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Děkujeme vám za zaslání registrací a zaplacení kongresových poplatků a za vysokou účast na kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2017, který proběhne již tento víkend. 
Zasíláme vám nyní poslední informace a upřesnění před akcí.

Kongres probíhá v budově Přírodovědecké fakulty, ve které se nachází také místní Katedra optiky, pouze sobotní zahájení kongresu a následující blok úvodních před-
nášek, včetně přestávky na kávu, proběhne s kapacitních důvodů ve vedlejší budově Právnické fakulty (v její aule), která se nachází v těsné blízkosti (2 min. pěšky).

Sobotní registrace probíhá v  5. podlaží Přírodovědecké fakulty a je pro vás otevřena od 8:30 do 9:30 hodin. Dostavte se prosím k registraci včas,  
abychom vás všechny stihli zaregistrovat a zároveň abyste se vy v klidu stihli zapsat na vámi vybrané semináře.

Kongres budeoficiálně zahájen v 9:30 hodin v aule Právnické fakulty. Poté si vyslechnete společné přednášky, které Společenstvo zacílilo přímo na téma 
kongresu „Individualizace v oboru“. I úvodní přestávka na kávu proběhne před aulou.

Následně se již „nadobro“ přestěhujeme zpět do budovy Přírodovědecké fakulty.
Obědy budou letos probíhat v 6. podlaží s terasami.
Registrace na kongres se uskuteční - a všechny informace ke kongresu můžete získat - v 5. podlaží. Součástí registračních prostor bude také informační 
místo Společenstva, kde si s paní Mizerovou a členy představenstva můžete vyřizovat všechny členské záležitosti a dotazy. Mgr. Zahálka zde bude také 
v průběhu sobotního odpoledne odpovídat na vaše případné dotazy týkající se profesní legislativy, a to během času oběda a přestávek na kávu.

Firemní prezentace sponzorů můžete navštěvovat v 5. 4. a 3. podlaží, kde se zároveň uskuteční všechny přestávky na kávu.

Semináře se uskuteční v přednáškových místnostech v 5. 3. 2. a 1. podlaží a ve 4. podlaží v laboratoři a v učebně Katedry optiky.

Níže naleznete základní časový harmonogram kongresu a anotace přednášek, ale především anotace seminářů, které vám umožní si předem promyslet, 
kterých seminářů byste měli zájem se zúčastnit (zápis na jednotlivé semináře proběhne v sobotu ráno při registraci na kongres).

Sobotní Party Raut proběhne od 20.00 hodin v Salonu Mercedes-Benz Olomouc a těšit se můžete, kromě dobrého jídla a pití, na jazz v podání kapely 
Charlie & the Chocolates a dále DJane Olliie a DJe Cuba6.

Účastníci party si budou moci nejen prohlédnout nejnovější modely Mercedesů a získat o nich podrobné informace, ale dokonce se jimi i projet.

Abyste se ale vozidlem mohli projet, musíte mít s sebou jak doklad totožnosti, tak i vyplněné a podepsané prohlášení (reverz), který si prosím stáhněte 
a vytiskněte.
http://scoo.cz/wp-content/uploads/Reverz-zkusebni-jizda-MB.pdf

V neděli bude kongres pokračovat, a to opět nejdříve od 9.00 hodin registrací v 5. podlaží a následnými semináři (od 10.00 hodin) ve všech podlažích 
budovy a přestávkami na kávu. Kongres bude zakončen obědem v 6. podlaží.

