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Este o platformă informațională în acces deschis specializată în
domeniul optometriei pediatrice și adulți. Conține articole
științifice originale, review-uri, comunicări, studii de caz ș.a.
privind tratamentul erorilor de refracție, patologiile ochiului și
tratament a tulburărilor oculare, ș.a.
https://www.omicsonline.org/optometry.php

Optometry: Open Access

Academia Ophthalmologica
Internationalis

Academia Ophthalmologica Internationalis - o organizație
internațională academică centrată pe educație, cercetare și
servicii medicale adecvate cultural în vederea prevenirii și
restabilirii vederii populației la nivel mondial. Oferă acces la
arhiva buletinelor informative (1992-curent) a evenimentelor
Academiei, planuri de acțiuni, prezentări tematice în cadrul
simpozioanelor, ș.a. 
https://www.a-o-int.org/

Our Services

Biblioteca Universității din Houston oferă acces la o serie de
Ghiduri științifice - instrumente interactive create de
bibliotecari. Ghidul acestei pagini vă va ajuta să determinați cele
mai relevante resurse și strategii de regăsire a articolelor și altor
surse de informații. Oferă acces deschis la resursele
informaționale în regim on line a bibliotecii: cărți și reviste
electronice în acces deschis, baze de date, statistici, organizații și
asociații profesionale specializate în domeniul optometriei cît și
o colecție de imagini grupate și sistematizate. 
http://guides.lib.uh.edu/optometry

University of Houston: Optometry
Resources

În cooperare cu OMS, Agenția Internațională pentru Prevenirea
Orbirii a elaborat Programul privind prevenirea orbirii, încadrat și
acum în inițiativa globală VISION 2020: Dreptul la Vedere. Oferă
acces gratuit, on line la statistici regionale, rapoarte anuale,
buletine informative, ghiduri, IAPB Vision Atlas - atlas interactiv,
o compilație a celor mai recente date și dovezi relevante,
structurate zonal conform patologiilor oculară,  The Standard List
- o platformă excelentă în regăsirea și compararea produselor și
tehnologiilor privind sănătatea ochilor - lupe, lasere, preparate
medicale, echipament tehnic specializat, consumabile ș.a.
https://www.iapb.org/

The International Agency for the
Prevention of Blindness

Lansată în anul 1996, BD PubMed este un produs a National
Center for Biotechnology Information (NCBI) în cadrul National
Library of Medicine - National Institutes of Health. Oferă acces
deschis la o colecție de peste 30 mln de articole și abstracte
recenzate în domeniul științelor biomedicale.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

PubMed

Biblioteca științifică electronică eLIBRARY.RU este cel mai mare
portal informațional rusesc multidisciplinar în domeniul
tehnologiilor, medicină și educație, include documente full text
și rezumate, peste 26 mln articole și publicații științifice, peste
5.600 reviste tehnico-științifice rusești, dintre care 4.800 de
reviste sunt disponibile în acces deschis nelimitat. Pentru a
obține acces la colecția de publicații, se recomandă crearea unui
cont.    
https://elibrary.ru/

eLIBRARY.RU

Our Services

CYBERLENINKA este o bibliotecă electronică științifică rusească
în acces deschis (Open Access), intră în Top-10 arhive electronice
de publicații științifice (conform Webometrics: The Ranking Web
of Repositories). Oferă acces la peste 1 mln de articole științifice
inclusiv din domeniul oftalmologiei și optometriei.
https://cyberleninka.ru/

КИБЕРЛЕНИНКА - CYBERLENINKA

Our Services

OptometryStudents.com

OptometryStudents.com este resursa #1 destinată studenților
specialității de optometrie. Coordonat de American Optometric
Association, platforma oferă acces la resursele informaționale a
școlilor de optometrie din SUA, articole științifice, blog-uri,
tutoriale video, ghiduri ș.a.
https://www.optometrystudents.com/

American Optometric Association

Fondată în anul 1898, AOA este organizația regională notorie în
domeniul optometriei. Activitatea AOA se axează pe asigurarea
calității asistenței medicale și prevenirii orbirii populației
americane. Oferă acces la resursele informaționale în domeniul
optometriei bazate pe dovezi,  formare  profesională  continuă:
webinare, materiale suport, acte normative, ghiduri specializate în
diagnostic, managementul afecțiunilor oculare, leziuni ș.a.
https://www.aoa.org/ 

Association of Schools and Colleges 
of Optometry

Începînd cu anul 1941, ASCO este organizația academică ce
reprezintă școlile și colegiile de optometrie acreditate din
regiunea SUA și Puerto Rico. De asemenea, prezintă interesele
instituțiilor de învățămînt, formare și excelență profesională a
tinerilor specialiști. Oferă acces la informații privind activitatea
ASCO, resurse informaționale privind optometria bazată pe
dovezi, managementul afecțiunilor oculare, materiale suport,
acte normative, ghiduri, webinare destinate studenților și
cadrelor științifico-didactice. 
https://optometriceducation.org/

National Eye Institute

Subdiviziune științifico-practică a National Institute of Health,
SUA. Misiunea de bază a instituției este de a susține și efectua
cercetări în scopul de a proteja și preveni dezvoltarea bolilor
oculare. 
https://www.nei.nih.gov/


