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Kāpēc šī tēma ir aktuāla?

Šodien esam vairākas stundas pavadījuši pie datora.

Viedo ierīču izmantošana palielinājās visās vecuma 
grupās (Taskirran, 2020)

https://healthmatters.nyp.org/what-does-too-much-screen-time-do-to-childrens-brains/



Kāpēc šī tēma ir aktuāla?

Relaksējošie redzes vingrinājumi ir brīvi pieejami, kā 
arī tie tiek plaši ieteikti
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Vai esam 

padomājuši, kas ir 

šie vingrinājumi, 

kurus iesakām?



Izmēģināsim vienu no 

variantiem!

• Izpildiet šos vingrinājumus!

Bet pildām vienu reizi katru, lai 

nekavētu laiku!

A. Izpildīju

B. Izpildīju daļēji



Izmēģināsim vienu no 

variantiem!

• Vai šie vingrinājumi kaut ko ietekmē?

A. Izkustina visus acu kustību 

muskuļus, arī tos, kas mazāk tikuši 

nodarbināti, kamēr skatījos ekrānā

B. Uzlabo acu kustību muskuļu 

asinsapgādi un vielmaiņu

C. Mazina acu kustību muskuļu 

spiedienu uz acs ābolu

D. Neko neietekmē, vienkārši liek 

novērsties no ekrāna



Izmēģināsim vienu no 

variantiem!

• Turpinām pildīt 

vingrinājumus!



Izmēģināsim vienu no 

variantiem!

• Vai šie vingrinājumi kaut ko ietekmē?

A. Uzlabo konverģenci

B. Izkustina ciliāro muskuli

C. Uzlabo acu kustību muskuļu 

darbību

E. Neko neietekmē, vienkārši liek 

novērsties no ekrāna

D. Uzlabo plakstu muskuļu asins 

apgādi un vielmaiņu



Izmēģināsim vienu no 

variantiem!

• Vai es izjūtu kādas izmaiņas šobrīd pēc 

vingrinājumu izpildīšanas?



Astenopisko sūdzību mazināšanās

• 40 dalībnieki (20-23 g.v.), kuriem 

novēroja sūdzības, strādājot pie datora.

• Vingrinājumi veikti 8 nedēļas – 1 

stunda (vingrinājumi 5 min + Šavasana

poza 20 min); 2x nedēļā

• Treniņu grupā sūdzības samazinājās, 

salīdzinot ar kontroles grupu, kur 

sūdzību biežums nemainījās

• 32 optometrijas studenti, 

kuriem novēroja sūdzības, 

strādājot pie datora.

• Vingrinājumi veikti 6 nedēļas 

(30 min, 5 dienas nedēļā)

• Treniņu grupā sūdzības 

samazinājās (p = 0,003), bet 

kontroles grupā – palielinājās 

(p = 0,044).



Astenopisko sūdzību mazināšanās

14 dalībnieki, 5x nedēļā 

30 min dienā (4 nedēļas) 

Sūdzību biežums samazinājās; visvairāk samazinājās 

tādas sūdzības kā acu nogurums, redzes diskomforts 

un asarošana.

Semjonova (2021) Digitālais acu nogurums jeb kompjūterredzes sindroms

Verywell / Alex Dos Diaz Blehm et al. (2005)

Pārlieku liela digitālo 
ierīču lietošana 

nepareiza redzes 
režīma apstākļos



Astenopisko sūdzību mazināšanās

Digitālais acu nogurums jeb kompjūterredzes sindroms

Verywell / Alex Dos Diaz Blehm et al. (2005)

Pārlieku liela digitālo 
ierīču lietošana 

nepareiza redzes 
režīma apstākļos

Ja sūdzību un noguruma iemesls būs pārlieku 
intensīva viedo ierīču lietošana, vai 

vingrinājumi, kurus izmēģinājām, palīdzētu?

Ja sūdzību un noguruma iemesls būs cits, vai 
vingrinājumi, kurus izmēģinājām, palīdzētu?



