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(Zrealizowany)

Tagi:okulista [1] badania wzroku [2] okulary [3] Wada [4] wzrok [5] dorośli [6]
Informacje o programie
Termin realizacji
Opis działań w ramach programu

sob 01/09/2012-śr 31/10/2012
Badanie wzroku przeprowadzone w gabinecie w
Salonie Optycznym Hilary Extra E.Leclerc w Łodzi
ul Inflancka 45
1.Badanie komputerowe (okreslenie wady wzroku)
2. W gabinecie okulistycznym podstawowymi
badaniami przeprowadzanymi w trakcie wizyty są:
badanie ostrości wzroku i ustalenie rodzaju wady
refrakcji, ocena przedniego odcinka oraz dna oka
w lampie szczelinowej.
3.Pierwszym i najważniejszym elementem
każdego badania jest wywiad z pacjentem
przeprowadzony na początku każdej wizyty w
gabinecie pozwalający ustalić nie tylko cel wizyty
ale mówiący także o : schorzeniach na jakie w
przeszłości cierpiał pacjent, obecnych
dolegliwościach, przyjmowanych lekach itp.
Badanie ostrości wzroku to kolejny bardzo ważny
element badania okulistycznego przeprowadzany
każdorazowo. Okulista przeprowadza je oddzielnie
dla każdego oka do dali oraz do bliży.
4, Metodami służącymi temu celowi są: metody
obiektywne - autorefraktometria (potocznie zwana
komputerowym badaniem wzroku) oraz
subiektywne gdzie wykorzystujemy
standaryzowane tablice optotypów ( potocznie
czytanie literek z tablicy), kasetę próbną ze
szkłami oraz oprawę próbną. Badanie to powinno
być przeprowadzone w odległości 5-6 m. Podczas
badania z użyciem tablicy ustala się składową
sferyczną wady refrakcji oraz wielkość
astygmatyzmu. Szkła dobiera się tak aby pacjent
widział w nich wyraźnie i czuł się komfortowo.
Ostateczna wartość korekcji zapisywana jest na
recepcie.

Kto może skorzystać?
Płeć
Grupa docelowa opis

Kobiety, Mężczyźni
osoby w wieku 19-39 z terenu powiatu Łódź
osoby w wieku 40-59 z terenu powiatu Łódź
osoby w wieku 60+ z terenu powiatu Łódź
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Obszar objęty programem
Powiaty

całe Województwo Łódzkie

Miejsca realizacji programu
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. Hilary Extra E.Leclerc
Godziny przyjęć

Pon- Pt : 9.00-21.00
Sob : 10.00-18.00

Telefon
E-mail
Adres

42 659 94 74
hilary.lec@hilaryextra.pl
Inflancka 45, 91-849 Łódź

Zapraszamy Państwa do skorzystania z badań wzroku w naszym salonie.
Poniżej przedstawiamy listę lekarzy, wraz z ich godzinami pracy.
Serdecznie zapraszamy.
Poniedziałek - dr Joanna Szymor 15-20
Wtorek - Iza Stolarczyk 13-20
Środa - Iza Stolarczyk 13-20
Czwartek - dr Jolanta Zbroja 16-20
Piątek - Iza Stolarczyk 13-20
Sobota - dr Jolanta Zbroja 10-15

Program jest organizowany i finansowany przez
Nazwa jednostki
Typ jednostki
Adres