Po obědě, od 14.30 hodin, proběhne valná hromada SČOO v  místnosti 2.001 v  2. podlaží a my se při ní těšíme na setkání se členy Společenstva,  
účastnícími se kongresu. 
Připomínáme, že členové mohou využít jednu plnou moc, vzor zde: 
http://scoo.cz/wp-content/uploads/vzor-pln%C3%A9-moci-na-VH-24.-9.-2017.pdf
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Seznam seminářů

Semináře A

• Praktický přínos individualizovaných
 progresivních čoček 
 Mgr. Jiří Koláčný
 místnost 5.007, 5. podlaží

• Možnosti korekce aberací vyšších řádů  v praxi  
 očního optika a optometristy 
 Mgr. Radek Anderle, Ph.D. 
 místnost 3.003, 3. podlaží 

• Nové možnosti individualizace brýlových   
 čoček v moderní oční optice 
 Bc. Petr Ondřík, Libor Pivoňka 
 místnost 5.008, 5. podlaží

• Technologie výroby brýlové obruby   
 - od nápadu až po finální produkt  
 (moderní materiály) 
 Ing. Martin Červený DiS. 
 místnost 4.066 (učebna Katedry optiky), 4. podlaží 

• Omezení progrese myopie u dětí 
 Bc. Petr Essig / Beno Blachut
 místnost 2.006, 2. podlaží

• Kdy je ten správný čas pro individuální řešení  
 v kontaktních čočkách? 
 Bc. Tomáš Dobřenský,  Bc. Michal Krasňanský
 místnost 5.006, 5. podlaží

• Suché oko, příležitost nebo problém? 
 Michal Vymyslický MSc.
 místnost 2.001, 2. podlaží 

• Nové jednodenní kontaktní čočky 
 i pro náročné dny
 Jakub Vrba
 místnost 3.005, 3. podlaží 

• Kontaktní čočky a digitální doba 
 Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
 místnost 2.005, 2. podlaží 

• Vergenční poruchy při pohledu do blízka 
 RNDr. František Pluháček, Ph.D.
 místnost 1.022, 1. podlaží 

• Můžete mi prosím pomoci, jsem šeroslepý? 
 Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D
 místnost 1.023, 1. podlaží

Semináře B

• Jak dosáhnout plné spokojenosti s progresivní 
 korekcí
 Jakub Vrba
 místnost  5.007, 5. podlaží

• NVB - unikátní individualizace  progresivních 
 brýlových čoček  na blízkou a střední vzdálenost
 Mgr. Roman Heinz
 místnost 3.003, 3. podlaží 

• Moderní trendy screeningu oka a brýlové  
 korekce pomocí Wave Front analýzy 
 Ing. Vojtěch Svoboda 
 místnost 5.008, 5. podlaží 

• Screening binokulárního vidění 
 Mgr. Renáta Indráková
 místnost 4.058 (laboratoř Katedry optiky), 4. podlaží

• Typologie zákazníka  
 (barvy a tvary brýlí podle tvaru obličeje) 
 Lenka Fejfarová Kellnerová, Mgr. Renata Kárníková
 místnost 2.006, 2. podlaží

• Individuální přístup k péči  o kontaktní čočky
 Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D., Bc. Tomáš Dobřenský
 místnost 5.006, 5. podlaží

• Roztoky a péče o kontaktní čočky
 Ing. Alexandra Petrlíková
 místnost 2.001, 2. podlaží 

• Praktické tipy pro úspěšnou aplikaci torických  
 kontaktních čoček 
 Mgr. Markéta Žáková
 místnost 3.005, 3. podlaží 

• Jak úspěšně aplikovat multifokální  kontaktní 
 čočky a uspokojit specifické potřeby presbyopic- 
 kých klientů?
 MUDr. Svatava Háčiková, CSc.
 místnost 2.005, 2. podlaží 

• Projekt zdravý sportovec  – program zdravý zrak
 Mgr. Pavel Beneš, Ph.D
 místnost 1.022, 1. podlaží 

• Vybraná onemocnění a jejich vliv na vyšetření  
 zraku a na zrakovou korekci 
 Bc. Přemysl Kučera
 místnost 1.023, 1. podlaží
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Program

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017

08:30 - 09:30 Registrace 
 5. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty

09:30 - 10:00 Zahájení kongresu
 Aula Právnické fakulty

Společné přednášky SČOO
Aula Právnické fakulty

10:00 - 10:45 Individualizace v oboru;  
 potenciál brýlových čoček
 Mgr. Petr Vrubel, Ing. Pavel Šebek 

10:45 - 11:15 Refrakce dle individuálních potřeb
 Jakub Vrba

11:15 - 11:45  přestávka na kávu

11:45 - 12:15 10 nápadů, jak aplikovat běžné kontaktní  
 čočky úplně jinak
 Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.

