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• LOOA iestājusies LĀPPOS (organizācija apvieno 26
ārstniecības personu organizācijas, tikai 2
organizācijas nav LĀPPOS sastāvā)
• Plašāka info par LĀPPOS – www.lappos.lv

• LOOA iestājusies EAOO – iespēja izmantot profilu un
saņemt atlaides
• Aiga Švede LOOA komandējuma ietvaros apmeklēja
dalībnieku konferenci Dublinā 12.-15.05.2022.
• Plašāka info par EAOO – eaoo.info

Oficiālā sarakste
LOOA sniegusi prasītās atbildes valsts iestādēm
Par optometrista asistenta
studiju programmu

•

Studiju programmās ietverto teorētisko zināšanu un praktiskās iemaņas atbilst profesijas
profesionālajai darbībai.

•

Studiju programmas nosaukuma maiņa uz “Klīniskā optometrija” nav mainījusi programmas
kopējās prasības, lai nodrošinātu profesijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un
kompetences.
Latvijas Optometristu un optiķu asociācija norāda uz nepieciešamību palielināt valsts subsidēto
budžeta vietu skaitu profesionālā maģistra studiju programmā “Klīniskā optometrija”.

Veselības ministrijai

Par klīniskās optometrijas
studiju programmu
Akadēmiskās informācijas centram

Par klīniskās optometrijas
studiju programmu

•
•

Pēc AIC ekspertu viedokļa grāda nosaukumā būtu jāietver cits nosaukums “medicīnas
pakalpojumi”, taču tad tas neatbildīs specifikai, ko apgūst studenti studiju laikā. Šāda grāda
nosaukums nākotnē varētu radīt pārpratumus gan atbilstoši Latvijas likumdošanai, gan arī
turpinot absolventiem studijas ārzemēs, kur šāds grāda nosaukums “medicīnas pakalpojumi”
nevienā valstī netiek lietots.

•

Par ētikas un profesionālās darbības pārkāpumiem var tikt piemēroti disciplinārsodi – brīdinājums,
piezīme, rājiens, sertifikāta darbības apturēšana.
Disciplinārsoda piemērošanas gadījumā var tikt noteikts pienākums apmeklēt noteiktus
tālākizglītības kursus noteiktā apjomā.
Ētikas komisijas un profesionālās darbības izvērtēšanas komisijas nolikumus apstiprina
profesionālās organizācijas biedru sapulcē

Veselības ministrijai

Par priekšlikumiem
profesionālās
disciplināratbildības
regulējumiem
LĀPPOS → Veselības ministrijai

•
•

Pasākumi
LOOA organizējusi vai atbalstījusi vairākus pasākumus šajā periodā

LOOA Kongress
01.05.2022, klātiene

TOTAL 10 gadi
19.06.2022, online

LAAC seminārs
28.07.2022, klātiene

LOOA optikāru brokastis
19.06.2022, online

• Piedalījās 141 biedrs un 6 sponsoru stendi
• Noklausītas ikgadējās atskaites, jauni referāti, ievēlēta jauna Valde,
Prezidente un GADA OPTOMETRISTS 2021
• Par apmeklējumu dalībniekiem piešķirti 8 TIP
• LOOA atbalstīja tālākizglītības pasākumu sadarbībā ar
Alcon (organizatore Iveta Celherte)
• Piešķirti 3,4 TIP; piedalījās 81 klausītājs
• LOOA atbalstīja tālākizglītības pasākumu sadarbībā ar LAAC
(organizatore Guna Pūce)
• Piešķirti 2,2 TIP; apmeklēja 20 dalībnieki

Optikāru brokastis – vasara 2022
Tiešsaistes lekciju sērijas (kopā varēja iegūt 5,2 TIP)
•

•

•

•

•

26.05.2022. Pēteris Cikmačs “Acs iekšējā spiediena
mērīšana” 1,3 TIP
✓ Apmeklēja 49 klausītāji (no tiem 29 identificējami LOOA
biedri – ir norādīts dalībnieka vārds uzvārds un ir LOOA
biedra statuss)
09.06.2022. Kaiva Juraševska “Sejas formas, krāsas un
aksesuāru piemērošanas pamatprincipi” 1,3 TIP
✓ Apmeklēja 51 klausītājs (no tiem 26 LOOA biedri)
23.06.2022. Kristīne Detkova “Kontaktlēcu dezinfekcija” 1,3
TIP
Apmeklēja 34 klausītāji (no tiem 15 LOOA biedri)
07.07.2022. Evita Kassaliete “Acs spēja “mainīt fokusu”
jaunībā un seniora vecumā” 1,3 TIP
Apmeklēja 39 klausītāji (no tiem 25 LOOA biedri)
28.07.2022. Kristīne Detkova “Kontaktlēcu dezinfekcija
(atkārtojums no 23.06.)” 1,3 TIP
Apmeklēja 12 klausītāji (no tiem 8 LOOA biedri)

Tuvākā nākotnē…
• LOOA padarīt interesantu un vērtīgu ne tikai OPTOMETRISTIEM, bet arī OPTIĶIEM – OPTIKĀRIEM
(semināri, workshopi…)
• Optometrija.lv mājas lapa - piemērota mūsu šī brīža vajadzībām
• 2023. gada pavasarī nepieciešams pārvēlēt - optometristu sertifikācijas komisiju un kvalifikācijas
padomi ( nolikums jaunā redakcijā, jauni pienākumi padomei). Optometristu tālākizglītība.

• Kā iesaistīties EAOO, lai no tā «paņemtu maksimumu»?
• Finansiālo līdzekļu piesaistīšana asociācijai

Paldies par uzmanību!

