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https://www.dreamstime.com/stock-photo-man-listening-telephone-
image52025973

Neko neredzu!!! 

Gribu pārbaudīt 

redzi!!!

Optometrists

Oftalmologs

Neatliekams

https://www.crushpixel.com/stock-photo/worried-
young-boy-listening-with-634107.html



TERMINOLOĢIJA

 Traucējums (disorder) – organiska slimība vai bojājums, ķermeņa funkciju vai struktūras 
problēma

 Neveselība (impairment) – samazinājums funkcionālajā uztverē

 Aktivitātes ierobežojumi vai nespēja(diasbility) – kā personu ierobežo redzes neveselība, 
samazinoties prasmēm vai spējām

 Dalības ierobežojumi (handicap) – trūkums, ko rada vai nu redzes pasliktināšanās, vai 
aktivitātes ierobežojumi sadarbojoties ar sabiedrību

Piemērs: Pacients ar AMD (vecuma radīta makulas deģenerācija)

1. Neveselība– samazināts redzes asums un kontrasta redze,

2. Aktivitātes ierobežojums – lasīšanas ātruma un raituma samazināšanās

3. Dalības ierobežojums – sociālā izolētība, sakarā ar pieejošā rakstītā materiāla uztveri

Orgāns

Persona



Sāpes (nevis diskomforts)

Esošs vai potenciāls:

• Redzes zudums

• Strukturāls bojājums

• Nepieciešama tūlītēja (tajā pašā dienā) rīcība

KAS IR «ĪSTĀ» ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA



Steidzams nosūtījums  

nekavējoties konsultējoties pa tālruni

Steidzams nosūtījums

24 stundu laikā pie oftalmologa

Neatliekams ņosūtījums

pacients pie oftalmologa 3 dienu laikā

Nesteidzīgs nosūtījums

sazinieties ar oftalmologu, lai noskaidrotu laika grafiku

STEIDZAMĪBAS HIERARHIJA – NOSŪTĪJUMS PIE OFTALMOLOGA

1

2

3
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1357303918302378

STEIDZAMĪBAS 

HIERARHIJA –PĒC 

TRAUCĒJUMA 

VEIDA



NETRAUMATISKS OKULĀRS BOJĀJUMS
Ārējs

• Plakstu/ asaru aparāta problēmas

• Iekaisums, cellulitis/ orbitālais abscess

• Venozā sinusa tromboze

Sarkana acs

• Konjunktivīts

• Bakteriāls/vīrusa/herpes/alerģisks

• Subkonjunktivāla hemorāģija

• Endoftalmīts/traumatisks/pēc operācijas

• Uveīts/Irīts

• Akūta glaukomas lēkme

• Radzenes čūla/ herpes simplex

• Episklerīts

Redzes zudums vienā acī

• Optiskais neirīts

• Tīklenes centrālās artērijas/ vēnas oklūzija

• Hifēma

• Makulas deģenerācija

• Tīklenes atslāņošanās

• Katarakta

• Hemorāģija stiklaveida ķermenī

Redzes zudums abās acīs

• Insults

• Optiskais neirīts

• Histēriskais aklums

TRAUMATISKS OKULĀRS BOJĀJUMS
Trula trauma

• Sejas/orbītas/ sejas vidusdaļas lūzumi

• Tīklenes atslāņošanās

• Hifēma

• Acs ābola plīsums/daļējs plīsums

• Subkonjunktivāla hemorāģija

• Retrobulbāra hemorāģija

• Hemorāģija stiklaveida ķermenī

Asa trauma

• Plaktu plēsums

• Radzenes abrāzija

• Radzenes/sklēras plēsums

• Intraokulārs svešķermenis

• Radzenes/sklēras virsmā svešķermenis

Ķīmiska trauma

• Skābe/Sārms

• Nafta

• Citas ķimiskās vielas, līmes

Starojuma traumas

• UV/ metināšanas apdegums

• Apsaldējums

• Termāls apdegums



Onset (Sākums) Kad?

Location (Vieta) Kur?

Duration (Ilgums) Cik ilgi?

Characteristics (Pazīmes) Kādā veidā?

Aggravating - Kas pastiprina simptomus?

Relieving - Kas atvieglo simptomus?

Treatement - Ārstēšana
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Redzes 
asums

Zīlītes

Acs ārējā 
apskate

Acu 
kustības

Acs 
Fundus
apskate

IZVĒRTĒ JAUTĀ



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1357303918302378

RĪCĪBAS SHĒMA 

ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJĀ



Redze

Viena vai abas acis?

