
معونة النظارات الطبية الجديدة 
-  أسئلة وأجوبة

 1. متى تسري المعونة؟ 
يسري القانون اعتباراً من 1 مارس 2016. يجب أن تدفع كل مقاطعة 
أو منطقة معونة للنظارات أو العدسات الطبية التي تم استالمها ودفع 

تكلفتها بعد 1 مارس. 

2. ما هي القوانين السارية في فسترنورالند؟
•  تصل المعونة إلى 900 كرون في العام كحد أقصى. وإذا كانت 

تكلفة النظارات أو العدسات أقل يحصل المرء على معونة بالمبلغ 
الذي يدفعه فعلياً. 

•  يدفع المرء بنفسه تكاليف القوس أو اإلصالحات أو معالجات المتانة 
أو اللون أو منع االنعكاس. 

•  ال تدفع المعونة لتكلفة النظارات أو العدسات التي أصيبت أو فقدت 
أو تكلفة النظارات االحتياط أو العدسات الالصقة المماثلة. 

 3. من يحصل على معونة وكيف يحصل عليها؟
تنطبق القوانين الجديدة على األطفال والشباب في سن 8-19 عام. أما 

األطفال األصغر فيحق لهم باألساس مساعدة. للحصول على معونة 
لعدسات النظارات الطبية أو العدسات الالصقة يتم حجز موعد لدى 

أخصائي بصريات معتمد اختياري. يحدد أخصائي البصريات ما إذا كان 
هناك حاجة للنظارات أو العدسات. يقوم أخصائي البصريات باختبار 
النظارات أو العدسات الصحيحة وكتابة وصفة طبية. ترفق الوصفة 

الطبية بأساس الفاتورة التي يرسلها األخصائي إلى إدارة المقاطعة.

 4. كيف يعرف المرء بشأن المعونة؟
يقوم أخصائي البصريات باقتطاع المبلغ بموجب الدفع ويرسل فاتورة 

بمبلغ المساعدة إلى إدارة مقاطعة فسترنورالند. 

 3. هل يمكن تقديم طلب المساعدة في وقت الحق؟
يمكن تقديم طلب المساعدة في وقت الحق بالنسبة لمن قاموا مسبقاً 

باستالم النظارات أو العدسات لألطفال والشباب بعد 1 مارس 2016. 
يوجد استمارة تحويل لهذا الغرض على الموقع www.lvn.se. ترفق 

االستمارة بإيصال الدفع والوصفة الطبية/مالحظة أخصائي البصريات. 
ثم ترسل المعلومات إلى القسم المالي في إدارة المقاطعة على العنوان 

الموجود في االستمارة.

5. ما هو الوضع بالنسبة لألطفال الالجئين غير المصحوبين 
 بذويهم والالجئين ومن ال يملك أوراق ثبوتية؟ 

جميع األطفال والشباب لديهم نفس الحق بالمعونة وذلك يعني أن القانون 
الجديد يشمل هذه المجموعات أيضاً. يقدم الالجئون أرقام بطاقاتهم 

المؤقتة أما األطفال الالجئين غير المصحوبين بذويهم ومن ال يملكون 
أوراق ثبوتية فيقدمون تاريخ ميالدهم.

يطبق قانون جديد اعتباراً من 1 مارس 2016. 
يتضمن القانون أنه حتى األطفال والشباب في 

سن 8-19 عام يحق لهم معونة نظارات أو 
عدسات طبية. 

إدارة المقاطعة، قسم الصحة والرعاية الطبية. 
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