
Co ciekawe, w krajach
Azjatyckich,
minimum 1 m odstępu od siebie
duszność),
Dostępne
formyktóochrony osobire są najbardziej rozwinięte
technolo(w poczekalni).
będącej podstawą do prowadzestej to:
gicznie, problem a)krótkowzroczności
nia triagu pacjentów zgłaszająFartuch jednorazowy,
stanowi największy
Jeszcze FFP2, FFP3,
Każdy pacjent zgłaszający się do
cych się do okulisty,
b) odsetek.
Maski: chirurgiczne
przed pandemią dotykał
on gogle,
ponad
poradni/szpitala okulistycznego
c) Przyłbice,
70% dzieci w wieku
szkolnym
w
Azji
powinien zostać poddany zmierzec) zaprzestanie wykonywania
d) Rękawiczki [11].
Wschodniej, podczas gdy w Afryce czy
niu temperatury ciała i poproszoprocedur wytwarzających
Ameryce Południowej
krótkowzroczny o wypełnienie krótkiej ankiety
aerozol, np. tonometria bezkonNależy
także pamiętać o regularność stwierdzono unej
około
10% dzieci,
(1. Kontakt z osobą z objawami
taktowa (air-puff), endoskopowe
dezynfekcji
rąk, lampy szczeli2 . Zdając sobie
w tym samym wieku
COVID-19 lub zakażoną wirusem
udrażnianie dróg łzowych,
nowej, przedmiotów, które mają
sprawę z tego, jak poważne
być
SARS-CoV-2,
znieczulenie ogólne,
kontakt z mogą
pacjentem.
konsekwencje problemu w niektórych
2. Przebywanie w ciągu ostatkrajach zaczęto stosować
rozwiązania
nich 14 dni na terenach z wysod) przeprowadzenie szkoleń
Zalecane
środki dezynfekcyjne to
mające na celu zwalczanie
tego
zjawikim odsetkiem zakażeń,
z zakresu minimalizowania ryzyka
70% roztwór alkoholu etylowego,
ska. Ministerstwo Edukacji
w Chinach
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel,
zakażenia w obliczu pandemii dla
0.1% podchloryn
sodu, 5% środek
wprowadziło ograniczenia
związane
duszność),
personelu medycznego.
wybielający,
szpitalne środki
z użytkowaniem elektroniki
nabędącej podstawą do powzięcia
odkażającejako
wirusobójcze
[12].
rzędzia dydaktycznego oraz zakaz wyżej -6,00D ryzyko
przyspieszy
jej po-ostrożnowzrastadrugi
41-krotnie
szczególnych
środków
II. Poziom
zakłada:powiednim czasie
używania urządzeń
mobilnych
w
klastęp.
Czy
można
jednak
uniknąć
tego
dla
makulopatii
krótkowzrocznej,
22
ści.
Każdy element sprzętu okulistyczsach. Z kolei na Tajwanie
rozszerzono
problemu?
Jak
chronić
dzieci,
które
krotnie
dla
odwarstwienia
siatkówki,
a) stosowanie przegrody (osłonek
nego powinien być zdezynfekoprzepisy prawne, wwany
których
uwzględnie mają uwarunkowań
sześciokrotnie
dlaochronnych)
zaćmy 3 – mówi
dr n. szczelinoW tabeli 2genetycznych
zostały przedstawione
na lampy
przed
i po kontakcie
z każniono zakaz korzystania
z
urządzeń
do
krótkowzroczności,
a
jednakostrożności,
borymed.
Joanna
Przeździecka-Dołyk,
ekskonieczne środki
we, odgradzających pacjenta od
dym pacjentem (lampa szczelinocyfrowych w nieuzasadnionym
okresie
kają
się
z
problemem?
pert
marki
Hoya.
które powinien podjąć personel
lekarza. Zmniejsza to ryzyko aspiwa, tonometr Goldmana, trójludla dzieci i młodzieży
poniżej 18 lat.
Powinniśmy nakłaniać
do roDalsze powikłania,
choroby
medycznydzieci
poradni/szpitala
racjitakie
przezjak
personel
okulistyczny
stro).
bienia częstychokulistycznego
przerw podczas
pracy
oczu czy nawet całkowita
utrataprzez
wzro-pacjenta
w zależności
od
wydychanego
Przyglądaj sięWdziecku
w
bliży
(np.
stosować
zasadę
20-20ku
dotyczą
sytuacji,
kiedy
nie
zostanie
sytuacji klinicznej i epidemiolopowietrza, potencjalnie zawierajązwiązku z pandemią proponu20, w której cogicznej.
20 minut
podjęte adekwatne
i reaguj na objawy
[2] przez 20 secego leczenie.
cząsteczkiDlateSARSCoV-2,
jemy wprowadzić trzystopniowy
go w przypadku objawów, takich jak: kund należy rozluźniać wzrok patrząc
Krótkowzroczność uważana jest obec- mrużenie czy pocieranie oczu, bóle na odległość 20 stóp/ 5-6 metrów),
nie za chorobę i poważną wadę wzro- głowy i/lub oczu, a przede wszystkim a także ograniczyć czas spędzany przed
