
 

Światowy dzień wzroku 2022: #LoveYourEyes 
 
Światowy Dzień Wzroku stanowi, co roku okazję do skupienia uwagi na znaczeniu widzenia i zdrowia 
oczu. W tym roku przypada on na 13 października 2022 roku. 
 
Dobry wzrok pozwala ludziom prowadzić aktywne i niezależne życie. Regularne badanie wzroku 
powinno być powszechną praktyką dla ludzi w całej Europie. Specjaliści zajmujący się podstawową 
opieką okulistyczną nie tylko sprawdzają, jak dobrze dana osoba widzi, ale także czy jej oczy są 
zdrowe. Sprawdzają oni między innymi, jak oczy współpracują ze sobą i badają zarówno wnętrze oka 
jak jego powierzchnię. W razie potrzeby specjalista może pomóc skorygować wzrok danej osoby i 
doradzić, jak zapobiec jego pogorszeniu. W razie potrzeby może również skierować na badania 
lekarskie.  
 
Międzynarodowa Agencja Zapobiegania Ślepocie (IAPB) prowadzi coroczną kampanię 
#LoveYourEyes, w ramach, której "zachęca osoby do indywidualnego do nadania priorytetu swojemu 
zdrowiu, a jednocześnie opowiada się za dostępną, niedrogą opieką okulistyczną na całym świecie". 
ECOO od dawna wspiera kampanię, podkreślając ważną rolę, jaką odgrywają specjaliści 
podstawowej opieki okulistycznej w pomaganiu ludziom w dbaniu o ich wzrok i zdrowie oczu.  
 
Dla większości ludzi pierwszym punktem kontaktu, jeśli mają jakiekolwiek obawy dotyczące ich oczu, 
są optycy i optometryści. Profesjonalna porada od wykwalifikowanego specjalisty jest cenną i ważną 
usługą. Optycy i optometryści świadczą usługi, które są łatwo dostępne i oparte na solidnych 
podstawach edukacyjnych. ECOO opracowało ECOO Europejski Dyplom z Optometrii oraz 
Europejskie Kwalifikacje w Optyce, aby zaoferować wspólny i zharmonizowany wysoki standard w 
całej Europie. 
 
Potrzebujemy, aby osoby decyzyjne i osoby odpowiedzialnie za planowanie zdrowotne były aktywne, 
świadome i wspierające rolę, jaką optycy i optometryści odgrywają w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej - zapewniając wygodny dostęp w społeczności, optymalizując opiekę nad wzrokiem w 
systemie opieki zdrowotnej, dając profesjonalną pomoc pacjentom, poprawiając zdrowie oczu i 
wzrok dla wszystkich. Uznanie tych zawodów we wszystkich krajach europejskich jest podstawą do 
osiągnięcia celu, jakim jest wyeliminowanie możliwej do uniknięcia ślepoty i wad wzroku w Europie. 
 

 

Światowy Dzień Wzroku przypada 13 października 2022 r. Dowiedz się, jak   #LoveYourEyes promuj 
go wśród opini publicznej, decydentów i innych interesariuszy za pomocą infografiki ECOO  ECOO 
infographic.  

 
O ECOO 
 
Europejska Rada Optometrii i Optyki (ECOO) reprezentuje interesy optometrystów i optyków w całej Europie. 
Nasi członkowie to krajowe stowarzyszenia zawodowe z 21 krajów, które łącznie reprezentują ponad 150 000 
optyków i optometrystów. Celem ECOO jest promowanie zdrowia oczu wśród społeczeństwa ponad granicami 
oraz harmonizacja klinicznych i edukacyjnych standardów praktyki optometrycznej i optycznej w całej Europie. 
 
             
 
 
              Tłumaczenie i redakcja wersji polskiej na potrzeby Światowego Dnia Wzroku 2022 w imieniu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, polskiego 
partnera kampanii:Patrcyja Mądrawska 

https://ecoo.info/wp-content/uploads/2022/09/World-Sight-Day-2022-infographic.pdf
https://ecoo.info/wp-content/uploads/2022/09/World-Sight-Day-2022-infographic.pdf


 
 
 


