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Цел на презентацията

 Оценка на ситуацията:

 Как е организирано обучението на оптометристи в 

Европейските държави? 

Има ли потребност от 

оптометристи в България?



Организация на обучението 

на оптометристи в Европа

 World Council of optometry (WCO) -

Световен съвет по оптометрия

 Еuropean council of optometry and 

optics ЕСОО – европейски съвет по 

оптометрия и оптика 

 Асоциация на българските 

оптометристи и оптици





Depending on the level of training and scope of practice, 

we can differentiate the following groups in Europe:

 dispensing opticians

 refracting opticians

 optometrists who are trained to detect pathology

 optometrists using diagnostic drugs and a limited 
range of therapeutic drugs













Германия

ОКС  “БАКАЛАВЪР”

ОКС  “МАГИСТЪР”



Великобритания

ОКС  “БАКАЛАВЪР”
ОКС “МАГИСТЪР”



Обучение за оптометрист, UK

 Тригодишно обучение за ОКС “Бакалавър”, +1г. платена 

работа – в 8 университета;

 Четиригодишно обучение за ОКС „Магистър“ –Манчестър

Course description: Optometrists work in high street practice or hospital 

eye clinics, where they prescribe and dispense spectacles and contact 

lenses, and low vision aids; treat problems with binocular vision; work 

alongside ophthalmologists to monitor the treatment of ocular disease. In 

the last few years, however, there has been a steady increase in 

optometrists being involved in the primary care of patients with diseases 

such as diabetes and glaucoma. 

Дисциплини: Личностно и проф. развитие; Геометрична оптика; 

Физическа оптика, Анатомия на окото, Изследване на зрението, 

Зрителна неврофизиология и основи на зрителното възприятие, 

Физиология за оптометристи, Системи в чов. тяло, Цитология, 

Продажба на зрит. пом. средства; Зрителна оптика, Бинокулярно 

зрение, Конт. лещи, Намалено зрение, Очни болести, Новости в 

оптометрията.



Великобритания
 Binocular vision

 Professional Higher Certificate in Contact 
Lenses

 Diabetic eye disease

 Professional Certificate in Glaucoma

 Professional Certificate in Medical Retina

 Critical Thinking in Ophthalmic Practice

 Primary Eye Care

 Paediatric Optometry

 Refractive surgery co-management

 Vision in the aged

 Professional Certificate in Low Vision

Additional supply and independent prescribing 

modules:

 Principles of therapeutics (module 1)

 Principles of prescribing (module 2)

 Independent prescribing (module 3)



Германия

 Augenoptikergeselle = dispensing optician; 

 Augenoptikermeister (or the equivalent degrees) without a 

biomedical education = refracting optician; 

 Augenoptikermeister (or the equivalent degrees) with a 

biomedical education = optometrist. 

 Beuth University of Applied Sciences Berlin

 University of Applied Sciences Ostfalia

 University of Applied Sciences Jena (also in 

cooperation with the ZVA Academy Knechtsteden)

 University of Applied Sciences Aalen

 University of Applied Sciences Munich

 University of Applied Sciences Lübeck



http://www.beuth-hochschule.de/bao





Оценка на потребности от 

оптометристи в България

 Три анкетни проучвания сред:

 офталмолози

 студенти от специалност „Медицински 

оптик“

 работещи в оптики



Анкетно проучване сред 

офталмолози

 9 попълнени анкети, от които:

 6-ма подкрепят идеята

 2 смятат, че няма потребност от оптометристи и не биха работили с 
оптометрист; 

 Mястото на оптометриста: 

 100% оптика; 

 5 от 9 в специализираната извънболнична и болнична помощ; в 
научни звена;

 Какви задачи могат да се поверят на оптометристи: 

 Измерване на рефракция (6 от 9)

 Измерване на зрителна острота (5 от 9)

 Изписване на очила и КЛ (3 от 9)

 Какви изследвания:

 Авторефрактометрия (8 от 9)

 Тонометрия (6 от 9)

 Периметрия (4 от 9)



Анкетно проучване сред студенти от 

специалност “Медицински оптик”

 От 13 завършващи студенти – 11 са участвали 

в анкетата; 

 10 студенти имат потребност да продължат 

обучението си;

 Предпочитана форма – редовна магистратура;

 Предпочитани дисциплини – всички в 

клиничния спектър.



Алтернативна анкета

 42 карти, 40% мъже, средна възраст 24.5г.

 71% смятат, че оптометристът може да е в 

помощ на офталмолога 

Задачи на оптика: 

1. Измерване на зрителна острота

2. Всичко, свързано с рефракция и оптична корекция

Задачи на оптометриста: 

1&2 Изписване на очила за близо и далеч



Апаратни изследвания извършвани от:

оптик оптометрист 

Само

авторефрактометрия

74% 60%

Периметрия 26% 50%

Тонометрия 17% 17%

Оптична кохерентна 

томография 

12% 21%

Роговична топография 2% 10%

Всички апартни

изследвания 

2% 24%



Изводи

 Разнообразие в Европейските страни

 Предимно с ОКС  „Бакалавър“, но има и ОКС 
„Магистър“ 

 Изключително клинично съдържание на учебния 
план и компетенциите

 Офталмолозите не познават спецификата на 
работата оптометриста

 Възможно е да се очаква негативна реакция от 
страна на офталмолозите в ИМП



Дисциплини от ФОЗ на МУ-

Варна:

 Въведение в ЗМ;

 Интегрирани грижи в очните болести;

 Счетоводни и данъчни аспекти на оптометричната
практика;

 Обща епидемиология; 

 Статистика;

 Водене на пациентска документация – бази-данни;

 Методология на НИР;

 Комуникация с пациенти.