ku. Dotychczasowe przekonanie, że postępujący problem z rozpoznaniem ekranami komputerów i urządzeń mo- 2020/2
2
kiedy u dziecka pojawi się trudność obiektów znajdujących się w dal- bilnych. Ważna pozostaje też odległość
z widzeniem z daleka, to zakup oku- szej odległości należy niezwłocznie pracy czy wielkość ekranu urządzeń
larów rozwiąże problem i świat po- skonsultować się z okulistą lub opto- mobilnych. Niestety zarówno praca
nownie stanie się wyraźny, okazuje metrystą i wykonać badanie wzroku. w bardzo bliskich odległościach jak i niesię błędne. W rzeczywistości miopia W przypadku stwierdzenia wady, spe- wielka wielkość ekranu, która skłania
może się pogłębić, powodując upo- cjalista zastosuje odpowiednią korek- do przybliżania ekranu do oczu, może
śledzenie widzenia i liczne ogranicze- cję. Możemy jednak zadbać o to, aby doprowadzać do wzrostu wady z jednej
nia także w dorosłym życiu.
ograniczyć możliwość wystąpienia strony a wystąpienia zaburzeń widzenia
Wada wzroku może zakłócić zdolność problemów ze wzrokiem u naszego obuocznego z drugiej. Pamiętajmy, żeby
dziecka do uczenia się, eliminować dziecka stosując odpowiednią profi- dawać dzieciom dobry przykład. Kiedy
z uprawianej dyscypliny sportowej, laktykę.
dzieci obserwują swoich rodziców spęa także stwarzać problemy wychodzających więcej czasu przed ekranem,
wawcze. Natomiast największy prob- Profilaktyka przede
mają tendencję do robienia tego samelem stanowi fakt, że krótkowzroczność wszystkim
go. Obecnie dostępne są aplikacje oraz
zwiększa ryzyko różnych chorób oczu
oprogramowanie monitorujące czas
w późniejszym życiu. W zależności od Mimo iż czynniki genetyczne odgry- spędzony przed ekranem, które przytego, jak rozwijają się nasze oczy w okre- wają znaczącą rolę w występowaniu pominają, kiedy należy zrobić przerwę.
sie młodzieńczym, z upływem lat mogą krótkowzroczności, poprzez wczesną Z jednej strony jest to dobry sposób na
wystąpić poważne problemy, takie jak interwencję można radykalnie spo- kontrolę, z drugiej pomoże to naszym
makulopatia krótkowzroczna, odwar- wolnić jej postęp. Zapewnienie dzie- dzieciom lepiej przetworzyć wiedzę, któstwienie siatkówki, jaskra czy zaćma. cku odpowiedniej korekcji może zaha- rą nabywają podczas nauki. ZachęcajIm wyższa wada wzroku, tym większe mować progresję krótkowzroczności, my również dzieci do przebywania na
ryzyko chorób - przy wartościach po- natomiast brak jej zastosowania w od- świeżym powietrzu. Najlepiej od dwóch
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do trzech godzin dziennie, aby dostarczyć oczom odpowiedniej ilości światła
słonecznego – mówi dr n. med. Joanna
Przeździecka-Dołyk.
Stosując powyższe wskazówki należy pamiętać o tym, że dzieci także
w czasie wolnym spędzają wiele godzin z oczami utkwionymi w ekranie
swojego smartfona czy komputera.
26.05.2021, z rocznym opóźnieniem spoWarto podjąć wysiłek i zainteresować
wodowanym pandemią Covid-19 weszło
dziecko
rekreaw
życie tradycyjnymi
rozporządzenieformami
Parlamentu
Eucji.
Mogą
to
być
na
przykład
wspólne
ropejskiego i Rady UE 2017/745 w spragry wyrobów
rodzinne,medycznych
spacery czy
słuchanie
wie
z dnia
5 maja
muzyki.
Należy
także pamiętać
o re2017
(MDR).
Rozporządzenie,
które będzie
gularnej kontroli
wzroku
okulisty,
stosowane
bezpośrednio
we uwszystkich
państwach
członkowskich
wprowadza
szczególnie
w przypadkuUEdzieci,
które
wspólne
regulacje
dlakrótkowzrocznorynku wyrobów
rozpoczęły
leczenie
medycznych,
szczególnie w zakresie wprości.
wadzania
wyrobów
medycznych
do obPrzestrzegając zaleceń
specjalistów
rotu i użytkowania oraz bezpieczeństwa
ochrony wzroku być może uda się zaich stosowania. Implementacja zapisów
hamować postępującą epidemię krótrozporządzenia wymaga od państw członkowzroczności, szczególnie wśród
kowskich uchwalenia nowych, krajowych
najmłodszych
dzieci.
ustaw
o wyrobach
medycznych. Pierwszy

