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Зв'язатися з нами
+38 (044) 230-82-62 Пн-Пт: 9:00-18:00проспект, Степана Бандери, 21

офіс, 307
м.Київ
e-mail: info@ukroptika.ua

Всеукраїнська конференція «Бачити світ своїми очима»

В рамках Всеукраїнської Конференції «Бачити світ своїми очима» пройдуть ділові зустрічі,
дискусії, конференції, презентації, тренінги, практичні заняття та багато цікавого.
Найкращі професори та тренери поділяться своїм досвідом з оптометрії та офтальмології.

Дата проведення:

06 - 08 листопада 2019 року.

Місце проведення:

  МЕНЮ
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ультрасучасна локація UBI Конференц Хол
м. Київ, вул. Дорогожицька,8 (3, 5, 6, 7 поверхи)

06 листопада 2019 року (Середа)

10:00

Офіційне відкриття V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАЧИТИ СВІТ СВОЇМИ ОЧИМА» (6
поверх).

11:00 - 12:00

Конференція ГО «УКРОПТИКА» (3 поверх).
Вступне слово президента ГО «УКРОПТИКА» Девко Валерія Федоровича, виконавчого
директора ГО «УКРОПТИКА» Яременко Наталії Миколаївни.
Презентація Проекту Оптометрія. Нові українські стандарти, протоколи та настанови.
Навчання за спеціалізацією Оптометрія.

Доповідачі:

1. Лiщишина Олена Михайлівна - Начальник відділу стандартизації медичної допомоги
департаменту оцінки медичних технологій Державного експертного центру МОЗ України

2. Риков Сергій Олександрович - Завідуючий кафедрою офтальмології Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, голова правління ВГО "Асоціація дитячих
офтальмологів та оптометристів України", д.мед.н., професор

3. Вовк Леся Григорівна - Директор коледжу ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж після
дипломної освіти»

4. Харченко Лариса Борисівна – Головний лікар, лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної
категорії мережі Люксоптика.

5. Катерина Балабанова - Директор ДУ «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони
здоров‘я України (за погодженням)

6. Сорока Іван Миколайович - Президент Медичного клубу, голова медико-фармацевтичного
комітету МОЗ Україна.

12:00 - 12:30

Перерва на каву брейк

12:30 - 13:00

Засідання Конференції ГО «УКРОПТИКА.

11:00 - 12:00

Майстер клас "Можливості кастомізованих лінз компанії So�ex в корекції важких
рефракційних порушень"

Лектор:

1. Шеховцов Максим Анатолійович лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог, медичний
консультант Крістал Зір. (6 поверх, стенд SP4, компанія АЙЛАЗ)

12:00 - 13:00

"Презентація німецьких лінз преміум-класу Rupp+Hubrach"

Лектори:

1. Команда Rupp+Hubrach Україна . Стенд SP9 компанії «ОПТИКА-ДНІПРО»
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13:30 - 15:00

Семінар «Косоокість в Оптомерії»

Доповідачі:

1. Завідуючий кафедрою офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, голова правління ВГО "Асоціація дитячих офтальмологів та
оптометристів України", д.мед.н., професор Риков Сергій Олександрович;

2. Дитячий офтальмолог Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр
мікрохірургії ока" АЛЄЄВА Наталія Миколаївна (3 поверх)

14:00 - 15:00

Семінар ГО «УКРОПТИКА» на теми:

Вимоги до маркування медичних виробів (оправи, лінзи, обладнання…) Питання мовної
політики. Графічні символи. Інструкція.
Нові вимоги до введення в обіг медичних виробів в Україні. Пост маркетинговий нагляд.
Медичні вироби більше не будуть предметом регулювання Технічного регламенту засобів
вимірювальної техніки.
Оновлений проект змін до Технічних регламентів щодо медичних виробів. Що є і що буде?

Доповідач:

1. Тетяна Пазерська, державний експерт експертної групи з питань медичних виробів та
косметичних засобів. Фармацевтичний директорат, Міністерство охорони здоров'я України.
Конференц зал Show, 7 поверх.

14:00 - 18:00

Workshop на тему:

«Індивідуальні ортокератологічні лінзи на платформі " OKVision Ortho-K"»

Лектор:

1. Гульнара Андрієнко лікар-офтальмолог, експерт Міжнародної Академії Ортокератології і
контролю міопії (FIAOMC), керівник відділу ортокератологіі Національного інституту міопії,
викладач Академії медичної оптики і оптометрії, м. Москва. від компанії Окей Віжен Україна.(
стенд F1, 5 поверх)

15:00 - 16:00

Тренінг «Практичні аспекти роботи з пацієнтами при порушенні бінокулярного зору.»