Hilary Extra E.Leclerc
Inne
Inflancka 45, 91-849 Łódź, powiat: Łódź

Badanie wzroku przeprowadzone w Salonie Hilary Extra E.Leclerc ul. Inflancka 45 Łódź
1. Badanie komputerowe (określenie wady wzroku)
2. W gabinecie okulistycznym podstawowymi badaniami przeprowadzanymi w trakcie wizyty są:
badanie ostrości wzroku i ustalenie rodzaju wady refrakcji, ocena przedniego odcinka oraz dna oka w
lampie szczelinowej.
Dane organizatoraW tej części zamieszczane są dane organizatora, np. w przypadku gminnego
programu, należy podać dane Urzędu Gminy.
Typ jednostki: Inne
Nazwa jednostki: Hilary Extra E.Leclerc
Ulica numer: Inflancka 45
Kod pocztowy: 91-849
Miejscowość: Łódź
Powiat: Łódź
Osoba do kontaktuImię: Aleksandra
Nazwisko: Truszkowska
Telefon: 516 155 704
E-mail: ola@hilaryextra.pl [7]
Program profilaktycznyGrupa docelowa wiek: 19-39
40-59
60+
Grupa docelowa opis: <p> <span data-scayt_word="osoby" data-scaytid="1">osoby</span> w
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<span data-scayt_word="wieku" data-scaytid="2">wieku</span> 19-39 z <span datascayt_word="terenu" data-scaytid="13">terenu</span> <span data-scayt_word="powiatu" datascaytid="20">powiatu</span> <span data-scayt_word="Łódź" datascaytid="38">Ł&oacute;dź</span></p> <p> <span data-scayt_word="osoby" datascaytid="39">osoby</span> w <span data-scayt_word="wieku" datascaytid="40">wieku</span>&nbsp;40-59 z <span data-scayt_word="terenu" datascaytid="45">terenu</span> <span data-scayt_word="powiatu" datascaytid="53">powiatu</span> <span data-scayt_word="Łódź" datascaytid="59">Ł&oacute;dź</span></p> <p> <span data-scayt_word="osoby" datascaytid="60">osoby</span> w <span data-scayt_word="wieku" datascaytid="61">wieku</span>&nbsp;60+ z <span data-scayt_word="terenu" datascaytid="66">terenu</span>&nbsp;<span data-scayt_word="powiatu" datascaytid="70">powiatu</span> <span data-scayt_word="łódź" datascaytid="79">Ł&oacute;dź</span></p>
Płeć: Kobiety
Mężczyźni
Termin realizacji: sob 01/09/2012-śr 31/10/2012
Podstawowe informacje: <p> <span data-scayt_word="Badanie" datascaytid="80">Badanie</span>&nbsp;<span data-scayt_word="wzroku" datascaytid="83">wzroku</span>&nbsp;<span data-scayt_word="przeprowadzone" datascaytid="658">przeprowadzone</span> w <span data-scayt_word="gabinecie" datascaytid="659">gabinecie</span>&nbsp;w <span data-scayt_word="Salonie" datascaytid="113">Salonie</span> <span data-scayt_word="Optycznym" datascaytid="114">Optycznym</span> Hilary Extra E.Leclerc w <span data-scayt_word="Łodzi" datascaytid="164">Łodzi</span> <span data-scayt_word="ul" data-scaytid="154">ul</span> <span
data-scayt_word="Inflancka" data-scaytid="155">Inflancka</span> 45</p> <p> 1.Badanie <span
data-scayt_word="komputerowe" data-scaytid="174">komputerowe</span> (<span datascayt_word="okreslenie" data-scaytid="178">okreslenie</span> <span data-scayt_word="wady"
data-scaytid="186">wady</span> <span data-scayt_word="wzroku" datascaytid="183">wzroku</span>)</p> <p> 2.&nbsp;W <span data-scayt_word="gabinecie" datascaytid="192">gabinecie</span> <span data-scayt_word="okulistycznym" datascaytid="196">okulistycznym</span> <span data-scayt_word="podstawowymi" datascaytid="197">podstawowymi</span> <span data-scayt_word="badaniami" datascaytid="198">badaniami</span> <span data-scayt_word="przeprowadzanymi" datascaytid="199">przeprowadzanymi</span> w <span data-scayt_word="trakcie" datascaytid="200">trakcie</span> <span data-scayt_word="wizyty" datascaytid="201">wizyty</span> <span data-scayt_word="są" data-scaytid="202">są</span>:
<span data-scayt_word="badanie" data-scaytid="203">badanie</span> <span datascayt_word="ostrości" data-scaytid="204">ostrości</span> <span data-scayt_word="wzroku" datascaytid="193">wzroku</span> i <span data-scayt_word="ustalenie" datascaytid="206">ustalenie</span> <span data-scayt_word="rodzaju" datascaytid="207">rodzaju</span> <span data-scayt_word="wady" data-scaytid="194">wady</span>
<span data-scayt_word="refrakcji" data-scaytid="209">refrakcji</span>, <span datascayt_word="ocena" data-scaytid="210">ocena</span> <span data-scayt_word="przedniego" datascaytid="211">przedniego</span> <span data-scayt_word="odcinka" datascaytid="212">odcinka</span> <span data-scayt_word="oraz" data-scaytid="213">oraz</span>
<span data-scayt_word="dna" data-scaytid="214">dna</span> <span data-scayt_word="oka"