Rozporządzenie
w sprawie wyrobów medycznych

projekt nowej polskiej ustawy o wyrobach
medycznych został opublikowany w paźPRZYPISY2019, a kolejny w lipcu 2020.
dzierniku
1. Picotti,
Carolina
and Sanchez,
VictoZapisy
MDR
oraz projektu
polskiej ustawy
and Fernandez
Irigaray,
Leonardo
oria
wyrobach
medycznych
zmieniają
niektóre
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definicji,
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at SSRN:
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wie reklamy wyrobów medycznych, będx.doi.org/10.2139/ssrn.3781660
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dotyczące m.in. zasad reklamy okularów
view/70775 soczewek i opraw okularokorekcyjnych,
3. Gifford
K. Preparing
YourdoPractice
wych
zarówno
w odniesieniu
pierwfor the
Control
Stampede.
szego
jak Myopia
i drugiego
projektu
ustawy.
Contact uwagi
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Dobór korekcji okularowej
za pomocą foroptera i kasety okulistycznej
– wady i zalety
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Tabela 1. Zestawienie informacji dotyczących pacjentów [13]

Tabela 2. Wyniki i ocena metod badania [13]
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Zestawienie wyników:

Komfort osoby badanej

60%

Komfort osoby przeprowadzającej badanie

Foropter
Kaseta okulistyczna
Bez różnicy

Foropter
Kaseta okulistyczna
Bez różnicy

Wykres 1.
Wykres ukazujący, dla ilu osób dany sposób doboru
korekcji był bardziej komfortowy [13]

Wykres 2.
Wykres prezentujący, w ilu przypadkach dobranie
korekcji danym sposobem było bardziej komfortowe
dla osoby przeprowadzającej badanie [13]

Precyzja badania

Czas (szybkość) badania

60%

Wykres 3.
Wykres prezentujący, w ilu przypadkach dobranie
korekcji danym sposobem było bardziej precyzyjne [13]

Obliczono także średni
czas doboru korekcji
danym sposobem, który
został przedstawiony na
wykresie 5. Średni czas
doboru korekcji przy
pomocy foroptera to 13,4
min, a przy użyciu kasety
okulistycznej – 14,7 min
[13].

80%

Foropter
Kaseta okulistyczna
Bez różnicy

Foropter
Kaseta okulistyczna
Bez różnicy

Wykres 4.
Wykres prezentujący, w ilu przypadkach dobranie
korekcji danym sposobem było szybsze [13]

Czas [min]

Kaseta okulistyczna

15
14,5
14

Foropter

13,5
13
12,5
Wykres 5. Wykres prezentujący średni czas przeprowadzania doboru korekcji daną metodą [13]

68

2021/6

4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że w większości – bo aż w 60% – przypadków pacjenci nie wyróżniali żadnej z powyższych
metod jako bardziej komfortowej. Tylko 30% pacjentów stwierdziło, że wygodniejszą dla nich metodą
jest badanie z użyciem kasety okulistycznej, a dla 10%
komfortowy okazał się foropter. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę komfort dla osoby przeprowadzającej
badanie, to tutaj aż w 60% przypadków wygodniejszą formą doboru korekcji jest użycie foroptera,
a tylko w 20% wygodniejsza okazała się kaseta. Na
precyzję badania metoda nie ma znaczącego
wpływu, ponieważ w 60% przypadków była porównywalna lub bez różnicy. Biorąc pod uwagę szybkość
badania, w zdecydowanej większości (aż 80%)
szybszym sposobem doboru korekcji okazał się
foropter. Średni czas badania przy użyciu foroptera

wynosi 13,4 min, a przy użyciu kasety – 14,7 min.
W pierwszym przypadku jest on zatem krótszy
o 1 minutę i 18 sekund. Reasumując, możemy stwierdzić, że to foropter jest urządzeniem bardziej
praktycznym oraz precyzyjnym, co daje mu przewagę nad kasetą okulistyczną. Należy pamiętać jednak,
że w przypadku doboru korekcji ważne jest indywidualne podejście do pacjenta, ponieważ w niektórych przypadkach to kaseta okulistyczna może
okazać się lepszym wyborem. Powinniśmy także, po
doborze korekcji na foropterze, zweryfikować ją na
kasecie i oprawie próbnej, zwłaszcza po znacznej
zmianie albo zastosowaniu nowej korekcji cylindrycznej, gdyż nie w każdym przypadku pacjent jest
w stanie przyzwyczaić się do pełnej korekcji [13].