Vingrinājumu 

pirmsākumi

Viljama Beitsa

komplekss

• 1919.-1920. g.: Viljama Beitsa metode bija alternatīva terapija, kas 

izstrādāta ar mērķi uzlabot redzi

• Pamatprincipi: 

• Acu muskuļiem ir galvenā nozīme acs aksiālā garuma 
izmaiņām, kā arī refraktīvo kļūdu veidošanā.

• Refrakcijas kļūdas kā tuvredzība, tālredzība, astigmātisms un 
presbiopija rodas pastāvīgas acu muskuļu spriedzes dēļ, kas, 
pēc viņa domām, liedz acs ābolam atbilstoši mainīt formu 
(viņa skaidrojums akomodācijai), kad skats tiek vērsts no 
tuvuma uz tālumu un otrādi.

• Korekcijas brilles («acs kruķi») ir nevajadzīgas sliktas redzes 
ārstēšanai; «saspringums» tikai pieaugs, ja acis sāks pierast pie 
brillēm.

• Visiem, kas sāks izmantot viņa metodi, brilles ir 
jāpārtrauc/jābeidz lietot.

• Beits uzskatīja, ka patstāvīga acu spriedze rada redzes problēmas, 
tāpēc, veicot vienkāršus vingrinājumus, šo spriedzi var samazināt, 
tādējādi, uzlabojot redzi.



Vingrinājumu 

pirmsākumi

Viljama Beitsa

komplekss

Vingrinājumi jāpilda divas reizes dienā vienu mēnesi, pēc tam ievēro 
pārtraukumu divas līdz trīs nedēļas un sāk vingrinājumus no jauna

Tiek nostiprināti acu muskuļi, uzlabota acs barošanās un asinsrite.

• Galva nekustīga, lai varētu kustēties tikai acis. Izstieptā rokā zīmulis. 
Plašā amplitūdā daudzkārt kustina pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, visu laiku seko 
ar acīm zīmulim.

• Nostājas pie sienas lielā istabā un, nepagriežot galvu, strauji skatīties no istabas 
augšējā labā stūra uz kreiso apakšējo, no kreisā augšējā uz labo apakšējo. Atkārto 50 
reizes.

• Kājas plecu platumā, rokas viduklī. Strauji galvas pagriezieni pa labi, pa kreisi. Skats 
metodeseko līdzi kustības virzienam. Atkārto 50 reizes.

• Trīs sekundes skatās uz spilgtu gaismu, pēc tam aizklāj acis ar roku un atpūtina. 
Atkārto 15 reizes.

• Plaši atvērt acis, stipri samiegt, aizvērt acis. Atkārto 40 reizes.

• Paskatīties pa logu uz tālu priekšmetu un 10 sekundes sīki to aplūkot. Pēc tam 
paskatīties uz rokas pulksteni. Atkārot 15 reizes.

Papildus Beits iesaka:

• Laiku pa laikam noskalot acis aukstā ūdenī

• Aizvērtām acīm paskatīties saulē

• Atpūtināt acis, piespiežot tām plaukstas



Viljama

Beitsa

metodes

atvasinājumi

Acu joga

Sorensena komplekss (2006)

• Apraksta veikšanas plānu dažādu ametropiju gadījumā, 

kā arī savu personīgo pieredzi, veicot redzes treniņus

• Apgalvo, ka palīdz uzlabot redzes funkcijas

• Uzskata, ka var arī atbrīvoties no brillēm

«See clearly» metode

Apgalvo, ka novērš:
▪ novērš astenopijas un/vai zemas līdz 

vidējas pakāpes datorredzes sindromu
▪ zemas pakāpes miopiju (sfēriskais 

ekvivalents mazāks par -2,87 D, kas var 
ietvert nelielu astigmātismu

▪ hipermetropiju un sākotnēju 
presbiopiju, kas lieto vai domā sākt lietot 
savas pirmās lasāmbrilles



Pārdomāšanai

➢ Vai Beitsa izpratne par redzes 

sistēmu un tās darbību ir 

korekta?

