
EAOO ZAPRASZA NA 14 DOROCZNĄ KONFERENCJĘ European Academy of Optometry and Optics
POZNAN '23

PT. "EYECARE IN THE CHANGING WORLD"

[PRESS RELEASE] 26 /01/2023 - 14. doroczna konferencja Europejskiej Akademii Optometrii i Optyki 
(EAOO) odbędzie się w Poznaniu w dniach 12-14 maja 2023 roku. Równolegle z  Akademią odbędzie 
się wiosenne spotkanie Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO) (11 - 13 maja). 

EAOO Poznań '23 będzie największym spotkaniem profesjonalistów z zakresu optometrii i optyki w 
Europie. Do udziału zapraszamy  studentów, optometrystów, optyków, naukowców zajmujących się 
widzeniem, pracowników akademickich i wszystkich innych specjalistów z branży. Tematem 
tegorocznej edycji Akademii jest "Eyecare in the Changing World".  W jej trakcie będzie można 
poznać najlepsze algorytmy postępowania, podnieść poziom swojej wiedzy, zwiększyć świadomość 
na temat możliwości i wyzwań dotyczących ochrony wzroku pacjentów w całej Europie. Program 
Akademii obejmuje szeroki zakres tematów naukowych, klinicznych, edukacyjnych i zdrowia 
publicznego, w tym wykłady, interaktywne panele dyskusyjne, sesję plakatową, sesje sponsorowane i
wystawę sponsorską.  Ponadto, kontaktowa forma konferencji i spotkania na żywo stanowią 
niepowtarzalną okazję do nawiązywania kontaktów z uczestnikami z całego świata.

"Ulegający zmianom otaczający nas świat wymaga od sektora opieki nad narządem wzroku ciągłego 
podnoszenia poziomu wiedzy; jestem zachwycona, że Akademia kontynuuje swoje zobowiązanie do 
promowania uczenia się przez całe życie, jednocześnie motywując do osiągania doskonałości w 
wymagającej dynamicznej rzeczywistości" - powiedziała Liliana Stankova, przewodnicząca EAOO. 
"Przyspieszona digitalizacja, trendy dotyczące AI, innowacje branżowe, ale także wyzwania związane 
z kryzysem gospodarczym, klimatycznym czy uchodźczym - to czynniki zewnętrzne, które wpływają 
na to, co robimy i kim jesteśmy jako profesjonaliści. Program tegorocznej Akademii przedstawi m.in. 
digitalizację i kwestie pomocy humanitarnej opieki nad oczami. Jestem niezmiernie wdzięczna 
naszym gospodarzom, sponsorom, partnerom i wszystkim tym, którzy ciężko pracują, aby 
przygotować znakomity i niezapomniany Poznań '23". Poznań to wspaniałe miejsce, do którego 
warto przyjechać. Jedno z najstarszych polskich miast, jest dziś 5. największym miastem kraju, 
położonym na zachodzie Polski, nad rzeką Wartą. Jest ważnym ośrodkiem historycznym, kulturalnym 
i biznesowym, znanym również jako przyjazne, kolorowe i tętniące życiem miejsce. Posiada bogatą 
ofertę możliwości dla studentów, a także ma najdłuższą historię edukacji optometrycznej w kraju. 

Konferencja jest organizowana wspólnie przez EAOO i  Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 
(PTOO). "Jesteśmy zaszczyceni, że możemy gościć doroczny kongres EAOO w Poznaniu i liczymy na 
przyjęcie rekordowej liczby delegatów, studentów, badaczy i praktyków, aby omówić najnowsze 



wyniki badań naukowych i podzielić się aktualnymi trendami w edukacji i praktyce klinicznej w 
optometrii i optyce oraz w nauce o widzeniu" - powiedziała Dominika Olkowska, przewodnicząca 
PTOO. - "Polska z powodzeniem gościła konferencję Akademii w 2014 roku i jesteśmy dumni, że 
możemy ponownie powitać to wydarzenie, zwłaszcza w Poznaniu, gdzie w 1983 roku narodziła się 
polska optometria. W programie zawierającym wystąpienia światowej klasy prelegentów 
omawiających zróżnicowane tematy z zakresu optyki i optometrii, jesteśmy pewni, że każdy znajdzie 
coś interesującego". 

Więcej informacji i rejestracja na stronie eaoo2023.com

***

O EAOO 

Europejska Akademia Optometrii i Optyki (EAOO) jest organizacją członkowską, która stanowi 
niezwykle cenny głos dla rozwoju optometrii i optyki w Europie, pomaga w stworzeniu bazy wiedzy 
naukowej oraz wspiera i promuje uczenie się przez całe życie przez optometrystów, optyków, 
naukowców zajmujących się widzeniem i wszystkich osób zaangażowanych w opiekę zdrowotną nad 
oczami w całej Europie. Strategicznymi celami Akademii są: - rozwój wiedzy naukowej w zakresie 
optometrii i optyki, - postęp i promocja edukacji w zakresie optometrii i optyki oraz przedmiotów 
pokrewnych, - postęp i promocja badań w zakresie optometrii i optyki oraz przedmiotów 
pokrewnych, - promowanie optometrii i optyki wobec opinii publicznej, - promowanie wobec opinii 
publicznej kompetencji zawodowych i postępowania członków Akademii. Akademia została 
zainicjowana w Lozannie, w Szwajcarii, w maju 2009 roku, podczas wiosennego spotkania 
Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO).

Adres: European Academy of Optometry and Optics, 42 Craven Street, London, WC2N 5NG, United 
Kingdom.

Informacje: www.eaoo.info

Kontakt: admin@eaoo.info. 

O PTOO 

Polskie Towarzystwo Optometryczne (PTOO), lokalny organizator EAOO 2023 w Polsce, jest 
organizacją członkowską, która działa od 1994 roku. Jej celem jest m.in. stałe podnoszenie kwalifikacji
zawodowych polskich optometrystów i optyków, opracowywanie standardów i szerzenie etyki 
zawodowej wśród specjalistów w Polsce. PTOO jest również członkiem Europejskiej Rady Optometrii i
Optyki (ECOO). 

Adres: Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, ul. Warszawska 98A, 61-047 Poznań

Info: www.ptoo.pl

Kontakt: info@eaoo2023.com lub ptoo@ptoo.pl