Доповідач:

1. Харченко Лариса Борисівна – Головний лікар, лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної
категорії мережі Люксоптика. (3 поверх)

15:00 - 16:00

Майстер клас на тему "Склеральні лінзи в корекції складних рогівок. Як допомогти
пацієнтові знайти зір, коли інші методи корекції не ефективні".

Лектор:

1. Авер'янова Оксана Сергіївна лікар-офтальмологи вищої категорії, кандидат медичних наук,
керівник науково-медичного центру рефракційної терапії в країнах СНД, Член
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Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів, Член всесвітньої
асоціації ортокератології, офіційний Консультант Клінічних Досліджень від компанії Парагон
(США), директор медичного центру ТОВ "АЙЛАЗ". (6 поверх, стенд SP4, компанія АЙЛАЗ)

16:00 - 17:00

Семінар ГО «УКРОПТИКА» на теми:

Все про контроль, перевірки і ризики при роботі з ФОП
Загальні та основні вимоги по застосуванню РРО під час здійснення господарської
діяльності, в тому числі медичними виробами згідно вимог нового законодавства по
застосуванню РРО.
Нові аспекти визначення критеріїв відповідальності та штрафних санкцій стосовно
застосування РРО.
Проведення перевірок Мінпраці по новим вимогам: що і як перевіряють органи Мінпраці.
Відповідальність за невиконання вимог по законодавству про працю з урахуванням
внесених змін.

Доповідач:

1. Згоннік Мирослав Юрійович, сертифікований Аудитор, IFA ТОВ «Аудиторська фірма
«ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА». Запитання-відповіді. Конференц зал Show, 7 поверх.

16:00 - 17:00

Лекція «Презентація оптичних японських лінз Tokai. Вперше в Україні.»

Лектори:

1. Samuel Ulens комерційний директор Tokai Optecs, Бельгія.
2. Kurt Leuridan генеральний директор Tokai Optecs, Бельгія (3 поверх)

16:00 - 17:30

Майстер клас «Що важливо знати про ортокератологію. З чого почати?»

Тренер:

1. Авер’янова Оксана Сергіївна к.м.н. консультант клінічних дослідників компанії Парагон
медичний центр «АЙЛАЗ» (6 поверх стенд SP4, компанія Айлаз)

17:00 - 18:00

Лекція «Cooper Vision - живи яскраво»

Доповідач:

1. Вдовиченко Олена Юріївна, професійний консультант Гранд Рітейл Кампані, лікар
офтальмолог. (3 поверх)

07 листопада 2019 року (Четвер)

10:00 - 11:00

Бізнес тренинг «Як розпочати ортокератологічну практику».

Лектори:

1. Ольга Ігорівна Рябенко , головний лікар клініки "ОфтальНова", м. Москва Акредитований
експерт Міжнародної Академії Ортокератології (FIAO).
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2. Комерційний директор компанії Вью Сістем, дистриб'ютор ортокератологічних лінз
MoonLens в Україні Шомін Андрій Юрійович. (3 поверх)

11:00 - 12:00

Презентація "Японські лінзи та розчини Menicon. Асортимент і особливості".

Лектор:

1. Король Андрій Миколайович, лікар офтальмолог першої категорії, клінічний консультант
компанії "Техномед Сервіс" ( 3 поверх)

11:00 - 16:00

Науково-практичний семінар від компанії Окей Віжен Україна на тему «Контроль міопії: наші
можливості сьогодні»

Доповідачі:

1. Гульнара Андрієнко лікар-офтальмолог, експерт Міжнародної Академії Ортокератології і
контролю міопії (FIAOMC), керівник відділу ортокератологіі Національного інституту міопії,
викладач Академії медичної оптики і оптометрії, м. Москва.

2. Катерина Шібалко лікар-офтальмолог, керівник відділу контролю міопії і фундаментальних
досліджень Національного інституту міопії, викладач Академії медичної оптики і оптометрії,
м. Москва. Конференц зал Show, 7 поверх.

Програма семінару:

11:00 - 12:00 Шібалко Катерина. «Прогресуюча міопія: основні напрямки її контролю».
12:00 - 13:00 Андрієнко Гульнара. «Ортокератологічні лінзи в контролі міопії: від стандартних
до індивідуальних».
13:00 - 14:00 Шібалко Катерина. «Вплив наведеного міопічного периферичного дефокуса на
гармонізацію акомодації і стабілізацію зростання ока при прогресуючій міопії».
14:00 - 15:00 Андрієнко Гульнара, Шібалко Катерина. «Класична або «м'яка» ортокератологія:
друзі чи конкуренти?».
15:00 - 16:00 Дружній фуршет

11:00 - 12:00

Майстер клас "Можливості кастомізованих лінз компанії So�ex в корекції важких
рефракційних порушень"

Лектор:

1. Шеховцов Максим Анатолійович лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог, медичний
консультант Крістал Зір. (6 поверх, стенд SP4, компанія АЙЛАЗ)

12:00 - 13:00

Тренинг «Алгоритм оптометричного дослiдження - про що ми iнколи забуваємо?»