12:15 - 12:45 Oční optika, optometrie  
 a džungle paragrafů - 2017-2018
 Mgr. Jan Zahálka

12:45 - 14:15 oběd
 6. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty

17. listopadu

Šmeralova ulice
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n

Semináře
budova Přírodovědecké fakulty

14:15 - 15:00 1. Semináře A
15:00 - 15:30 přestávka na kávu
15:30 - 16:15 2. Semináře A
16:15 - 16:45 přestávka na kávu  
 s pohoštěním

16:45 - 17:30 3. Semináře B

20:00 Party Raut

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ 2017

09:00 - 10:00 Registrace

Semináře
budova Přírodovědecké fakulty

10:00 - 10:45 4. Semináře B
10:45 - 11:15 přestávka na kávu
11:15 - 12:00 5. Semináře B
12:00 - 12:30 přestávka na kávu  
 s pohoštěním
12:30 - 13:15 6. Semináře A

13:15 Zakončení kongresu

 oběd

14:30 Valná hromada SČOO
 2. podlaží budovy 
 Přírodovědecké fakulty

Salon Mercedez-Benz Olomouc 
- Centrum Moravia, 
(Horní Lán 415/3, Olomouc)

• Party-Raut

6 Přírodovědecká fakulta (adr. 17. listopadu 12) 

 • Registrace účastníků
  5. podlaží

 • Sobotní a nedělní semináře
  1., 2., 3., 4., 5. podlaží

 • Prezentace společností 
  3., 4., 5. podlaží

 • Přestávky na kávu 
  3., 4., 5. podlaží

 • Obědy
  6. podlaží

 • Valná hromada SČOO
  2. podlaží

n aula Právnické fakulty (adr.17. listopadu 8)
 pouze v sobotu dopoledne

 • Zahájení kongresu 
 • Přednášky
 • Přestávka na kávu
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Individualizace v oboru; potenciál brýlových čoček
Mgr. Petr Vrubel, Ing. Pavel Šebek | SČOO

Zvyšující se ekonomická úroveň společnosti a nutná podmínka kvalitního vidění v současné době vyžadují plné uspokojení individuálních potřeb každého jedince.
Pro budování dobrého uplatnění odbornosti   optika a optometristy nyní i v budoucnu je nutné nabídnout zákazníkovi individuální přístup a individuální produkty.  
Jak si s tím poradíme?

Refrakce dle individuálních potřeb
Jakub Vrba | SČOO

Jak nalézt recept na ideální refrakci? Přístupů a „kuchařek“ k průběhu měření je celá řada. Jaké je to nejlepší měření? Se slovy Hamleta „Toť otázka.“

10 nápadů, jak aplikovat běžné čočky úplně jinak 
Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D. | SČOO

Máte pocit, že aplikace čoček je banální záležitost? Že stačí opsat brýlovou korekci a objednat běžné  zakřivení? Pak se připravte na rychlé prozření a nechejte se inspirovat 
v naší přednášce! Na konkrétních případech Vám ukážeme, jak i Vy můžete o každého klienta pečovat individuálně. A hlavně úplně jinak, než kdokoliv jiný! 
Projdeme efektivní využití principů sféro-cylindrické over-refrakce pro perfektní vidění u plan-cylindrů, nebo odhalení zanedbaných hypermetropů. Dotkneme se nejno-
vějších faktů o čočkách pro brzdění myopie i o využití čoček při léčbě tupozrakosti. Odhalíme důvod náhlého zhoršení vidění v čočkách a ukážeme, proč je zdraví předního 
segmentu absolutní prioritou a jak jej dosáhnout! 