Redzes lauks

Pēkšņi vai pakāpeniski

Izplūdis vai pazudis?

Diplopija?

Mono vai Bino

Sāpes

Apsārtums

Sākums

Trauma

Kontaktlēcas

Nesen veikta acu slimība vai operācija

Citas slimības

sirds, asinsvadu vai autoimūna, vīrusi

Medikamenti, vai nesen veiktas zāļu izmaiņas

Slikta dūša/ vemšana

SIMPTOMĀTIKA



• Pēkšņs redzes zudums 

• Dubultošanās 

• Brūces vai griezumi uz acs vai ap aci 

• Acs trauma sporta, traumas vai nelaimes gadījumā 

• Pēkšņas redzes asuma izmaiņas, ar pastāvīgu miglošanos

• Acu apsārtums kopā ar acu sāpēm 

• Pēkšņas izmaiņas, kas liek pagriezt vai krustot acis 

• Sāpes acī vai apkārtējos audos 

• Krāsu apļi ap gaismas avotiem (halos) 

• Pietūkuši acu audi 

• Svešs metāla vai stikla gabals acī 

• Izspiedusies acs 

• Svītras vai gaismas zibšņi 

• Pārmērīga asarošana vai izdalījumi 

• Izdalījumi, kas izraisa plakstiņu salipšanu 

• Kontaktlēcas, kas pielipušas pie acs 

• Ķīmiskā iedarbība, kas izraisa sāpes, dedzināšanu vai diskomfortu

SIMPTOMĀTIKA



https://www.reliasmedia.com/articles/28921-ocular-emergencies-don-8217-t-lose-sight-of-the-diagnosis

• Kāda ir galvenā sūdzība?

• Kad parādījās simptomi?

• Vai redzes kvalitāte ir ietekmēta? Pacients lieto brilles/kontaktlēcas?

• Vai ir sāpes? Nav sāpes?

• Vai kāda cita pavadošā simptomātika? (Galvassāpes, slikta dūša, vemšana)

• Vai bija trauma? Neass/ ass/ svešķermenis? Extra vai intra ocular? Metāls vai cits?

• Zināmas citas saslimšanas (saistaudu slimības, hipertensija, sirds slimības, 

arterioskleroze, diabēts, vairogdziedzera saslimšana)

• Bijusi nesen vai pagātnē acs ārstēšana/ medikamenti/ ķirurģija? Radiāla 

keratotomija? LASIK/LASEK? Katarakta, glaukoma, tīklenes ķirurģija?

• Vai šobrīd lieto medikamentus, acs terapija, šajā brīdī vai sistēmiski?

• Vai ir zinām riska faktori (narkotikas, HIV, smēķēšana, alkoholisms)?

• Anamnēzē alerģijas, alerģijas uz medikamentiem?

UZDODAMIE 

JAUTĀJUMI



The pattern of ocular emergencies in Lumbini Eye Institute and Research Center July 2021, Asian Journal of Medical Sciences 12(7):122-125; DOI:10.3126/ajms.v12i7.35373 Kabindra Bajracharya, Bimala

Bajracharya, Anjita Hirachan, Kriti Joshi

ĀRKĀRTAS ACS 

TRAUCĒJUMU 

BIEŽUMS

https://www.researchgate.net/journal/Asian-Journal-of-Medical-Sciences-2091-0576
http://dx.doi.org/10.3126/ajms.v12i7.35373
https://www.researchgate.net/profile/Kabindra-Bajracharya
https://www.researchgate.net/profile/Bimala-Bajracharya
https://www.researchgate.net/profile/Anjita-Hirachan
https://www.researchgate.net/profile/Kriti-Joshi-5


REDZES FUNKCIONĀLO 
TRAUCĒJUMU VEIDI

• Samazināts redzes asums

• Samazināta kontrasta jutība

• Redzes lauka zudums

• Centrālā skotoma

• Daļējs redzes lauka zudums

• Distorsijas

• Miglainība 

• Žilbšana

• Fotofobija

http://www.wiols.com/en/doctor-visual-acuity-maintained-
in-low-light/

https://www.sunshineoptometry.com
/news/2019/7/17/17-eye-diseases-
through-anothers-perspective

https://drfeliceslago.com/en/treatments/glaucoma-and-retina

https://altaretina.mx/cataract/

https://www.singhealth.com.sg/patient-care/patient-
education/age-related-macular-degeneration





https://www.scielosp.org/article/bwho/2008.v86n1/63-70/

GLOBĀLIE VĀJREDZĪBAS CĒLOŅI 

(PROCENTUĀLAIS SADALĪJUMS, 2004)



