LOOA valdes atskaite
par 2019.gadu
LOOA valde

LOOA valde:
Priekšsēdētāja: Anda Balgalve
Locekļi: Gunta Krūmiņa,Guna
Laganovska,Linards Kovalevskis,
Pēteris Cikmačs, Vitolds Grabovskis

Sertifikācijas komisija:
Priekšsēdētāja: Aija Muceniece
Locekļi: Zanda Ruskule, Agnese Jēce, Ieva
Ansone, Ieva Jēkabsone, Jeļena Stūriška,
Viktorija Vlasenka

Ētikas komisija:
Priekšsēdētāja: Karola Panke
Locekļi: Jeļena Slabcova, Evija Barkāne,
Linards Kovaļevskis, Aiga Švede

LOOA prezidents: Ivars Lācis

Kvalifikācijas padome:
Priekšsēdētāja: Gunta Krūmiņa
Locekļi: Krista Caune-Bērziņa, Kristīne
Detkova, Inese Grabovska, Evita
Kassaliete, Guna Laganovska, Karola
Panke, Inese Petroviča, Aiga Švede

Par paveikto komisijās
skatieties komisiju atskaitēs.

 LOOA biedru skaits: 238
 2019. gadā iestājušies 20 jauni biedri, 2 atjaunojušies aktīvā biedra statusā.

 LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un LOOA kopīgā klīniski praktiskā konference

17.02.2019.
 LOOA 25. kongress 17.03.2019.
 LOOA vasaras seminārs 18.08.2019.
 LOOA seminārs 15.12.2019.

Informatīvais atbalsts citu organizētos pasākumos
 Latvijas Universitātes 77. konferences Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcijas sēde 15.02.2019.
 Apmācību cikls par Alcon kontaktlēcu produktiem-2019 no 12.03.2019.līdz 13.11.2019.
 Seminārs "Hydraglyde family launch in Latvia" 18.03.2019.
 Seminārs "OC VISION populārāko kontaktlēcu salīdzinājums" 22.03. un 27.05.2019.
 Seminārs "Sausās acs ziņas" 04.04.2019.
 Semināri "OPTIC GURU pieredzes un informācijas apmaiņa" 09.05.2019. un 16.10.2019.
 Seminārs "Liektās sporta lēcas un aizsargbrilles" 28. un 30.05.2019.
 Konference "See the future" 20.10.2019.

 Latvijas Acu ārstu asociācijas sēde sadarbībā ar Latvijas Amerikas acu centru 09.11.2019.

 2019. gadā ir notikušas 10 valdes sēdes.

Ar sēdēs lemto var iepazīties protokolos.
Galvenā valdes darbība bija pievērsta
optometristu un uzņēmēju interešu pārstāvībai
optometrijas likumdošanā.
Valde pozitīvi vērtē valdes asistentu darbu.
Pateicamies Kristīnei Detkovai, Aijai Muceniecei,
Anetei Petrovai.
Pateicamies OC Vision par «Vilgerts» juridisko
Pakalpojumu finansēšanu

Valde ir «nospraudusi kursu» uz sastāva atjaunošanu. Tāpēc līdz nākošajam kongresam 2021.gadā
visiem jāpiedalās jaunu valdes kandidātu atlasē un motivēšanā. Valdē ir jāstrādā!

 Darba grupas izveide optometrista medicīnisko tehnoloģiju izstrādei un saziņa

ar Zāļu Valsts aģentūru.

 MK noteikumu #60 grozījumu nepieciešamības pārstāvība komunikācijā ar

Veselības ministriju un Ministru kabinetu.

 Konkursa “Gada optometrists 2019” organizēšana. Gada optometrista konkurss

stabili ieņem vietu asociācijas biedru dzīvē. 2019.gada Balvas ieguvēja – Evita
Kassaliete.

 Pirmo reizi notikušas Optometristu Sertifikācijas komisijas vēlēšanas.

Sertifikācijas komisija ar 2020. gada 1. janvāri nodarbojas ar Optometristu
sertifikāciju un resertifikāciju, sadarbībā ar LĀPPOS

 Veikta vairākkārtēja optikas uzņēmumu aptauja un datu apkopošana par vides

pieejamību optikas salonos, lai iestātos par vides pieejamības prasību
samērošanu un pārejas perioda pagarināšanu strādājošiem optikas saloniem.

 Intensīva sarakste ar valsts iestādēm optometrista profesijas juridisko jautājumu

sakārtošanai

Noteikumi par
obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm un
to struktūrvienībām
Rakstiska komunikācija ar
• Veselības ministriju (3
oficiālas vēstules ar
prasību mīkstināt
prasības optometrista
kabineta reģistrācijas
procedūrai un
optometrista kabineta
aprīkojumam
Panākta MK-60 grozījumu
sagatavošana par
atvieglotām prasībām
optometrista kabineta
aprīkojumam

Optometristu
medicīniskās tehnoloģijas

Optometristu integrācija
veselības aprūpes sistēmā

Rakstiska komunikācija ar
• Nacionālo veselības
dienestu,
• Veselības ministriju,
• Zāļu valsts aģentūru.

Panākts Veselības
ministrijas atzinums
par LOOA izsniegto
optometristu
sertifikātu derīgumu
līdz to termiņa beigām.

Izstrādāts 7 medicīnisko
tehnoloģiju apraksts un
literatūras apraksts.

Noturēta kopīga klātienes
sēde ar Acu ārstu asociāciju
Pēc ZVA prasījuma 4 reizes
veikti un iesniegti labojumi;
diskusija ar ZVA turpinās.

Optometrista profesijas
standarta aktualizācija,
optometrista asistenta
profesijas standarta un
studiju programmas
izveide

Rakstiska komunikācija ar
• Valsts izglītības satura centru,
• Izglītības ministriju,
• Veselības ministriju.

Profesijas standarta projekts
pārstrādāts un apstiprināts
Panākts Veselības
darba grupā.
ministrijas atzinums
Sniegts atbalsts LU Medicīnas
par LOOA uzskaitīto
koledžai optometrista asistenta
OTP pielīdzināmību TIP. studiju programmas izveidei
Paldies SIA OC VISION par juristu pakalpojumu finasiālu nodrošināšanu!

 Atbilstošo dokumentu ievākšana no 181 LOOA optometrista un visu

dokumentu iesniegšana Veselības inspekcijā Ārstniecības personu reģistram.

 Izziņu par apmeklētajiem tālākizglītības pasākumiem un savāktajiem TIP

pakāpeniska sagatavošana un izsniegšana optometristiem resertifikācijai
LĀPPOS izpildījumā.

 Darbināti informācijas kanāli Facebook un optometrija.lv
 Izstrādāti infografikas materiāli «Acu veselība, ieteikumi datorlietotājiem».

