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Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!
Sprawne funkcjonowanie układu wzrokowego człowieka jest istotnym czynnikiem
warunkującym możliwość edukacji, rozwoju i odczuwanie dobrej jakości życia.
Dlatego narząd wzroku, jak i proces widzenia jest w centrum zainteresowania różnych
specjalistów. Niewątpliwie interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do opieki
nad widzeniem pacjentów jest kluczem do
sukcesu. Taki charakter postępowania warunkowany jest współpracą specjalistów
w zakresie różnych profesji między innymi
optometrystów, okulistów, ortoptystów,
optyków, naukowców, czy psychologów.
Wydarzenie, na które Państwa zapraszamy,
będzie sposobnością do przyjrzenia się wybranym zagadnieniom z zakresu opieki nad
układem wzrokowym z różnych perspektyw.

Wykłady będą prowadzone zarówno przez
zagranicznych, jak i polskich wykładowców. Tematami wiodącymi konferencji
będą: wcześniactwo i jego konsekwencje
z punktu widzenia optometrysty i okulisty, zaburzenia wzrokowe i postępowanie
u pacjentów z ADD, ADHD, autyzmem, czy
zespołem Downa, wyzwania dla współczesnej optometrii i okulistyki jakie stawia
przed nami opieka nad pacjentem geriatrycznym oraz tematyka sztucznej inteligencji stosowanej w diagnostyce, soczewek relaksacyjnych, chirurgii refrakcyjnej.
Nie zabraknie również zagadnień z zakresu
psychologii przydatnych z punktu widzenia specjalisty zajmującego się wzrokiem.
Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych prowadzonych w zakresie szeroko pojętej
nauki o widzeniu.
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Na miejscu
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Rezydenci i studenci
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Udział w warsztacie
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