A.god./Ļ.cien. Latvijas optometristu un optiķu asociācijas biedr,
Asociācijas (LOOA) un mūsu partneru aprēķini rāda, ka Latvijā ir aptuveni 100 000 kontaktlēcu
lietotāju. Kontaktlēcas ir visā pasaulē ļoti populārs redzes korekcijas veids un pie mums,
Latvijā tās lieto aizvien vairāk cilvēku. Kā zināms, kontaktlēcas var sniegt to lietotājiem
komfortu un vairāk brīvības. Taču gan mēs, LOOA, gan arī noteikti Jūs ikdienā nereti dzirdat
par gadījumiem, kad kontaktlēcu lietošana ir izraisījusi acu veselības problēmas un pat
nopietnas acu saslimšanas.
Lai mazinātu šādu gadījumu skaitu, informētu kontaktlēcu lietotājus, optometristus un
mazumtirgotājus par veselīgu kontaktlēcu lietošanu, LOOA sadarbībā ar lielākajiem
kontaktlēcu izplatītājiem un Latvijas Universitāti, pirmo reizi Latvijā rīko kampaņu
“Kontaktlēcu veselības nedēļa”.
Kampaņa norisināsies no 23. līdz 29. oktobrim. Tās laikā LOOA aicinās nozarē strādājošos
pievērst pastiprinātu uzmanību kontaktlēcu lietotāju acu veselībai. Tāpat arī ar masu mediju
starpniecību tiks informēti kontaktlēcu lietotāji par to, kā izvairīties no nepatīkamiem
starpgadījumiem, lietojot kontaktlēcas.
Centrālais “Kontaktlēcu veselības nedēļas” pasākums būs konference “Kontaktlēcu
lietošana un acu veselība”. Tajā piedalīties aicināti optometristi un citi nozares speciālisti,
kuri ikdienā strādā ar kontaktlēcu lietotājiem. Konference norisināsies 26. oktobrī Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Magnum zālē, 1.
stāvā. Konferences norises laiks ir no plkst. 16:00 līdz 20:00. Konferences laikā pieredzē un
jaunākajos pētījumos dalīsies gan pašmāju, gan arī ārvalstu speciālisti.
Aicinām Jūs rezervēt laiku un piedalīties konferencē “Kontaktlēcu lietošana un acu veselība”!
Kontaktlēcu veselības nedēļas organizators:
•
Latvijas optometristu un optiķu asociācija (LOOA)
Galvenie atbalstītāji:
•
Kontaktlēcu ražotāja “CooperVision" produktu izplatītājs SIA “Liko-R”
•
Kontaktlēcu ražotāja “Alcon" produktu izplatītājs SIA “Optometrijas centrs”
Atbalstītāji:
•
Latvijas Universitāte (LU)
•
Kontaktlēcu ražotāja “Johnson&Johnson" produktu izplatītājs SIA “Kavita”
Konferences “Kontaktlēcu lietošana un acu veselība” darba valodas: latviešu un angļu

Jautājumu vai komentāru gadījumā aicinām sazināties ar LOOA: looasociacija@gmail.com

! Aicinām pieteikties dalībai konferencē līdz 12. oktobrim, izmantojot saiti, kas norādīta epasta vēstulē, vai arī sūtot e-pastu uz looasociacija@gmail.com

KONFERENCES “KONTAKTLĒCU LIETOŠANA UN ACU VESELĪBA” PROGRAMMA
ATKLĀŠANA
16:00 Konferences ievads pasākuma moderatora vadībā

- Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvja uzruna
- Latvijas Optometristu un Optiķu Asociācijas (LOOA) vadības uzruna
I KONTAKTLĒCU TENDENCES LATVIJĀ UN PASAULĒ
16:10 Kontaktlēcu lietošanas tendences Eiropā un Baltijas valstīs. “Alcon” pārstāvis
16:50 Radzenes transplantācija kontaktlēcu problēmu gadījumos. Prof. Guna Laganovska
17:30 Ko pacienti Jums nekad neteiks? Baiba Rudāka-Skricka, “Johnson&Johnson”
18:10 Kafijas pauze
II KONTAKTLĒCAS DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANAI
18:40 Vienas dienas kontaktlēcas, to ietekme uz acu veselību. Inese Petroviča,
“CooperVision"
19:20 Komplikācijas kontaktlēcu valkātājiem agrāk un tagad. Dr. Rets Skrickis
NOSLĒGUMS
20:00 Konferences secinājumi. Pasākuma moderators un LOOA vadības pārstāvis.

! Aicinām pieteikties dalībai konferencē līdz 12. oktobrim, izmantojot saiti, kas norādīta epasta vēstulē, vai arī sūtot e-pastu uz looasociacija@gmail.com

