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Kwalifikacje zawodowe

Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Ortoptystka przeprowadza badania ortoptyczne, ćwiczenia ortoptyczne, dobiera sprzęt i testy do badań
ortoptycznych i niektórych badań optycznych.

Powadzi i asystuje w badaniach narządu wzroku (zaburzeń gałkoruchowych, niedowidzenia, korekcji
wad refrakcji, urazów).

Prowadzi działania profilaktyczne narządu wzroku.

Wybiera, dostosowuje i prowadzi ćwiczenia rehabilitacyjne narządu wzroku.

Przygotowuje pacjenta do badań i zabiegów.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Wykonywanie zawodu ortoptystki jest możliwe po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego
mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na jednym z kierunków medycznych.

Ortoptystka powinna mieć wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządu wzroku, rozpoznawać
objawy,  źródła  zmian chorobowych,  przestrzegać procedur  medycznych.  Powinna umieć udzielić
pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Istotne w tym zawodzie są: przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa, aseptyki,  antyseptyki,  znajomość prawnych i  etycznych wymagań zawodu,
standardów  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z  przepisami  prawa.  Ważna  jest
umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem, komunikacja z rodziną, grupą społeczną pacjenta
i zespołem interdyscyplinarnym w ramach ciągłości opieki nad pacjentem.

Niezbędne  do  wykonywania  zawodu  ortoptystki  są:  umiejętność  interpretowania  wyników  badań
ortoptycznych i okulistycznych, znajomość i umiejętność obsługi aparatury do badań, umiejętność
stosowania środków farmakologicznych rozszerzających źrenice, rozpoznawania i oceny wad refrakcji.
Potrzebna w tym zawodzie jest umiejętność przeprowadzania wywiadu z pacjentem.

Wykonywanie  zawodu  ortoptystki  wymaga  dobrze  rozwiniętych  umiejętności  komunikacyjnych  ze
względu na pracę z pacjentami i zespołem. Istotne są: elastyczność myślenia, indywidualne podejście
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adekwatne do wieku i możliwości psychofizycznych pacjenta, a także predyspozycje pedagogiczne ze
względu  na  pracę  z  dziećmi.  Niezbędne  w  tym zawodzie  są  też:  cierpliwość,  systematyczność
i zdolność do empatii.

3 Środowisko i charakter pracy

Ortoptystka pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, przy świetle dziennym lub sztucznym, w stałych
warunkach atmosferycznych, w normowanym systemie godzinowym, z możliwością pracy także w dni
ustawowo wolne. Ortoptystka współpracuje z lekarzem okulistą i zespołem interdyscyplinarnym. Zawód
ortoptystki może wymagać aktualizowania wiedzy dotyczącej metod i narzędzi diagnostycznych oraz
rehabilitacyjnych narządu wzroku.


