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Sobota 19. září 2015
08:30 - 09:30 Registrace

09:30 - 10:00 Zahájení kongresu

Společné přednášky

10:00 - 10:45 Optika a optometrie v Evropě
 Proč optometrie? | Ing. Pavel Šebek

10:45 - 11:30 Optika jako živnost,  
 optometrie jako profese
 Často tradované mýty a pověry plynoucí  
 z povrchního čtení českých zákonů 
 Ing. Jiří Panenka.

11:30 - 12:00 přestávka na kávu s pohoštěním

12:00 - 12:30 Akreditace a specializace  
 ve vzdělávání
 Jak musí vypadat vzdělávací program, aby  
 vychoval použitelného specialistu a přitom  
 vyhověl všem? | RNDr. Josef Čihák

12:30 - 13:15 Největší změny v systému zdravotnických  
 prostředků na obzoru!
 Stávající a nová legislativa v oblasti zdravotnických  
 prostředků a co z ní vyplývá pro optiky  
 a optometristy | Mgr. Jan Zahálka

13:15 - 14:45 oběd

Semináře

14:45 - 15:30 1. Semináře A

15:30 - 16:00 přestávka na kávu

16:00 - 16:45 2. Semináře A

16:45 - 17:15 přestávka na kávu 
 s pohoštěním

17:15 - 18:00 3. Semináře B

20:00 Party Raut

Neděle 20. září 2015

08:30 - 09:30 Registrace

Semináře

09:30 - 10:15 4. Semináře B

10:15 - 10:45 přestávka na kávu

10:45 - 11:30 5. Semináře B

11:30 - 12:00 přestávka na kávu 
 s pohoštěním

12:00 - 12:45 6. Semináře A

13:00 Zápis kreditů

13:15 oběd

14:30 - 17.00 Valná hromada SČOO

Program

Semináře  budou rozděleny do dvou řad (A, B), z nichž každá proběhne během kongresu třikrát

n Jak poznat dobrý antireflex? | Mgr. Jiří Koláčný
n Jak jednoduše nabídnout správný typ progresivní čočky? | Ing. Ivan Vymyslický
n Kolik let mohu nosit kontaktní čočky? | Bc. Helena Dvorská
n Multifokální kontaktní čočky – teorie a praxe | Bc. Tomáš Dobřenský, Mgr. Jitka Krasňanská, PhD.
n Úskalí aplikace měkkých torických čoček | Bc. Petr Vykypěl
n Slzný film a smáčivost kontaktních čoček | Mgr. Pavel Beneš, PhD.
n Objektivní vyšetření zrakové ostrosti. Cardiff cards. | Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D, Bc. Gabriela Spurná
n Astigmatismus do blízka | Mgr. Simona Bramborová
n Suché oko | MUDr. Kateřina Boudová
n Refrakční záludnosti – teorie a praxe pro vaši vyšetřovnu | Mgr. Jitka Krasňanská, PhD., Bc. Michal Krasňanský
n Zažijte a naučte se 3D refrakci | Jakub Vrba
n UV Záření jak jej ještě neznáte | Mgr. Martin Falhar Ph.D.
n Metody refrakční chirurgie |  Mgr. Jakub Hlaváček
n Moderní vybavení očních ambulancí | Ing. Kristýna Potyšová
n Zásady aplikace prizmat | RNDr. František Pluháček Ph.D.
n Stávající a nová legislativa v oblasti zdravotnických prostředků a co z ní vyplývá pro optiky a optometristy II.   
 Mgr. Jan Zahálka (jednorázový sobotní seminář)
n Požadavky na kvalitu brýlí | Bc. Ladislav Najman
n Vliv výrazně prohnutých sportovních brýlí a barevných filtrů na kvalitu vidění | Ing.Vladimír Pavlas
n Jednoohniskové individuální brýlové čočky pro různé vzdálenosti | Bc. Petr Ondřík
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Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá
10. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému
19. - 20. září 2015, Přírodovědecká fakulta  
Univerzity Palackého v Olomouci

Počet kreditů   
4 kredity / den    (souhlasné stanovisko č.: SČOO-OK-10/2015)
(index si můžete objednat při vyplňování registračního formuláře)

On-line registrační formulář  
a informace o kongresu  
naleznete na www.scoo.cz

Pořadatel 
SČOO, Novodvorská 1062/12, 142 01 Praha 4, telefon: 261 341 216,
scoo@scoo.cz | www.scoo.cz

Registrace, dotazy a požadavky  
Pavel Šebek, optometrieoptika2015@volny.cz, telefon: 777 317 117

Termín příjmu registrací
10. září 2015  Prodlouženo

Poplatky

Oba dva dny kongresu (vč. party)
– účastníci:  3.630 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  2.400 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  800 Kč

Pouze sobota (vč. party)
– účastníci:  2.420 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.600 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  500 Kč

Pouze neděle
– účastníci:  1.916 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.200 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  300 Kč

Party (vč. rautu)  400 Kč
(pro doprovodné osoby, které se neúčastní programu kongresu)

* „Studenti optiky a optometrie “ jsou pouze studenti denního řádného studia 
optiky nebo optometrie, kteří nebudou požadovat za přednášky kredity a při 
registraci před kongresem předloží potvrzení o studiu ze své školy.

Nečleni SČOO musí platit navíc DPH. 
V potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno.

Poplatek pro účastníky (i studenty) zahrnuje: účast na přednáškách  
a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu).

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem
nejpozději do 10. září 2015 
Název banky: Česká spořitelna a.s.
Adresa: 101 00  Praha 10, Vršovické nám. 8
Číslo účtu: 35-281055349
Kód banky: 0800

Majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1062/12, Praha 4

Variabilní symbol: 
uveďte číslo vašeho telefonu, tak jak jej uvádíte v registračním formuláři 

Pro platby ze zahraničí použijte:
BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ35 0800 0000 0002 8105 5349

Místo konání kongresu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
adresa: Tř. 17. listopadu 12
www.upol.cz/fakulty/prf

Místo konání sobotní party

Interaktivní muzeum vědy “Pevnost poznání”
adresa: Tř. 17. listopadu 7 (areál Korunní pevnůstky)
www.pevnostpoznani.cz
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