data-scaytid="215">oka</span> w <span data-scayt_word="lampie" datascaytid="216">lampie</span> <span data-scayt_word="szczelinowej" datascaytid="217">szczelinowej</span>.</p> <p> 3.Pierwszym i <span datascayt_word="najważniejszym" data-scaytid="227">najważniejszym</span> <span datascayt_word="elementem" data-scaytid="228">elementem</span> <span datascayt_word="każdego" data-scaytid="229">każdego</span> <span data-scayt_word="badania"
data-scaytid="231">badania</span> jest <span data-scayt_word="wywiad" datascaytid="233">wywiad</span> z <span data-scayt_word="pacjentem" datascaytid="234">pacjentem</span> <span data-scayt_word="przeprowadzony" datascaytid="235">przeprowadzony</span> <span data-scayt_word="na" datascaytid="236">na</span> <span data-scayt_word="początku" datascaytid="238">początku</span> <span data-scayt_word="każdej" data2011 © Województwo Łódzkie
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scaytid="239">każdej</span> <span data-scayt_word="wizyty" datascaytid="218">wizyty</span> w <span data-scayt_word="gabinecie" datascaytid="220">gabinecie</span> <span data-scayt_word="pozwalający" datascaytid="243">pozwalający</span> <span data-scayt_word="ustalić" datascaytid="244">ustalić</span> <span data-scayt_word="nie" data-scaytid="245">nie</span>
<span data-scayt_word="tylko" data-scaytid="246">tylko</span> <span data-scayt_word="cel"
data-scaytid="247">cel</span> <span data-scayt_word="wizyty" datascaytid="219">wizyty</span> ale <span data-scayt_word="mówiący" datascaytid="248">m&oacute;wiący</span> <span data-scayt_word="także" datascaytid="249">także</span> o : <span data-scayt_word="schorzeniach" datascaytid="250">schorzeniach</span> <span data-scayt_word="na" data-scaytid="237">na</span>
<span data-scayt_word="jakie" data-scaytid="251">jakie</span> w <span datascayt_word="przeszłości" data-scaytid="252">przeszłości</span> <span datascayt_word="cierpiał" data-scaytid="253">cierpiał</span> <span data-scayt_word="pacjent" datascaytid="254">pacjent</span>, <span data-scayt_word="obecnych" datascaytid="255">obecnych</span> <span data-scayt_word="dolegliwościach" datascaytid="256">dolegliwościach</span>, <span data-scayt_word="przyjmowanych" datascaytid="257">przyjmowanych</span> <span data-scayt_word="lekach" datascaytid="258">lekach</span> <span data-scayt_word="itp" data-scaytid="259">itp</span>.
<span data-scayt_word="Badanie" data-scaytid="221">Badanie</span> <span datascayt_word="ostrości" data-scaytid="222">ostrości</span> <span data-scayt_word="wzroku" datascaytid="223">wzroku</span> to <span data-scayt_word="kolejny" datascaytid="263">kolejny</span> <span data-scayt_word="bardzo" datascaytid="264">bardzo</span> <span data-scayt_word="ważny" datascaytid="265">ważny</span> element <span data-scayt_word="badania" datascaytid="232">badania</span> <span data-scayt_word="okulistycznego" datascaytid="266">okulistycznego</span> <span data-scayt_word="przeprowadzany" datascaytid="267">przeprowadzany</span> <span data-scayt_word="każdorazowo" datascaytid="268">każdorazowo</span>. <span data-scayt_word="Okulista" datascaytid="269">Okulista</span> <span data-scayt_word="przeprowadza" datascaytid="270">przeprowadza</span> je <span data-scayt_word="oddzielnie" datascaytid="271">oddzielnie</span> <span data-scayt_word="dla" data-scaytid="224">dla</span>
<span data-scayt_word="każdego" data-scaytid="230">każdego</span> <span datascayt_word="oka" data-scaytid="225">oka</span> do <span data-scayt_word="dali" datascaytid="274">dali</span> <span data-scayt_word="oraz" data-scaytid="226">oraz</span> do
<span data-scayt_word="bliży" data-scaytid="276">bliży</span>.</p> <p> 4,&nbsp;<span datascayt_word="Metodami" data-scaytid="388">Metodami</span> <span datascayt_word="służącymi" data-scaytid="389">służącymi</span> <span data-scayt_word="temu"
data-scaytid="390">temu</span> <span data-scayt_word="celowi" datascaytid="391">celowi</span> <span data-scayt_word="są" data-scaytid="377">są</span>:
<span data-scayt_word="metody" data-scaytid="393">metody</span> <span datascayt_word="obiektywne" data-scaytid="394">obiektywne</span> - <span datascayt_word="autorefraktometria" data-scaytid="395">autorefraktometria</span> (<span datascayt_word="potocznie" data-scaytid="396">potocznie</span> <span data-scayt_word="zwana"
data-scaytid="398">zwana</span> <span data-scayt_word="komputerowym" datascaytid="399">komputerowym</span> <span data-scayt_word="badaniem" datascaytid="400">badaniem</span> <span data-scayt_word="wzroku" datascaytid="378">wzroku</span>) <span data-scayt_word="oraz" data-scaytid="379">oraz</span>