Oční optika, optometrie a džungle paragrafů - 2017-2018
Mgr. Jan Zahálka | re-medical s.r.o. | SČOO

Rok 2017 přinesl nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích, znovu jsme řešili další otázky stran pomezí služeb poskytovaných optiky a optometristy, získali jsme 
praktické zkušenosti s kontrolami SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků, a v neposlední řadě také čelili nepřehledné situaci v EET. 
Rok 2018 nebude o nic klidnější - čeká nás účinnost evropského nařízení řešící ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) a také zavedení nového systému úhrad zdravotnických 
prostředků. 
Přednáška bude tedy bilanční - vysvětlující, ale také informativní směrem do budoucna, tedy ono obligátní „co nás čeká a nemine“. sobota | 10:00 - 10:45  

Praktický přínos individualizovaných progresivních čoček
Mgr. Jiří Koláčný | Optika Čivice s.r.o.

Krátký pohled do historie progresivních čoček, jejich vývoj a současné možnosti. Plně individuální progresivní čočky, jejich přínos pro zákazníka. Problematika vyměřování 
individuálních parametrů. Doporučený postup prodeje progresivních skel.

Možnosti korekce aberací vyšších řádů  v praxi očního optika a optometristy
Mgr. Radek Anderle, Ph.D. | Carl Zeiss spol. s r.o.

Současný trend optometrie a optiky míří k co nejvyšší míře individualizace s cílem zajistit optimální zrakový vjem. Současné technologie nám umožňují měřit dříve nezjis-
titelné aberace, které lze zakomponovat do sféro-cylindrické brýlové korekce. Cílem přednášky bude bližší seznámení se s aberacemi vyšších řádů, způsobem jejich měření  
a možností jak je v běžné praxi očního optika a optometristy korigovat. Součástí semináře bude také ukázka konkrétního aberometru iProfiler, který si účastníci budou moci 
po skončení semináře vyzkoušet. Bude diskutován přínos této technologie jak z hlediska kvality vidění, tak z pohledu prodeje brýlových čoček.

Nové možnosti individualizace brýlových čoček v moderní oční optice 
Bc. Petr Ondřík, Libor Pivoňka | Rodenstock ČR s. r. o.

Vysoké nároky na vidění pomocí progresivních brýlových čoček stále roste. Individualizace se již netýká pouze samotných individuálních parametrů nositele a vybrané 
obruby, ale i požadavků na vidění. Další možností  přizpůsobení je  upřednostnit jednotlivé oblasti v brýlové čočce, které daný uživatel během dne nejvíce využívá. Získá 
vyšší komfort při vidění a sníží reálné vnímání nežádoucích astigmatismů, které se v progresivních brýlových čočkách vyskytují. Cílem je přizpůsobit brýlovou čočku chování  
a návykům na vidění danému uživateli.

Technologie výroby brýlové obruby - od nápadu až po finální produkt (moderní materiály)
Ing. Martin Červený DiS. | SČOO

Seminář zaměřený na praktickou výrobu brýlí. Využití nových Hi-Tech materiálů ve výrobě obrub.  Dílenské zpracování obrub z těchto materiálů s ohledem na specifické 
vlastnosti nových, moderních materiálů.

Omezení progrese myopie u dětí
Bc. Petr Essig / Beno Blachut | SČOO

Tato přednáška je vytvořena za účelem seznámení posluchače s problematikou, která v poslední době nabývá na čím dál větším významu. Jedná se o problematiku progre-
se myopie u dětských pacientů a její korekce. Toto téma je v dnešní době ve světě velmi rozebírané napříč obory optika a optometrie, a jelikož není v našich podmnínkách 
dle mého názoru dostatečně zpracované, rozhodl jsem se toto téma komplexně zpracovat a doplnit jej o proběhlé studie a jejich výsledky.

