Поглиблення українсько-китайської співпраці в галузі впровадження
мікропризмових елементів і структур
Восени 2015 р. відбулася низка зустрічей фахівців Інституту проблем
реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України з китайськими партнерами.
Сторони взяли участь у перемовинах і підписали угоду про наукове та
виробниче співробітництво в галузі впровадження мікропризмових елементів і
структур для діагностування й лікування косоокості.
ІПРІ НАН України має досвід тривалих і плідних наукових зв’язків у
галузі
функціональної
оптоелектроніки,
ретросвітлоповертачів
та
френелівських мікропризмових структур із Чжецзяньським технологічним
університетом (м. Ханчжоу, провінція Чжецзянь, КНР). Учені регулярно
обмінюються результатами наукових досліджень і шукають шляхи подальшої
співпраці. Останнім часом китайська сторона виявляла особливу зацікавленість
високотехнологічною розробкою українських фахівців – мікропризмовими
елементами та структурами, призначеними для діагностування і лікування
косоокості.
На запрошення китайських партнерів група вчених ІПРІ НАН України на
чолі з директором установи – академіком В. Петровим – взяла участь у
перемовинах. А згодом українські вчені надали практичну допомогу
китайським колегам у впровадженні технології й організації виробництва
сферопризматичних окулярів для лікування косоокості.
Представники ІПРІ НАН України та Чжецзяньського технологічного
університету підписали угоду про розгортання в Центрі високих технологій
вказаної провінції – у м. Йіву (Yiwu), яке є одним із найбільших інноваційних
центрів КНР та офіційно визначене як початок так званого «Великого
шовкового шляху», – виробництва мікропризмових окулярів для лікування
косоокості.
Згідно з положеннями угоди на етапах освоєння виробництва його
високотехнологічна частина, яка потребує унікального обладнання (зокрема,
алмазного інструменту, мікропризмових металевих штампів із оптичною якістю
поверхні, полімерних мікропризмових елементів), здійснюватиметься в
українській науковій установі, а виготовлення сферопризматичних лінз та
окулярів за рецептами лікарів – у КНР.
У Центрі високих технологій провінції Чжецзянь у м. Йіву для розгортання
виробництва виділено й обладнано гермозонами необхідні виробничі
приміщення та придбано унікальне технологічне обладнання. Науковці ІПРІ
НАН України здійснили налаштування останнього та провели навчання
китайського персоналу. На виробництві вже виготовлено експериментальну
партію комбінованих сферопризматичних лінз. Дільницю з виготовлення
комбінованих лінз відвідав мер м. Йіву, який приділяє велику увагу
впровадженню новітніх технологій у своєму місті.

Також у центральному шпиталі м. Йіву відбулася нарада за участю
керівництва медичної галузі, на якій було досягнуто домовленості щодо
організації консультацій і навчання китайських офтальмологів українськими
фахівцями.
За вагомий внесок у розвиток науки в провінції Чженцзянь уряд регіону
відзначив академіка В. Петрова премією «Дружба Західного озера». Це –
найвища нагорода провінції для іноземних спеціалістів: щороку її
удостоюються 24 зарубіжні фахівці.
Надалі сторони запланували надання українськими вченими технічної
допомоги та здійснення ними навчання китайського технічного персоналу.
Також передбачається навчання й консультування китайських офтальмологів
співавторами розробки – фахівцями кафедри офтальмології Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Я. Шупика і Київської міської
клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (Поглиблення
українсько-китайської співпраці в галузі впровадження мікропризмових
елементів і структур // Національна академія наук України
(http://g.ua/Di3d). – 2015. – 9.12).