[1] Małgorzata Jarzębińska-Večeřova, Dariusz Tuleja, Podstawy refrakcji oka
i korekcji wad wzroku, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2012
[2] Jerzy Nowak, Marek Zając, Optyka kurs elementarny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998
[3] https://www.mp.pl/pacjent/okulistyka/zdroweoczy/68655,budowa-narzadu-wzroku
[4] Andrzej Styszyński, Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji, α-medica press, 2007
[5] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Myopia
[6] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Hypermetropia.png
[7] Theodore Grosvenor, Optometria, Elsevier, 2007
[8] https://zobaczycjutro.org/wp-content/uploads/2016/03/dioptrii-tekst-badanie-wzroku-z-bliska.jpg
[9] http://optykpolski.feniksmedia.pl/kaseta-okulistyczna-w-zakladzie-optycznym
[10] https://www.nbsmedia.pl/badanie-wzroku-przy-uzyciu-kasety-okulistycznej-refrakcja
[11] https://www.krak-optic.pl/wp-content/uploads/2017/12/kaseta-CH266_4301AA_03.jpg
[12] http://optykpolski.feniksmedia.pl/badanie-refrakcji-za-pomoca-foroptera/
[13] Kamil Nowakowski, Dobór korekcji okularowej za pomocą foroptera i kasety okulistycznej - wady i zalety, Częstochowa 2021
Opracowanie: Interoptyka
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OKAZYJNA
-- OCT
OCT--tomograf
tomografokulistyczny
okulistyczny
-iVue-made
madeinin
USA
-iVueUSA
Urządzenia
diagnostyczne
do
- Urządzenia diagnostyczne do gabinetu
gabinetu
okulistycznego
okulistycznego
- Polomierze
- perymetry
okuli- Polomierze
- perymetry
okulistyczne.
styczne.
Serwis urządzeń
okulistycznych
Serwis urządzeń
okulistycznych
Naprawy
i Naprawy

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

TU OKULARNIK
SPRZEDAM
OKAZYJNIE
FUNDUS KAMERY

Stratus
firmy Zeiss rok
LASERYOCT
OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY
produkcji 2012.
WYPOSAŻENIE GABINETÓW
Używany
przez 1 osobę,
OKULISTYCZNYCH
bezawaryjny
tel. 503 028 652
503 028 641

SPRZEDAŻ
i SERWIS
PROMOCJE

ELEFANT
- OPTYKA
SPRZEDAM

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

automaty szlifierskie z gwarancją 12
zakładu optycznego,
miesięcy: Essilor Kappa/Gamma,
w
tym: autorefraktometr
Nidek, sprawny serwis, części zaz keratometrem
mienne nowe i regenerowane,
automat
ESSILOR KAPPA,
tarczeTOPCON
szlifierskie
foropter

Nasze Produkty:

tel. 600 433 463
SOCZEWKI, LUPY,
agalczynski@wp.pl
Podgrzewacze
opraw, Płyny
do czyszczenia Soczewek,
Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne,
Pupilometry mechaniczne,
Szablony,

SPRZEDAM SALONY
OPTYCZNE

Cykliczne atrakcyjne promoSprzedam
salony optyczne
cje na www.seykopol.pl
w Jesteśmy
prestiżowych
lokalizacjach:
na Facebooku

Tel. 608 714 544

mikolajza@gmail.com

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

tel. 533 399 565

używane wyposażenie

oraz lampę
szczelinową
tel. 664760066

e-mail:
tel.miki@elefantoptyka.pl
785734797
www.elefantoptyka.pl
jerzy862@gmail.com

SZUKAM
PRACY
SPRZEDAŻ
i SERWIS
URZĄDZEŃ
firmy ESSILOR
Emerytowany
TARCZE
OPTYKSZLIFIERSKIE
OKULAROWY
ceny
konkurencyjne
podejmie
pracę na terenie
miasta BIAŁYSTOK

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl
tel. 694 890 655

KOMUNIKAT VISION FASHION
NAPRAWY
SIZAR

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

o

całej Polski, oferujemy naprawy opraw
metalowych, z płyty oraz drewnianych.

•
•
•

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z normami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, naW okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonarprawa flexów, spawanie w osłonie Argonu
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu
(bez uszkodzenia powłoki), wymiana
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027. Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie
wtopek, dorabianie elementów metaloawarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy
wych, klejenie tworzywa. Naszym atutem
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: magajest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.
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.

ro
pł

Serdecznie pozdrawiamy naszych stałych
klientów, a nowych zapraszamy do zapoPrzepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma
znania się z naszą ofertą.
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach
i zapraszamy do współpracy.
Kontakt tel. +48 604 601 251
e-mail: sizar.luty@ gmail.com
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Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku
życzy zespół
POLAND OPTICAL