Kdy je ten správný čas pro individuální řešení v kontaktních čočkách?
Bc. Tomáš Dobřenský,  Bc. Michal Krasňanský | CooperVison Limited

Většina aplikací kontaktních čoček se opírá o řešení navozené v brýlové korekci. Ale je takový postup vždy na místě? Na konkrétních klientech si ukážeme, že někdy je velmi 
vhodné začít z úplně jiného konce. A občas dokonce neškodí, nechat si kontaktní čočky vyrobit “na míru”. Podíváme se také na možnosti, kdy kontaktní čočky působí jako 
něco víc než je pouhá korekce oční vady.

Anotace seminářů
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Suché oko, příležitost nebo problém?
Michal Vymyslický MSc., Optometrista | ALCON Pharmaceuticals

Syndrom suchého oka nebo zhoršený slzný film může vyústit až ve zhoršenou kvalitu života. Uživatelé kontaktních čoček potom při zhoršeném slzném filmu pociťují  
diskomfort, který může vést k ukončení užívání kontaktních čoček.
Tento workshop se zaměřuje na vyhodnocení slzného filmu, shrnuje výsledky posledních vědeckých informací na téma suché oko a nabízí doporučení a následnou péči  
o zákazníky se syndromem suchého oka.

Nové jednodenní kontaktní čočky i pro náročné dny
Jakub Vrba | Johnson & Johnson Vision Care Companies

Ve své každodenní praxi se všichni snažíme nalézt tu nejlepší kontaktní čočku pro každého z našich klientů. Naše doporučení ovlivňuje celá řada faktorů - klientovy potřeby, 
životní styl, postoje, příznaky i zdraví očí.
Pohodlí v kontaktních čočkách je pro nás při aplikaci velmi důležité. Klíčem k němu je dokonalejší porozumění slznému filmu, biochemickým a biofyzikálním změnám 
způsobeným kontaktní čočkou.
Výjimečné postavení má v tomto ohledu nová jednodenní čočka ACUVUE OASYS® 1-Day. Za jejím vývojem je filozofie nazývaná „Eye inspired EYE-INSPIREDTM Design“, která 
pomohla optimalizovat novou technologii, především ke zlepšení interakce se slzným filmem a povrchem oka. Díky jedinečné technologii zvlhčení slzný film nenabourává, 
ale je jeho integrální součástí. 
Těší mne, že mám pro své klienty čočku, která jim poskytuje optimální zážitek. Přijďte se o této převratné inovaci dozvědět více. 

Kontaktní čočky a digitální doba
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. | Bausch+Lomb

V dnešní době je v souvislosti s nošením kontaktních čoček stále více skloňováno používání digitálních zařízení. Podle výsledků naší studie je vidět, že více jak 80% používá 
své mobily, počítače, smartphony a jiné přístroje více jak 4 hodiny denně. Přičemž kontaktní čočky nosí více jak 8 hodin denně. Je tedy jasné, že každý potřebuje individuální 
přístup při doporučení a výběru správných kontaktních čoček u svého kontaktologa. Nabízí se tedy možnost vyzkoušet kontaktní čočky ULTRA.

Vergenční poruchy při pohledu do blízka
RNDr. František Pluháček, Ph.D. 
Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci | SČOO

V současné době existuje řada propracovaných zařízení a metodik pro vyšetřování vergenčních poruch do dálky. Pro měření do blízka je však nabídka omezenější. Z tohoto 
důvodu může být i vlastní řešení odpovídajících potíží opomíjené. Cílem příspěvku je seznámit posluchače s rozdělením skrytých okohybných odchylek (heteroforií) do 
blízka, s jejich základními charakteristikami, příčinami a doporučeným řešením. Též budou prezentovány základní možnosti jejich vyhodnocení. V závěru budou uvedeny 
konktrétní vybrané reálné případy.

Můžete mi prosím pomoci, jsem šeroslepý?
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. 
Katedra optometrie a ortoptiky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno | SČOO

Pravděpodobně jste se již ve své odborné praxi setkali s pacienty, kteří si stěžovali na problémy s viděním za šera nebo potíže při adaptaci oka na různé světelné hladiny. 
Příčin těchto potíží je celá řada. Vlastní šeroslepost nebo porucha adaptace oka není většinou primárním problémem. V průběhu klinického vyšetření velmi často odhalíme, 
že příčinou potíží je například neadekvátně korigovaná refrakční vada, noční myopie, aberace vyšších řádů nebo porucha kontrastní citlivosti. 
V průběhu našeho semináře budeme hovořit mimo jiné i o tom, co může být pravou příčinou vrozené nebo získané poruchy adaptace oka a ukážeme si jednoduché testy, 
které umožňují tuto poruchy snadno odhalit.