<span data-scayt_word="subiektywne" data-scaytid="405">subiektywne</span> <span datascayt_word="gdzie" data-scaytid="406">gdzie</span> <span data-scayt_word="wykorzystujemy"
data-scaytid="407">wykorzystujemy</span> <span data-scayt_word="standaryzowane" datascaytid="408">standaryzowane</span> <span data-scayt_word="tablice" datascaytid="409">tablice</span> <span data-scayt_word="optotypów" datascaytid="410">optotyp&oacute;w</span> ( <span data-scayt_word="potocznie" datascaytid="397">potocznie</span> <span data-scayt_word="czytanie" datascaytid="411">czytanie</span> <span data-scayt_word="literek" datascaytid="412">literek</span> z <span data-scayt_word="tablicy" datascaytid="413">tablicy</span>), <span data-scayt_word="kasetę" datascaytid="415">kasetę</span> <span data-scayt_word="próbną" data2011 © Województwo Łódzkie
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scaytid="416">pr&oacute;bną</span> <span data-scayt_word="ze" datascaytid="418">ze</span> <span data-scayt_word="szkłami" data-scaytid="419">szkłami</span>
<span data-scayt_word="oraz" data-scaytid="380">oraz</span> <span data-scayt_word="oprawę"
data-scaytid="420">oprawę</span> <span data-scayt_word="próbną" datascaytid="417">pr&oacute;bną</span>. <span data-scayt_word="Badanie" datascaytid="382">Badanie</span> to <span data-scayt_word="powinno" datascaytid="422">powinno</span> <span data-scayt_word="być" data-scaytid="423">być</span>
<span data-scayt_word="przeprowadzone" data-scaytid="424">przeprowadzone</span> w <span
data-scayt_word="odległości" data-scaytid="425">odległości</span> 5-6 m. <span datascayt_word="Podczas" data-scaytid="426">Podczas</span> <span data-scayt_word="badania"
data-scaytid="383">badania</span> z <span data-scayt_word="użyciem" datascaytid="428">użyciem</span> <span data-scayt_word="tablicy" datascaytid="414">tablicy</span> <span data-scayt_word="ustala" datascaytid="429">ustala</span> <span data-scayt_word="się" data-scaytid="430">się</span>
<span data-scayt_word="składową" data-scaytid="433">składową</span> <span datascayt_word="sferyczną" data-scaytid="434">sferyczną</span> <span data-scayt_word="wady"
data-scaytid="384">wady</span> <span data-scayt_word="refrakcji" datascaytid="385">refrakcji</span> <span data-scayt_word="oraz" data-scaytid="381">oraz</span>
<span data-scayt_word="wielkość" data-scaytid="437">wielkość</span> <span datascayt_word="astygmatyzmu" data-scaytid="438">astygmatyzmu</span>. <span datascayt_word="Szkła" data-scaytid="439">Szkła</span> <span data-scayt_word="dobiera" datascaytid="440">dobiera</span> <span data-scayt_word="się" data-scaytid="431">się</span>
<span data-scayt_word="tak" data-scaytid="441">tak</span> <span data-scayt_word="aby" datascaytid="442">aby</span> <span data-scayt_word="pacjent" datascaytid="386">pacjent</span> <span data-scayt_word="widział" datascaytid="444">widział</span> w <span data-scayt_word="nich" data-scaytid="445">nich</span>
<span data-scayt_word="wyraźnie" data-scaytid="446">wyraźnie</span> i <span datascayt_word="czuł" data-scaytid="447">czuł</span> <span data-scayt_word="się" datascaytid="432">się</span> <span data-scayt_word="komfortowo" datascaytid="448">komfortowo</span>. <span data-scayt_word="Ostateczna" datascaytid="449">Ostateczna</span> <span data-scayt_word="wartość" datascaytid="450">wartość</span> <span data-scayt_word="korekcji" datascaytid="451">korekcji</span> <span data-scayt_word="zapisywana" datascaytid="452">zapisywana</span> jest <span data-scayt_word="na" datascaytid="387">na</span> <span data-scayt_word="recepcie" datascaytid="454">recepcie</span>.</p>
Tagi: okulista
badania wzroku
okulary
Wada
wzrok
dorośli
Dodatkowe informacje o realizatorach: <p> Zapraszamy Państwa do skorzystania z badań
wzroku w naszym salonie.<br /> Poniżej przedstawiamy listę lekarzy, wraz z ich godzinami
pracy.<br /> Serdecznie zapraszamy.<br /> Poniedziałek - dr Joanna Szymor 15-20<br /> Wtorek Iza Stolarczyk 13-20<br /> Środa - Iza Stolarczyk 13-20<br /> Czwartek - dr Jolanta Zbroja 16-20<br
/> Piątek - Iza Stolarczyk 13-20<br /> Sobota - dr Jolanta Zbroja 10-15</p>
Miejsce realizacjiNazwa jednostki: Hilary Extra E.Leclerc
Godziny przyjęć: <p> <span data-scayt_word="Pon" data-scaytid="5">Pon</span>- Pt :
9.00-21.00</p> <p> Sob : 10.00-18.00</p>
Telefon: 42 659 94 74
E-mail: hilary.lec@hilaryextra.pl [8]
Strona www: http://www.hilaryextra.pl [9]
Inflancka 45
Łódź 91-849 51° 47' 55.6476" N, 19° 28' 11.136" E
Materiały promocyjne

