
Vērtīgākās atziņas no 
starptautiskajām 

konferencēm EAOO, SPIE 
un ICVS

Zane Jansone-Langina

LOOA vasaras seminārs 07.08.2022.

http://www.optometrija.lv/?p=2969




The international society for 
optics and photonics (SPIE)



Tehniska informācija

Atrašanās vieta: Strasbūra, Vācija

Laiks: 3. – 7. aprīlis, 2022

Nokļūšana: Nav tiešā reisa

Dalības maksa: 300 – 450 $ 

Iekļauts optikas izstāde un publikācija SPIE Digital
libary

Iespēja saņemt SPIE stipendiju, kas nosedz dalības 
maksu un ceļa izdevumus (līdz 1000 $) 



Kāpēc braukt? 

Posteris: Differences of corneal biomechanical
parameters for keratoconus patients

Prezentācija: Contrast sensitivity at different
background brightness levels and objective
scattering index changes in patients before and
after cataract removal surgery



Ekspo



Norises vieta: 



Programma





Jauniepazīti cilvēki/ sakari



Vai ir vērts braukt optometristam? 

• Nē – maz referātu par optometrijas/oftalmoloģijas 
tēmām, BET izcila iespēja iegūt kontaktus. 

• Būsi uzmanības centrā, jo stāsti par visiem 
aktuālām tēmām. 

• Vai es brauktu vēlreiz – viennozīmīgi!!!



European Academy of 
Optometry and Optics (EAOO)



Tehniskā informācija

Atrašanās vieta: Dublina, Īrija

Nokļūšana: Ir tiešais reiss

Laiks: 12. līdz 15. maijs, 2022

Dalības maksa: 350 eur

Iekļauts optikas nozares izstāde, meistarklases



Kāpēc braukt?

Prezentācija: Quality of life 
assessment before and after
cataract surgery

Foto: Aiga Švede



Meistarklašu programma



Norisinās: National Optometry Centre, 
TU Dublin



Dr. Siofra Harrington





Dinamiskā retinoskopija: 

• Pielieto visiem bērniem (lai raksturotu akomodācijas
darbību, izvērtētu izrakstītās hipermetropijas
pareizību)!

✓Vienmēr retinoskopēt tuvāk kā 40 cm, jo bērni
neskatās tik tālu;

✓Jāizraksta +, ka dinamiskās retinoskopijas rezultāts
normas robežās;

✓Izmeklējot bērnus ar neiroloģiskiem traucējumiem;

• Mohindra retinoskopija!





Mohindra retinoskopija (Laba korelācija 
salīdzinot ar cikloplēģisko refrakciju)

• Tumša telpa (jāļauj pacientam adaptēties tumsai);

• Pacients fiksē uz retinoskopijas gaismu;

• Optometrists 50 cm attālumā no pacienta;

• Pacients skatās monokulāri (pacients aizver ar
plaukstu);

• Rezultātam pieskaita klāt +1,00 D, bērniem līdz 2
gadam (+0,75 D).



Uzskata ka ir nepieciešama 
ciklopēģija ja; 

• Neizskaidrojami mazs redzes asums;

• Slikta stereoredze;

• Ezoforija vai manifesta ezoforija; 

• Par spēcīgu vai vāju akomodācija;

• Pirmā izmeklēšana



Konverģences nepietiekamība

• Atšķiras kritēriji diagnozes uzstādīšanai

Liat Gantz



















Dr. Patrick Quaid

























































Ekspo





Vai ir vērts braukt optometristam? 

• Viennozīmīgi!!!

• Labākā optometristu konference kurā es esmu
bijusi.

• Konference ir balstīta uz «praktizēto» optometriju, 
ne abstraktu zinātni (bet ar uzsvaru uz kvalitatīvu 
zinātni) 

https://visiondublin2022.com/wp-content/uploads/2022/05/EAOO-Abstracts_Dublin-22.pdf



International Colour Vision 
Society (ICVS)



Kāpēc braukt?

Prezentācija: Evaluation of Color Vision Related Quality of Life Changes Due to Cataract Surgery



Tehniskā informācija

Atrašanās vieta: Krēta, Grieķija

Nokļūšana: Ir tiešais reiss

Laiks: 3. – 5. jūlijs, 2022

Dalības maksa: 430 $

Iekļauta ēdināšana 2x dienā, ekskursiju diena







Ekskursiju diena



Lieliskie banketi







Vai ir vērts braukt optometristam? 

• Ja interesē krāsu redze – tad noteikti.

• Vai es brauktu atkal – noteikti!



Paldies par uzmanību!