Jak dosáhnout plné spokojenosti s progresivní korekcí
Jakub Vrba | Optika Čivice s.r.o.

Jak neudělat chybu při komunikaci, vyměřování, doporučení a výdeji progresivních brýlí. Jaká je hranice pro úspěšné použití standardních čoček a kdy je nutné použít špičkový 
design a plnou individualizaci. Rozbor častých chyb a praktické tipy pro stoprocentní úspěch. 

NVB - unikátní individualizace progresivních brýlových čoček na blízkou a střední vzdálenost
Mgr. Roman Heinz | Essilor - OPTIKA spol. sr.o.

Kdo je dnešní presbyopický nositel? Je nutné si uvědomit, že do této skupiny již řadíme i tzv generaci X. Tato generace zahrnuje ročníky narození 1965 až 1980. Typickým projevem 
generace X  je tzv multitasking, pozdní rodičovství, nákup produktů online, tvoří dokonce 1/3 pracovní síly v rámci EU a také jde o první generaci vyrůstající s počítačem. Moderní 
život má samozřejmě dopad na  jejich vizuální potřeby. Chceme-li odpovědět na výzvy, kterým čelí dnešní presbyopičtí zákazníci, musíme brát v potaz nikoliv pouze vidění do 
blízka, ale nově i tzv. vzdálenost na délku natažené paže. Díky novým inovativním technologiím a návykům nositele, zaměřeným právě na tuto vzdálenost, jsme nyní schopni 
dosáhnout plné personalizace produktu a tím výrazně ovlivnit kvalitu zobrazení v závislosti na vizuálních návycích nositele a zvolené obrubě. 

Moderní trendy screeningu oka a brýlové korekce pomocí Wave Front analýzy
Ing. Vojtěch Svoboda | Rodenstock ČR s.r.o.

Technologický pokrok přináší přesnější a modernější metody vyšetření zraku, díky kterým dokážeme přesněji identifikovat abnormální stav oka nebo ovlivnit kvalitu zobra-
zení optického systému oka. Díky Wave Front analýze získáme ucelené informace o stavu optického systému oka a pomocí DNEye optimalizace brýlových čoček, dokážeme 
ovlivnit zobrazovací vady oka v závislosti na velikosti zornice. Výsledkem tak jsou nejpřesnější individuálně zhotovené brýlové čočky, které jsou v současné době na trhu. 
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Screening binokulárního vidění 
Mgr. Renáta Indráková | Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci | SČOO

Seminář je zaměřen na základní zhodnocení binokulárního vidění a bude se konat v plně vybavené laboratoři optometrie.  Pro vyhodnocení stavu BV slouží čtyři základní vy-
šetřovací techniky, které budou procvičeny v rámci praktické části tohoto semináře. Jedná se o zakrývací testy, vyšetření blízkého bodu konvergence, motility a fúze. Součástí 
semináře bude také vyšetření asociační forie pomocí testů na fixační disparitu.

Typologie zákazníka (barvy a tvary brýlí podle tvaru obličeje)
Lenka Fejfarová Kellnerová, Mgr. Renata Kárníková | BW VISAGE s.r.o. / SČOO

Na přednášce účastníky semináře seznámíme se základní typologií zákazníka zaměřenou na neverbální složku a vizáž. Provedeme je základní psychologií barev a doporučíme 
správný tvar obroučků k danému tvaru obličeje.

