
Już za kilka dni mamy zamiar skorzystać z 

bezpłatnej oferty przesiewowych badań wzroku 

u naszych przedszkolaków, zanim Państwo 

wyrażą zgodę zapraszamy do zapoznania się 

z ofertą firmy                                 , która 

przygotowała nam w tym celu prezentację.

Następnie prosimy chętnych Rodziców o  

podpisanie dokumentu u Wychowawcy w celu

potwierdzenia zgody Rodzica na badania wzroku 

w Przedszkolu.

PROGRAM DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
„Badamy wzrok z Misiem Oxysiem”



PRZESIEWOWE

BADANIA WZROKU 
U DZIECI!

PROGRAM DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
„Badamy wzrok z Misiem Oxysiem”



POZNAJMY SIĘ

Jesteśmy grupą specjalistów i pasjonatów optyki, 
którzy od 30 lat zajmują się dbaniem o wzrok 
swoich klientów. 

Nasz sklep optyczny i sieć salonów Okularium istnieją 
dzięki wieloletniej wiedzy i zaangażowaniu doradców, 
stylistów, optyków, refrakcjonistów, optometrystów
i okulistów.  

Przychodzimy z pomocą każdemu, kto potrzebuje nowej 
pary okularów czy soczewek kontaktowych. 
Wykonujemy bezpłatne badania wzroku, badania dna gałki ocznej i 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, co umożliwia wczesne wykrycie 
chorób oczu, zwłaszcza jaskry. 

Poza fachową obsługą zapewniamy największy wybór 
opraw okularowych znanych marek: Ray-Ban, Vogue, 
Dolce & Gabbana czy Prada. Jesteśmy też właścicielem własnej 
marki opraw okularowych Oxys. Dzięki szerokiej ofercie klienci za 
każdym razem znajdują okulary idealne 
dla siebie.



OKULARIUM W LICZBACH

Zrobiliśmy ponad 
750 000 okularów

Nasz najstarszy 
pacjent ma 101 lat

Nasz najlepszy klient 
kupił u nas ponad 
30 par okularów 

Przebadaliśmy około 
1 000 000 pacjentów

Nasz najmłodszy 
pacjent ma 3 miesiące

Jesteśmy od 30 lat 
na rynku



PRACUJEMY 
Z DZIEĆMI OD LAT
Od 2007 roku wspieramy placówki opiekuńczo-
wychowawcze dla dzieci. 
Współpracujemy z POW Szachach i Komarnie.

Wszystkim potrzebującym dzieciom 
z ww. placówek przekazujemy 
okulary za złotówkę. 

Realizujemy także badania 
przesiewowe pod kątem 
ewentualnych wad wzroku u dzieci.



ODPOWIEDŹ OKULARIUM 
na obecne problemy ze wzrokiem dzieci 

REZULTAT: 

■ niezdrowe nawyki 
– długie godziny spędzane
przez dzieci przed 

monitorami komputerów

■ brak wczesnej 
diagnostyki wad wzroku

■ sytuacja 
epidemiologiczna, 
niesprzyjająca regularnej 
diagnostyce wad wzroku 

PROBLEM: NASZA ODPOWIEDŹ

■ wady wzroku:
▪ co 10. dziecko cierpi 
na krótkowzroczność
▪ dalekowzroczność 

to problem 15-20% populacji;
▪ astygmatyzm 

dotyczy ok. 5% uczniów;
▪ zez występuje u ok. 4% populacji

▪ zaburzenia widzenia barw
występują u ok. 5-6% chłopców 

i 0,5% dziewcząt. 

■ negatywne konsekwencje
problemy zdrowotne, zaburzenia 
rozwoju, trudności w codziennym 

funkcjonowaniu

Profilaktyka zdrowotna: 
bezpłatne badania przesiewowe 
dla dzieci, wykrywające czynniki 
ryzyka zaburzeń wzroku, jeszcze 

przed etapem, który  może 
zaburzyć rozwój dziecka oraz 

spowodować problemy 
zdrowotne. 



PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA SZKÓŁ 
„Badamy wzrok z Misiem Oxysiem”

Czas trwania: 
1 dzień roboczy, 
ustalony wspólnie z dyrekcją.

Cele programu:

■ Przeprowadzenie badań przesiewowych 
w kierunku wad wzroku u dzieci 
(krótkowzroczność, dalekowzroczność, 
astygmatyzm, zez, zaburzenia widzenia barw);

■ W przypadku wykrycia wady u dziecka –
przekazanie rodzicom informacji o 
rekomendowanych dalszych krokach (leczenie, 
okulary korekcyjne);

■ Edukacja dzieci, rodziców oraz kadry 
nauczycielskiej na temat dbania o wzrok, 
prawidłowych warunków do nauki korzystnych dla 
oczu, roli profilaktyki zdrowotnej oraz 
postępowania w przypadku wykrycia u dziecka 
problemów ze wzrokiem.

Bezpłatne badania 
przesiewowe wzroku 
u dzieci w przedszkolach oraz 
szkołach podstawowych.



DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU
Dzień z badaniami przesiewowymi dla dzieci  

BEZPŁATNE BADANIA

Badania wykona nasz doświadczony zespół specjalistów, a badane będą tylko te dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę.  

Dziecko, u którego zostaną wykryte nieprawidłowości, otrzyma informację na temat dalszego postępowania do przekazania rodzicom 
(zgłoszenie do odpowiedniej poradni, sugestie dotyczące doboru szkieł).

Przekazanie materiałów edukacyjnych na temat dbania o wzrok 
dla nauczycieli, rodziców i dzieci – dzieci dodatkowo otrzymują 
gadżet, dyplom i naklejkę dzielnego pacjenta

1 3 42
Spotkanie specjalistów 

z dziećmi – pogadanka nt. 
dbania o wzrok i zabawy 

edukacyjne wokół tematu 
zmysłu wzroku.

Testy przesiewowe 
wykrywające zaburzenia 

narządu wzroku 
(wady refrakcji: 

krótkowzroczność, 
dalekowzroczność, 

astygmatyzm)

Test przesiewowy 
do wykrywania 

zeza

Test przesiewowy
do wykrywania
nieprawidłowej
ostrości wzroku

i zaburzeń widzenia
barw


