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Opublikował ponad 50 oryginalnych prac naukowych z zakresu optyki fizycznej i optometrii, kierował też licznymi
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W Polsce pogłębia się tendencja do wydzielenia kwalifikacji właściwych wyłącznie zawodowi optometrysty.
Najprawdopodobniej zostanie ona usankcjonowana w przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawie regulującej
zawód optometrysty. Zdaniem większości środowiska praktykujących optometrystów regulacja ta będzie służyć szeroko
rozumianemu dobru pacjenta. Nie powinna zatem spowodować utrudnienia w dostępie pacjentów do usług optycznooptometrycznych świadczonych dotychczas przez optyków o kwalifikacjach wykraczających poza te przewidziane dla
zawodu technik optyk (M14 + M30). Praktyka pokaże czy te przewidywania się sprawdzą. Niemniej jednak okolicznościami
działającymi już dziś na korzyść pacjentów są postępująca automatyzacja badań optometrycznych oraz rozwój
telemedycyny pozwalający m.in. rozdzielić w czasie i w przestrzeni samo badanie i interpretację jego wyników.
Wykład jest poświęcony automatyzacji pomiarów następujących parametrów narządu wzroku: ostrości widzenia do dali i
do bliży, czułości kontrastowej i percepcji barw. Ponadto omówione zostaną krótko badania takie jak perymetria, optyczna
tomografia koherencyjna (OCT), obrazowanie dna oka i topografia rogówki, w których stosowne zobrazowania będzie mógł
otrzymać optyk a zinterpretuje je specjalista np. okulista lub optometrysta. Zaprezentowane zostanie też prototypowe
urządzenie pozwalające nie tylko na automatyczne wykonanie kompleksowych pomiarów optyczno-optometrycznych, w
tym widzenia obuocznego, lecz także pełniące funkcję trenażera terapii widzenia wykorzystującego w terapii gry video z
prawdziwie trójwymiarowymi scenami (Evaluador de Visión Automatizado – EVA). Na zakończenie przedstawione zostaną
możliwości pojawiąjące się po stronie pacjenta/klienta pozwalające mu samodzielnie w sposób automatyczny
zweryfikować prawidłowość dobranej korekcji.
Przedstawimy też zmiany w programach kształcenia optyków okularowych i optometrystów wdrażane na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, wychodzące naprzeciw sygnalizowanym wyżej trendom.