Individuální přístup k péči o kontaktní čočky 
Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.,  Bc. Tomáš Dobřenský 
CooperVison Limited

Ne každý roztok je vhodný pro každého uživatele. Jak poznáme ten správný? A jak odhalíme, že používaný roztok nevyhovuje? Co doporučit jiného? Kdy je vhodný peroxidový 
systém a jak ve skutečnosti funguje? Jaká jsou rizika pro zdraví očí Vašich klientů a proč není rozumné čistění čoček podceňovat? Pokusíme se na praktických ukázkách odpově-
dět na otázky, které se mohou týkat i vašich zákazníků.

Roztoky a péče o kontaktní čočky
Ing. Alexandra Petrlíková | ALCON Pharmaceuticals

Péče o kontaktní čočky je nedílnou součástí jejich správného nošení. Máme ale u svých klientů vždy jistotu, že používají ten správný roztok? Je pro nás odpověď na kon-
trolách „ano čistím“ skutečně dostačující? Dnešní trh nám ukazuje, že není roztok, jako roztok. Systém čištění kontaktních čoček by měl být jednoduchý a tím předcházet 
nedodržování postupu. Na workshopu se budeme zabývat typy roztoků, jejich složení a probereme jednoduché rady a typy z naší každodenní praxe.

Praktické tipy pro úspěšnou aplikaci torických kontaktních čoček
Mgr. Markéta Žáková | Johnson & Johnson Vision

Astigmatismus patří v dnešní době mezi optometristou rutinně vyšetřované refrakční vady. Je obvyklé korigovat nalezenou hodnotu astigmatismu brýlovou korekcí. Proč 
nabízet korekci astigmatismu kontaktními čočkami? Jakými zásadami a principy bychom se pro úspěšnou aplikaci měli řídit? Jak překonat obtíže ve výběru designu, mate-
riálu a výrobním rozsahu torických kontaktních čoček? 

Jak úspěšně aplikovat multifokální kontaktní čočky a uspokojit specifické potřeby presbyopických klientů?
MUDr. Svatava Háčiková, CSc. | Johnson & Johnson Vision

Multifokální kontaktní čočky představují pro naše praxe velký potenciál růstu a pro klienty v presbyopickém věku možnost udržení dosavadního životního stylu z hlediska 
kvality zraku. Seminář se zaměřuje na:
 - Praktickou aplikaci multifokálních kontaktních čoček 
 - Počáteční informace presbyopovi o možnosti aplikace těchto čoček a jejich aktivní nabídku
 - Komunikaci s presbyopickým klientem 
 - Změny a specifické potřeby presbyopického oka
 - Stručný popis různých designů multifokálních kontaktních čoček
 - Design a materiály moderních multifokálních kontaktních čoček a jejich přínosy pro presbyopické klienty
 - Praktický návod pro jejich úspěšnou aplikaci

Projekt zdravý sportovec  – program zdravý zrak 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D | Katedra optometrie a ortoptiky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno | SČOO

Individualizace v oborech oční optika, optometrie a ortoptika je zřejmá vzhledem k potřebám kvalitního vidění každého jedince. A to nejen v běžném životě, ale i při 
různých aktivitách. Zdravý jedinec má zpravidla možnost výběru optické korekční pomůcky podle svých požadavků a nároků. Náš obor nabízí také širokou řadu pomůcek 
pro sportovně založené osoby. Odlišná situace však nastává u sportovců, kteří mají tělesné nebo mentální postižení. Seminář je orientován na individuální potřeby jedinců 
s různými disabilitami, kteří jsou také našimi klienty a zpravidla vyžadují více osobního přístupu.

Vybraná onemocnění a jejich vliv na vyšetření zraku a na zrakovou korekci
Bc. Přemysl Kučera | FBMI ČVUT v Praze | SČOO

Správné stanovení korekce může být komplikováno celkovým nebo očním onemocněním. V semináři budou představena onemocnění, která ovlivňují vidění a mohou ztě-
žovat vyšetření refrakce. Dále budou prezentovány mechanismy vlivu onemocnění na refrakční a binokulární stav očí a bude navrhnut postup řešení obtížných refrakčních 
stavů.
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