Проект „Визия за зрение“

УЪРКШОП
с пациентски организации и организации на хора със
зрителни нарушения, представители на местни власти, социални
рехабилитатори, здравни медиатори, Асоциацията на зрително
затруднените в Исландия Blindrafélagið и водещи експерти от
България в областта на очното и зрителното здраве

Бест Уестърн Сити Хотел
гр. София, ул. Стара Планина № 6, София, България
2 юли 2020 г, 9.30 – 16.30 ч.

ПРОГРАМА
9.30-10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 10.35

10.35 – 10.55

10.55 – 11.15

11.15 – 11.40
11.40 – 12.00

Регистрация на участниците
Представяне на проект „Визия за зрение“ – д-р Петя Стратиева председател на Сдружение „Ретина България“, член на
консултативния съвет на пациентските застъпници към
Европейската референтна мрежа по очни болести и ръководител
на проекта „Визия за зрение“
Очни болести. Мащаб на проблема. Стратегии за справяне
(промоция, превенция, лечение, рехабилитация).
Резултати от „Доклад за състоянието на зрителното здраве в
България. Проф. Ива Петкова, офталмолог, Председател на УС
на Българското дружество по офталмология
Зрителни нарушения – подходи за преодоляването им. Резултати от
„Доклад за състоянието на зрителното здраве в България“ – Мила
Драгомирова, оптометрист, Председател на УС на Български
съюз на оптометристите (БСО), преподавател в СУ Св. Климент
Охридски
Нормативна уредба и стратегически документи за справяне с
очните заболявания и зрителните увреждания в България.
Резултати от „Доклад за състоянието на зрителното здраве в
България“ – Хюсеин Исмаил, правен експерт
Кафе пауза
Слабо зрение и слепота. Минимални стандарти за услуги в Европа.
Доц. Галя Димитрова Специалист детски очни болести и слабо

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00- 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.00

16.00 – 16.30

зрение; УМБАЛ „Александровска“/катедра по очни болести МУ,
София
Нужди и проблеми на хората със зрителни увреждания в България.
Възможности за изпълнение на минималните стандарти за хора със
слабо зрение у нас. Работна дискусия
Обяд и почивка
Асоциация на зрително затруднените в Исландия. Дейности на
Асоциацията в подкрепа на хората със зрителни нарушения – Г-н
Кристинн Халдор Ейнарсон, изпълнителен директор на
Blindrafélagið – Асоциация на зрително затруднените в Исландия
(BIAVI)
Взаимодействие на организациите на хората със зрителни
увреждания с местните и национални власти, бизнеса и други
организации. Добри практики и подходи от Исландия –
Кристинн Халдор Ейнарсон, изпълнителен директор на
Blindrafélagið – Асоциация на зрително затруднените в Исландия
(BIAVI)
Кафе пауза
Регистри и създаване на бази данни с лица със зрителни проблеми.
Необходимост, възможности, форми и обхват – Христо Благоев,
оптометрист, зам-председател на БСО
Рехабилитация и социална адаптация на зрително затруднените.
Проблеми и практики в България – проф. Владимир Радулов,
преподавател в СУ Св.Климент Охридски, председател на
Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца
Дискусия. Обобщение и закриване на семинара.

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на

проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни
власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.
www.activecitizensfund.bg