hilaryextra9.jpg [10]

hilaryextra10.jpg [11]
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Obszar objęty programemPowiat: bełchatowski
Piotrków Trybunalski
Skierniewice
brzeziński
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki wschodni
opoczyński
pabianicki
pajęczański
piotrkowski
poddębicki
radomszczański
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski
wieluński
wieruszowski
zduńskowolski
zgierski
Łódź

Dokumenty do pobrania

hilaryextra9.jpg [12](100.36 KB)
hilaryextra10.jpg [13](69.97 KB)
Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem. Ocena: Select rating
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)
Słabe
Może być
Dobre
Rate
Świetne
Rewelacyjne
Projekt i wykonanie:

Linki:
[1] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/okulista
[2] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/badania-wzroku
[3] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/okulary
[4] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/wada
[5] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/wzrok
[6] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/dorosli
[7] mailto:ola@hilaryextra.pl
[8] mailto:hilary.lec@hilaryextra.pl
[9] http://www.hilaryextra.pl
[10] http://profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/programs/attachments/hilaryextra9_0.jpg
[11] http://profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/programs/attachments/hilaryextra10_0.jpg
[12] http://profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/filefield_stats/1339/3152/0/4be105998e4ec39523
1aef94ceb4a546
[13] http://profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/filefield_stats/1340/3152/0/f9a4a5877cd4fd55e7e
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