Доповідач:

1. Вдовиченко Олена Юріївна, професійний консультант Гранд Рітейл Кампані, лікар
офтальмолог. (3 поверх)

12:00 - 13:00

"Презентація німецьких лінз преміум-класу Rupp+Hubrach"
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Лектори:

1. Команда Rupp+Hubrach Україна . Стенд SP9 компанії «ОПТИКА-ДНІПРО»

13:00 - 14:00

Семинар "Автоматизація салонів оптики. Робота з клієнтами, касою. Програма АРМО Плюс."

Лектор:

1. Морозов Ігор Ілліч (3 поверх)

13:00 - 14:00

Майстер клас «Актуальність проблеми"Синдром сухого ока" на рівні оптики та клініки.
Сучасні методи дослідження. Необхідне обладнання та засоби для визначення синдрому
сухого ока.»

Лектори:

1. Чумакова Наталія Олександрівна лікар офтальмолог . Медичний консультант Vision Optic
Group,

2. Даценко Віта Вікторівна, лікар-офтальмолог. Медичний консультант Vision Optic Group. (5
поверх стенд F4, компанія Vision Optic Group)

13:30 - 14:30

Практичне заняття «Алгоритм оптометричного дослiдження - про що ми iнколи забуваємо?»

Доповідач:

1. Вдовиченко Олена Юріївна, професійний консультант Гранд Рітейл Кампані, лікар
офтальмолог. (6 поверх стенд SP2, компанія Гранд Рітейл)

14:00 - 15:00

Тренінг «Сучасна тонометрія Icare-нова послуга в умовах оптики»

Доповідач:

1. Пушкова Наталія, директор з розвитку бізнесу ТОВ " Точка зору" ( 3 поверх)

15:00 - 18:00

Workshop на тему: «М'які дефокусні лінзи Prima Bio bifocal для «м'якої» ортокератології.”

Лектор:

1. Катерина Шібалко лікар-офтальмолог, керівник відділу контролю міопії і фундаментальних
досліджень Національного інституту міопії, викладач Академії медичної оптики і оптометрії,
м. Москва. від компанії Окей Віжен Україна стенд F1, 5 поверх

15:00 - 17:00

Майстер клас «Визнання стану акомодації та відповідне призначення рефракційної терапії»

Доповідач:

1. Харченко Лариса Борисівна – Головний лікар, лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної
категорії мережі Люксоптика. (6 поверх, стенд SP 3 компанія Ленті Про)
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15:00 - 16:00

Семінар «Оптометричне обгрунтування рекомендації торичних на мультифокальних
контактних лінз»

Доповідач:

1. Іван Шкрібляк. Менеджер професіональної підтримки відділу контактна корекція
представництва компанії «Алкон Україна». (3 поверх)

15:00 - 16:00

Майстер клас на тему "Склеральні лінзи в корекції складних рогівок. Як допомогти
пацієнтові знайти зір, коли інші методи корекції не ефективні".

Лектор:

1. Авер'янова Оксана Сергіївна лікар-офтальмологи вищої категорії, кандидат медичних наук,
керівник науково-медичного центру рефракційної терапії в країнах СНД, Член
Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів, Член всесвітньої
асоціації ортокератології, офіційний Консультант Клінічних Досліджень від компанії Парагон
(США), директор медичного центру ТОВ "АЙЛАЗ". (6 поверх, стенд SP4, компанія АЙЛАЗ)

08 листопада 2019 року (П’ятниця)

12:00 - 13:00

Майстер клас «Системний догляд за носіями контактних лінз. Вибір найкращої системи
догляду за КЛ. Засоби попередження ускладнень та етапи лікування синдрому сухого ока.
Аналіз типових симптомів та скарг синдрому с ухого ока.»

Лектори:

1. Чумакова Наталія Олександрівна лікар офтальмолог . Медичний консультант Vision Optic
Group,

2. Даценко Віта Вікторівна, лікар-офтальмолог. Медичний консультант Vision Optic Group. (5
поверх, стенд F4 компанії Vision Optic Group)

Теми доповнюються!
* В програмі можливі зміни

Програма ще формується, слідкуйте за доповненнями.

Завантажити запрошення http://ukroptika.ua/mio-2019/zaproshennya-na-mio-2019-listopad/
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