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Pētījuma mērķis un uzdevumi

Mērķis ir Noskaidrot Latvijas mīksto kontaktlēcu lietotāju un redzes aprūpes
speciālistu informētību par jaunākajām tendencēm kontaktlēcu kopšanā un
lietošanā.

Uzdevumi:

1. Izanalizēt kontaktlēcu un to kopšanas līdzekļu instrukcijas un jaunākos
pētījumus šajā jomā;

5 ražotāju produkcija – Alcon, Cooper Vision, Menicon, Johnson&Johnson, Bauch+Lomb

2. Izveidot anketas kontaktlēcu lietotājiem un redzes aprūpes speciālistiem un
veikt anketēšanu;

3. Izstrādāt šobrīd aktuālu kontaktlēcu kopšanas instrukciju lietošanai optikās.



Pētījuma metodika - anketas

Redzes speciālistiem

• 15 jautājumi:
• Profesija un stāžs,

• Informācijas iegūšana,

• Informācijas nodošana.

Kontaktlēcu lietotājiem

• 21 jautājums:
• Demogrāfiskā statistika;

• Kontaktlēcu lietošanas profils un 
informācijas iegūšana;

• Kontaktlēcu kopšanas paradumi

6 jautājumi abās anketās līdzīgi, lai varētu salīdzināt abu respondentu grupu atbildes. 

• Abas aptaujas tika izplatītas optikas uzņēmuma SIA OC VISION vidē, kā arī sociālajā tīklā Facebook. 



Pētījuma rezultāti
Redzes speciālistu aptauja

• 39 aptaujas dalībnieki:
• 32 optometristi;

• 6 optikāri/optometrista asistenti;

• 1 oftalmologs.

• Dažāds darba stāžs nozarē.

• 82.7% veic gan korekcijas noteikšanu, gan kontaktlēcu 

lietošanas apmācību

Kontaktlēcu lietotāju aptauja

• 42 dalībieki:
• Vecumā 18 līdz 65 gadi;

• Dažādi kontaktlēcu nomaiņas režīmi;

• Lieto kontaktlēcas ar dioptrijām.

• Dažāda kontaktlēcu lietošanas pieredze.

• 28.9% lieto vienas dienas kontaktlēcas

• 82.2% Kontaktlēcu lietošanu uzsākuši, izejot pilnu redzes pārbaudi 
un apmācību pie redzes korekcijas speciālista (optikā vai klīnikā



Optometristu 
informācijas 
aprite

97% speciālistu galvenais veids, kā viņi 
iegūst informāciju par jaunākajām 

tendencēm un norādījumiem kontaktlēcu 
kopšanā, ir kvalifikācijas celšanas pasākumi 

un tālākizglītības semināri.

36% speciālistu vienmēr cenšas nodot 
jaunāko informāciju katram savam 

pacientam, kamēr 41% - vispirms cenšas 
uzzināt, vai pacientam ir nevēlami paradumi, 
saistībā ar kontaktlēcu kopšanu, un tikai tad 

pārrunā aktuālos noteikumus.



Kontaktlēcu 
lietotāju 
informācijas 
aprite

53.3% kontaktlēcu lietotāju problēmas 
risināt dodas uz optiku

51.1% kontaktlēcu lietotāju aktualitātes 
uzzina gadījuma pēc,

37.8% nedomā, ka informācija mainās



Pēcaprūpe
Redzes speciālistu aptauja Kontaktlēcu lietotāju aptauja

Redzes aprūpes speciālisti iesaka 
veikt kontaktlēcu pēcaprūpi 1 – 2 
reizes gadā, 

bet 48.9% kontaktlēcu lietotāju 
uz vizīti nāk reizi 2-3 gados

56.4% speciālistu liek  izvēlēties: 
uz briļļu vizīti ierasties ar brillēm 
un uz kontaktlēcu vizīti – ar 
kontaktlēcām acīs, 

46.7% kontaktlēcu lietotāju  uz 
vizīti vienmēr dodas ar brillēm,
tikai 13.3% uz vizīti vienmēr iet 

ar kontaktlēcām acīs



Kontaktlēcu kopšana
Redzes speciālistu aptauja Kontaktlēcu lietotāju aptauja

Redzes aprūpes speciālisti iesaka 
kontaktlēcu konteineri lietot 1-3 
mēnešus, 

bet 35.6%  kontaktlēcu lietotāju 
vispār neseko līdzi kontaktlēcu 

konteinera nomaiņai

Kontaktlēcu lietotāju un redzes 
aprūpes speciālistu viedoklis 

sakrīt attiecībā par rīcību 
kontaktlēcu izžūšanas gadījumā



Aizliegumi lietot kontaktlēcas

Gan pacientiem nodotās informācijas apjoms, gan pacientu līdzestība  dažādās sistuācijās atšķiras



Secinājumi

• Lai arī pētījuma grupas ir nelielas, tās iezīmē tendences, kas varētu būt taisnība arī plašākā 

mērogā. 

• Speciālisti ir labi informēti par jaunākajām tendencēm kontaktlēcu kopšanā.

• °Liela daļa kontaktlēcu lietotāju neuzskata, ka kontaktlēcu kopšanas jomā kaut kas varētu 

nozīmīgi mainīties, šo ilūziju pastiprina tas, cik brīvi kontaktlēcas ir pieejamas Latvijas tirgū. 

• Kontaktlēcu ražotāju nodrošinātās instrukcijas lielā mērā saskan ar jaunākajiem 

pētījumiem nozarē. 



Paliekošā vērtība
Aktuālas apvienotās kontaktlēcu 
lietošanas instrukcijas: 
• Plānveida nomaiņas kontaktlēcas
• Vienas dienas kontaktlēcas
• Multifunkcionālie kontaktlēcu 

kopšanas līdzekļi
• Ūdeņraža peroksīda bāzes kontaktlēcu 

kopšanas līdzeklis

Pieejami:

www.optometrija.lv šīs konferences 
materiālos

vai

epasts kd.ruuvi@gmail.com

pieteikties līdz 31.03.2023.

http://www.optometrija.lv/
mailto:kd.ruuvi@gmail.com


Paldies par uzmanību!
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