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Vážení čtenáři, milí klienti,

pro Oční optiku Žilka je už léta samozřejmostí, že zde pracují optometris-
té. Víme však, že není všeobecně známo kdo to optometrista je a považuje-
me za potřebné tuto profesi představit a rozšířit tak povědomí o oboru oční 
optiky.

Optometrie je nelékařský zdravotnický obor , který se zabývá měřením a 
zjišťováním refrakčního stavu oka. Vysokoškolsky vzdělaný specialista v 
tomto oboru se nazývá optometrista. 

Optometrii lze v ČR studovat na lékařské fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně a na lékařské a přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Po úspěšném dokončení studia absolvent získává oprávnění minis-
terstva zdravotnictví k výkonu profese, které má omezenou platnost. Opto-
metrista je povinen se dále vzdělávat a toto musí dokládat. Platné oprávnění 
k výkonu profese by mělo být v optice k dispozici a je také možno jej najít na 
stránkách ministerstva zdravotnictví. 

Hlavní náplní práce optometristy je stanovení dioptrické korekce očních 
vad. Jinými slovy měří dioptrie, ověřuje vzájemnou spolupráci obou očí a v 
závěru určuje správnou korekci brýlí, případně kontaktních čoček, pro dané-
ho klienta. Je tedy člověkem, který by měl mít na starosti primární a základní 
péči o vaše oči. Optometrista je také schopen posoudit celkový stav zrako-
vých funkcí. Nestanovuje však diagnózu a neléčí oční choroby, ale doporu-
čuje návštěvu očního lékaře v případě jakéhokoli podezření a nestandardní-
ho zjištění.

V Oční optice Žilka věnujeme maximální úsilí a pozornost preciznímu 
změření zrakové vady a celkovému zhodnocení zrakového problému. Náv-
štěva optometristy si tak vyžádá asi hodinu času. Získané údaje a hodnoty 
nám poskytují ucelenou představu o vidění a potížích jednotlivce. Na tomto 
základě pak můžeme najít a doporučit nejlepší řešení. 

Moderní oční optika nabízí brýlové čočky, které refl ektují současnou dobu 
a obecně vysoké nároky na zrak. Kvalifi kovaný optometrista je tak nepostra-
datelným profesionálním poradcem a partnerem při řešení potíží spojených 
s viděním. To ve fi nále poskytne nejen očím, ale celému neurovizuálnímu 
(zrakovému) systému úlevu, pohodlí a ostrost. 

O možnostech, které nabízí brýlové čočky vyráběné v současnosti, podrob-
něji v příštím článku.
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

33%
KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní jsme pro Vás zlevnili všechny dámské a pánské
kabáty Móda Prostějov o skvělých 33%! Stále nabízíme
velký výběr obleků a košil ve všech velikostech! A pozor!
Akce navíc! Všechna dámská trička likvidujeme s 50 %
slevou. Přijďte! Určitě si vyberete! Těšíme se na Vás!
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