➢ Vai ir kādi pierādījumi, ka viņa 

teorija ir korekta?

➢ Vai šādi vingrinājumi var atbrīvot 

kādu no korekcijas lietošanas?

Pirmsākumi – uzskats, ka ar šiem 
vingrinājumiem var atbrīvoties no brillēm

Mīts vai patiesība?



Visur ir atsauces no apmierinātiem klientiem, ka 

viņi atbrīvojušies no brillēm!



Redzes funkciju izmaiņas

14 dalībnieki, 5x nedēļā 

30 min dienā (4 nedēļas) 

Semjonova (2021)
Gupta & Phil. (2019). Effect of  yoga ocular

exercises on binocular vision functions. 

Optometry and Visual Performance, 7(4), 229-

237.

• 32 dalībnieki, 6 nedēļas – 30 min 5 

dienas nedēļā:

• Izmaiņas novēroja horizontālās 
forijas virzienā un lielumā tālumā 
un tuvumā

• Palielinājās ciklu skaits binokulāri 
novērtējot akomodācijas vieglumu

• Pietuvojās konverģences tuvuma 
punkts, palielinājās ciklu skaits 
verģences viegluma testā, 
uzlabojās NFR un PFR.



Redzes funkciju izmaiņas

Gupta & Phil. (2019). Effect of  yoga ocular

exercises on binocular vision functions. 

Optometry and Visual Performance, 7(4), 229-

237.

Secinājumi
✓ Relaksējošie redzes vingrinājumi (6 nedēļas: 30 min 5 dienas 

nedēļā) uzlabo ar verģenci saistītās binokulārās funkcijas 
palielinot acs kustību muskuļu efektivitāti

✓ Samazina akomodācijas un verģences traucējumu izpausmes 
un sūdzību apjomu.

✓ Par ko jāaizdomājas – diagnostikas kļūda (nav minēts, kādi 
parametri izmantoti, lai diagnosticētu akomodācijas un/vai 
verģences traucējumu; metodoloģijas apraksts neļauj atkārtot 
pētījumu)?



Vai var izmainīt refrakciju un tikt vaļā no 

brillēm?

A. Nevar izmainīt refrakciju un nevar tikt 

vaļā no brillēm

B. Var izmainīt refrakciju, ja ir vieglas 

pakāpes pseidomiopija (akomodācijas 

ekscess)

C. Var izmainīt refrakciju visiem un var 

tikt vaļā no brillēm jebkuram pacientam

Mīts vai patiesība?



Kā mēs varam palīdzēt?

• Izskaidrot profilaktiskos pasākumus, pareizu ekrānlietošanu, 

atbilstošu redzes higiēnu un ergonomiku

• Rūpīga redzes un redzes funkciju izvērtēšana

• Atbilstoša korekcija

• Kurā brīdī ieteikt redzes vingrinājumus? 

✓ Ja redze un redzes funkcijas ir kārtībā – profilaktiskie

redzes vingrinājumi

✓ Ja ir redzes un/vai redzes funkciju traucējumi –

specializētie redzes vingrinājumi, ja tiem ir piemērojami 

(tiek pielietota kā viena no ārstēšanas metodēm)

Kopsavilkums



Tev ir sūdzības pēc ilga tuvuma darba un tu 

gribi iemācīties pareizi atpūtināt acis?

• Piedalies pētījumā, kur Optometrijas un redzes zinātnes 
pētnieki izvērtē vingrinājumu ietekmi uz redzes 
funkcijām, lai sniegtu ieguldījumu inovatīvu metožu un 
iekārtu izstrādē.

• Ko iegūsi?

➢Pilnu redzes pārbaudi un konsultāciju pie optometrista

➢Padziļinātu acu kustību un akomodācijas izvērtējumu

➢Uzzinās, kā mazināt redzes slodzes radītās sūdzības

ERAF projekta “Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras vingrināšanas un nostiprināšanas 

ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības metodoloģijas izstrāde un izpēte” ietvaros

ej.uz/redzespetijumi

Kā pieteikties?



Paldies par 

uzmanību!