Refraktīvā problemātika

• Tālredzība (hipermetropija)

• Anizometropija (atšķirīga refrakcija 
starp acīm)

• Astigmātisms (atšķirīga refrakcija acs 
principiālajos meridiānos)

• Ambliopija (redzes neattīstība)

• Šķielēšana

Vājredzības iemesli

 Pirmslaikus dzimušo retinopātija
(ROP)

 Optiskā diska atrofija

 Iedzimta glaukoma

 Iedzimta katarakta

 Albīnisms

 Iedzimts idiopātisks nistagms

 Smadzeņu aklums (CVI)

 Augstas refrakcijas kļūda

 Retinoblastoma

 Makulas koloboma

 Leber,s amaurosis

JAUNDZUMUŠIE (no 0-1gadam)



BĒRNI (no 1-18 gadiem)

Refraktīvā problemātika

• Tālredzība (hipermetropija)

• Anizometropija (atšķirīga refrakcija 
starp acīm)

• Astigmātisms (atšķirīga refrakcija acs 
principiālajos meridiānos)

• Ambliopija (redzes neattīstība)

• Šķielēšana

• Tuvredzības (miopijas) attīstība (no 
~8-16 g.v.)

Vājredzības iemesli

• Best`s slimība

• Vālīšu distrofija

• Optiskā atrofija

• Retinitis pigmentosa

• Stargardt`s slimība

• X hromosomas Retinošīze



STRĀDĀJOŠIE (no 18-64. g.v.)

Refraktīvā problemātika

• Tuvredzība (miopija)

• Tālredzība (hipermetropija)

• Vecuma tālredzība (presbiopija)

• Akomodācijas/Verģences traucējumi

• Anizometropija (atšķirīga refrakcija starp acīm)

• Astigmātisms (atšķirīga refrakcija acs 
principiālajos meridiānos)

Vājredzības iemesli

• Diabētiskā retinopātija

(juvenīlā diabēta gadījumā 5-10 gadu laikā 27% 
attīstās DR, virs 10 gadiem, 71% attīstās DR)

• Augstas pakāpes patoloģiskā miopija

(miopijas biežums no 11%-36%, kur 1-4%  virs 6 D)

• Akūti optiskie neirīti

• Mugurējie uveīti

• Citamegalovīrusa retinīts (HIV)

• Traumas



SENJORI (virs 65 g.v.)
Refraktīvā problemātika

• Tālredzība (hipermetropija)

• Tālredzības palielināšanās pie eksudatīvas
makulas tūskas

• Vecuma tālredzība (presbiopija)

• Mākslīga lēca (artefakija)

• Anizometropija (atšķirīga refrakcija starp 
acīm)

• Astigmātisms (atšķirīga refrakcija acs 
principiālajos meridiānos)

• Tuvredzības progresēšana pie kodola 
kataraktas

• Šķielēšana

Vājredzības iemesli

• AMD vecuma radītā makulas
deģenerācija

• Katarakta

• Glaukoma:

1. Hroniska atvērta kakta glaukoma

2. Akūta slēgta kakta glaukoma

• Diabētiskā retinopātija

• Centrālās vēnas oklūzija

• Centrālās artērijas oklūzija

• Ārējā išēmiskā optiskā neitopātija

Sausās acs problemātika

• Asarošana; 

• Pārejoša miglošanās



CITU TRAUCĒJUMU PAZĪMES

• III nerva (oculomotorius) 

parēze/paralīze

• Oftalmopātija

• Sejas nerva parēze/ paralīze

• Herpes Zoster

• Insults 



Lēcas apduļķojuma klasifikācijas sistēma II (LOCS II)

KORTIKĀLA 

(Garozas)

NUKLEĀRĀ 

(Kodola)

MUGURĒJĀ POLA 

(Subkapsulārā)



Redzes asuma izmaiņas pie pozitīva un negatīva kontrasta 
mainoties vecumam
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KORTIKĀLA 
(Garozas)

KODOLA 
(Nukleāra)

MUGURĒJĀ POLA 
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Apduļķojuma pakāpe (LOCS III)

Posterior sub-capsular

Nuclear

Cortical

ŽILBŠANA IR IZTEIKTĀKA PACIENTIEM AR KODOLA KATARAKTU

ŽILBŠANA



Paldies par uzmanību!

Pateicība – Marijai Čudihinai, kuras maģistra darba rezultātus prezentēju lekcijā

Laiks jautājumiem un

Diskusijai


