Optikas preces bērniem
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No valsts budžeta apmaksā redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu bērniem.
Briļļu lēcu, briļļu ietvaru un kontaktlēcu izrakstīšanu un arī iegādi apmaksā bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes
iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D),
augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D), afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos vienai vai
abām acīm, iegūta tuvredzība virs 7,0 Dsph, keratokonuss, akomodācijas šķielēšana, parēze – bifokālās briļļu lēcas, albīnisms, ar
objektīvām izmeklēšanas metodēm pierādīta iedzimta tīklenes distrofija ar fotofobiju – fotohromās briļļu lēcas, radzenes rētas,
apduļķojumi (kosmētisko kontaktlēcu protēzes), III–IV pakāpes vājredzība neatkarīgi no refrakcijas anomālijas pakāpes.

Optikas preču izrakstīšana
Valsts apmaksātus redzes asumu koriģējošus optikas izstrādājumus ir tiesīgi izrakstīt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas acu
ārsti: Lilita Apsīte, Vineta Aizkalne, Una Epnere, Marija Krūmiņa, Vita Sperga, Biruta Oša, Antra Treija, Sandra Valeiņa, Rometa
Valtere, Ina Ivanova, Olga Popova, Māris Vīksniņš.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kontaktinformācija: zvanu centra tālr. 8866, poliklīnikas tālr. 67064461, 67064462.

Optikas preču iegāde
Valsts apmaksātu kontaktlēcu, briļļu ietvaru un plastikāta lēcu pasūtīšanas un saņemšanas vietas:
veikals "Optio", Tipogrāfijas iela 2-1a, Rīga;
veikals "Optio", K.Barona iela 31a, Rīga;
veikals "Optio", G.Apiņa iela 10a, Valmiera;
veikals "Optio", Lielā iela 13, Liepāja;
veikals "Pasaules optika", Rīgas iela 9, Daugavpils;
veikals "Vision Express", Latgales iela 17, Rēzekne;
veikals "Optio", Vienības iela 7, Jēkabpils;
veikals "Vision Express", Andreja iela 7, Ventspils;
veikals "Optio", Katoļu iela 18, Jelgava;

Valsts apmaksātu kontaktlēcu, briļļu ietvaru un plastikāta lēcu papildu saņemšanas vietas:
veikals "Optio", Rīgas iela 23, Ogre;
veikals "Optio", Rīgas iela 8, Talsi;
veikals "Optio", Pionieru iela 2, Bauska;
veikals "Optio", Rūpniecības iela 49, Madona;
veikals "Optio", Raiņa iela 26/28, Cēsis.
Ja atbilstoši pacienta vai viņa piederīgo individuālajām optikas preces dizaina prasībām izvēlētās optikas preces cena pārsniedz
valsts apmaksāto, starpību starp valsts apmaksāto cenu un izvēlēto preces cenu sedz pacients vai viņa piederīgie, par to atsevišķi
vienojoties ar optikas veikala pārstāvi, kurā tiek pasūtīta optikas prece. Informācija par valsts apmaksāto cenu ir

Ʌ

pieejama šeit. 

Briļļu ietvaru modeļi
Zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam

Ʌ

Saraksts 

Bērniem no 3 - 8 gadu vecumam (nerūsējoša tērauda)
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Saraksts 

Bērniem no 3 - 8 gadu vecumam (plastikāta)
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Saraksts 

Bērniem no 8 - 18 gadu vecumam (nerūsējošā tērauda)
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Saraksts 

Bērniem no 8 - 18 gadu vecumam (plastikāta)
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Saraksts 

Bērniem ar īpašām vajadzībām
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Saraksts 

Aptauja optikas preču saņēmējiem
Lai novērtētu apkalpošanas kvalitāti optikas iestādēs, saņemot valsts apmaksātas kontaktlēcas, briļļu ietvarus vai plastikāta lēcas,

aicinām aizpildīt Nacionālā veselības dienesta sagatavotu optikas preču saņēmēju apmierinātības anketu. Paldies!

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/optikas-preces-berniem

