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83% ir novērojama statistiski nozīmīga redzes asuma uzlabošanās ambliopajā acī pēc oklūziju terapijas. 

17% pacientiem tika nozīmēta ambliopijas terapija un atkārtotas vizītes pēc 6 mēnešiem vai pēc 1 

gada. Līdz ar to netika novērots statistiski būtisks redzes asuma uzlabojums.

89 % gadījumā tika izrakstīti redzes korekcijas līdzekļi pacientiem ar ambliopiju.

Audita «Ambliopijas izmeklēšana un ārstēšanas efektivitāte 2019. gadā» secinājumi. Izstrādāja K.Kalniča-Dorošenko, Z.Ruskule, I.Zakutājeva, dr. 
S.Valeiņa

83% pacientiem tika nozīmēta ambliopijas terapija un atkārtotas vizītes pēc 2-4 mēnešiem un tika 

novērojama statistiski nozīmīga redzes asuma uzlabošanās sliktāk redzošajā acī.



 Prezentēt BKUS Acu slimību klīnikas 
komandas pieņemtās ambliopijas 
ārstēšanas rekomendācijas.

 Izdiskutēt un sagatavot vienotas 
vadlīnijas visiem valsts redzes 
speciālistiem.



 Tiem, kas meklē atbildes

 Tiem, kam uz kontroli tiek nosūtīti ambliopijas pacienti, lai 
zinātu kāda atpakaļsaite tiek sagaidīta

 Algoritms, lai sistematizētu sevi – pierakstītu uz nākamo 
vizīti



ŠĶIELĒŠANAS

Visbiežākā ambliopijas 
forma, kas parādās  60% 
bērnu ar ezotropiju un 
28% bērnu ar 
eksotropiju. Jo agrāk ir 
sākusies šķielēšana, jo 
lielākas iespējas 
izveidoties ambliopijai.

REFRAKTĪVĀ

Izšķir anizometropijas un bilaterālo 
ambliopiju. 

• Anizometropijas ambliopija ir 
unilaterālas ambliopijas veids, kas 
attīstās nevienādas refrakcijas 
kļūdas dēļ.

• Bilaterāla refraktīva ambliopija ir 
retāk sastopama, rezultējas  
bilaterālā redzes asuma 
samazinājumā. 

DEPRIVĀCIJAS

Iemesls - neskaidrs 
tīklenes attēls: iedzimti 
vai agrīni iegūti 
apduļķojumi acs 
caurspīdīgajās vidēs, acs 
zīlītes patoloģijas, ptoze. 
Šī ambliopijas forma ir 
ārstējama visgrūtāk un 
vislēnāk. 

OKLŪZIJAS

Oklūzijas ambliopija ir 
viens no deprivācijas 
ambliopijas veidiem, 
kas rodas kā ilgstošas, 
nekontrolētas
oklūzijas sekas. 



Novērst 
etioloģiskos 

faktorus

Optiskā 
korekcija

Oklūziju 
terapija

Regulāras 
kontroles 

(3 mēnešu)

Meklējam 
iemeslus, ja 

neiet
• Sfēra ne mazāka par 1D, 

cilindrs ne mazāks par 0,5D.

• Agrīna kataraktas operācija
• Ptozes  operācija
• Optiskā korekcija

• Deprivācijas ambliopijas gadījumā 
intensīvāka terapija

• Pārbaudam līdzestību
• Pārbaudam sevi un nozīmēto 

terapiju
• Izslēdzam oklūziju ambliopiju

• Rūpīga cikloplēģiska 
retinoskopija

• Padziļināta izmeklēšana
• Citi terapijas veidi



Pastāvīga ametropijas optiskā korekcija; līdz nav iegūstams uzlabojums

Ja nav uzlabojums, nozīmē 2h oklūziju; līdz nav iegūstams uzlabojums

Ja nav uzlabojums, nozīmē lielāku oklūziju stundu skaitu, atkarībā no

vecuma; līdz nav iegūstams uzlabojums

Ja nav uzlabojums - cikloplēģijas datu pārskatīšana, ietverot padziļinātu

izmeklēšanu. Jāizvērtē 2 nedēļu pilno oklūziju, penalizāciju.

Kad sasniegts maksimālais redzes asums, oklūziju biežumu samazina

pakāpeniski, nozīmējot atkārtotas vizītes, lai novērstu ambliopijas recidīvu

Anizometropijas un/vai šķielēšanas radītas vidējas un zemas 

ambliopijas ārstēšana

1-3 mēneši

3 mēneši

3 mēneši

3 mēneši

3 mēneši



Līdz 3 g.v. Cardiff
Zīmējumi
Lea

Pēc 3 g.v. Snellena E
Landolta C
Lea

Pēc 6-7 
g.v.

Cipari
Burti
Lea



! Jāatceras, ka katrs individuāls bērns ir savādāks un vienmēr 
pieļaujamas pamatotas atkāpes no vadlīnijām.

Visus OD nc 0,2 cc 0,4 (burti, rinda)
Visus OS nc 0,3 cc 1,0 (burti, rinda)
Visus OD cc 0,4 (Lea)
Visus OS cc 1,0 (Lea)

RR tāl bin (Vors)
RR tuv bin (Titmuss)
AT tuv=tāl ortoforija
Autoref dati

Visus OD nc 0,2 cc 0,4 (E, rinda)  0,5 (pa vienam)
Visus OS nc 0,3 cc 1,0 (E, rinda)
Visus OD nc 0,2 cc 0,4 (zīmējumi)
Visus OS nc 0,3 cc 1,0 (zīmējumi)

RR tāl mon (os) (Vors)
RR tuv mon (os) (Titmuss)



Nebaidīties skatīties, 
pieņemt bērnus, zināt kāda 
atgrizeniskā saite tiek 
gaidīta no šīs vizītes. 

Sadarboties ar tuvākajiem 
oftalmologiem.

Izdales materiāls vecākiem 
par ambliopiju.



14.08.2018 (pacientei 4g 9m)

V od nc 0,4 cc 0,4

V os nc 0,8 cc 0,8

12.02.2019

V od nc 0,6 cc 0,6

V os nc 0,8 cc 0,8

17.05.2019

V od nc 0,7 cc 0,8

V os nc 0,8 cc 0,8

24.07.2019

08.10.2019

02.06.2020

11.09.2020

V od nc 0,8 cc 1,0-2

V os nc 1,0 cc 1,0

Oklūzijas 4-5h dienā

Oklūzijas 4h dienā



30.10.2019 (pacientei 6g 11m)

V od nc 1,0

V os nc 0,2

05.02.2020 (pacientei 7g 3m)

V od nc 1,0

V os nc 0,2 cc 0,32+2

16.10.2020 (pacientei 7g 11m)

V od cc 1,0

V os nc 0,5-2 cc 0,5+2

22.01.2021 (pacientei 8g)

V od cc 1,0

V os nc 0,5 cc 0,5

Paciente nosūtīta uz konsultāciju par ambliopiju. 4.gadu vecumā neregulāri

veiktas oklūzijas, brilles nav bijušas. Izrakstu Rx un oklūzijas.

Rx: od: +0,75 D

os: +3,25 D

Rx liek tikai stundās. Oklūzijas izdodās max 15 min.

COVID-19 laikā vasaru dzīvo pie vecmammas, kas ļoti rūpīgi 6h dienā veic

oklūzijas

Pazuda pasūtītās brilles, decembrī tika pie jaunām. No novembra līdz decembrim nav

veiktas oklūzijas.



19.10.2018 (pacientei 3g 2m)

V od nc 0,8

V os nc 0,1

9.11.2018

V od nc 0,8

V os nc 0,16 cc 0,16

10.05.2019

V od cc 1,0

V os nc 0,2 cc 0,5

11.10.2019

V od cc 1,0

V os nc 0,8 cc 0,8

24.01.2020

V od nc 1,0

V os nc 0,8 cc 0,8

Brilles nav

Rx: od +0,50 D

os +5,00 D

Mamma bija atradusi informāciju

par to, kas ir ambliopija, sākuši

veikt uzdevumus un oklūziju.

Oklūzijas 3-4h

Oklūzijas 4h



Vienmēr Jūsu, Acu slimību klīnikas komanda*
*bildē nav pilnā sastāvā

Uz komentāriem, labojumiem, 
atsauksmēm cerot, 

Zanda Ruskule
Zanda.ruskule@bkus.lv



Iespējamie jautājumi

 Vadlīniju dokumentā ir 
iekļauta ambliopijas 
definīcija, veidi, riska 
faktori, izmeklēšanas 
process un dažādas 
ārstēšanas metodes.



Klasifikācija pēc ambliopijas pakāpes

Redzes asums Pakāpe

0,4-0,8 Zema

0,2-0,3 Vidēja

0,05-0,1 Augsta

<0,04 Ļoti augsta



Ekscentriskas fiksācijas novērtēšana


