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Padomes paveiktie darbi

Pasākums un organizators Pasākuma datums TIP

Aktuālie redzes korekcijas veidi un iespējas

SIA Latvijas Amerikas acu centrs
2021. gada 27. maijs 1,8 TIP

Klīniskā dietoloģija ikdienas praksē

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Salvum TD”
01.06.2021 - 01.09.2022. 8 TIP

Redzes pārbaude bērniem no 6 gadu vecuma - testi, nianses, normas

SIA „OC VISION”
2021. gada 30. jūnijs 2 TIP

Alcon Precision 1 vienas dienas kontaktlēcas

SIA „OC VISION”
2021. gada 21. jūlijs 2 TIP

Bērna un pilngadīgas personas ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumi

em ģimenes locekļu psihoemocionālais raksturojums- aizliegtās skumjas

SIA “001A”

02.08.2021. - 01.08.2023. 16 TIP

Dinamiskās retinoskopijas pielietojums optometrista praksē

SIA „OC VISION”
2021. gada 25. augusts 2 TIP

Maddox Wing foriju noteikšanas testa pielietošana optometrista praksē

SIA „OC VISION”
2021. gada 31. augusts 2 TIP



Padomes paveiktie darbi

Sagatavotas 28 izziņas LOOA biedru resertifikācijai par skolas.lu.lv Optometristu reģistrā sakrātajiem 
TIP par laiku līdz 2019. gada 31. decembrim

Izziņas IMI sistēmā (International Market Information System) – nebija

Ārzemju speciālistu pieteikumi uz darbu Latvijā, attiecīgi kvalifikācijas pielīdzināšana (atskaite IZM) 
– nebija



Priekšlikums

1. Pagarināt darbu līdz 2023. gada LOOA pavasara kongresam

2. Diskutēt un lemt Padomē un Valdē par turpmākām funkcijām, paveicamiem uzdevumiem vai
nodot tiesības, pienākumus un darbus Sertifikācijas komisijai

3. 2023. gada kongresā ziņot par lēmumu



Optometrista 
kompetence

Profesore Gunta Krūmiņa

LOOA kongress 2022. gada 1. maijā



Par ko šis stāsts…

Saprast

• kas ir mūsu darba lauks

• mūsu atbildību

• kā pilnveidot darba lauku



Nedaudz vēstures…

Pasaules optometrijas padome

• uzsāk darbu 1927. gadā kā

International Optical League (IOL)

• 1995. gadā nomaina nosaukumu

• no 2005. gada definē optometristu

«saturu» - mācību saturu un

profesijas kompetences*

*Pieejams: https://worldcouncilofoptometry.info/wp-content/uploads/2020/09/Scope-of-Practice.pdf



Definīcija – kas ir optometrists?

1993. gads



Trīs O…
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Galvenais uzdevums:

• lai klients justos labi savās
redzes «kurpēs»

Galvenais uzdevums:

• lai pacientam būtu
sabalansēta un laba redze un
pacients būtu dzīvespriecīgs

Galvenais uzdevums:

• lai pacientam būtu veselas
acis un viņš būtu laimīgs



Optometrists

• Latvijas Optometristu profesijas standarts



Kā pilnveidot sevi?

Resursi – mājas lapas, žurnāli, grāmatas
• Mājas lapas 

• Review of Optometry -
https://reviewofoptometry.com/

• Optometry Today
https://www.aop.org.uk/ot

• Optician
https://www.opticianonline.net/

• National Library of Medicine jeb zināma kā PubMed -
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://reviewofoptometry.com/
https://www.aop.org.uk/ot
https://www.opticianonline.net/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/










• Praktizējošiem optometristiem labs žurnāls
• Vienkārši lietot – sadalījums pa tēmām
• Publikācijas nav brīvi pieejamas



No (1979.) 2006. līdz 2015. gadam



Žurnāli

• SJR Scimago Journal & Country Rank
• Optometrija – 10 žurnāli

• Oftalmoloģija – 124 žurnāli

• Web of Science Journal Citation
Ranking
• Oftalmoloģija – 89 žurnāli (27 bez impact
factor)

Optometrijas izlase Daži no oftalmoloģijas jomas



No 1997. gada

Visi sējumi

LU bibliotēkas piedāvājumi



LU Dabas mājas bibliotēka

1007



Mūsu kopīgais uzdevums

• Rūpēties par mūsu – Latvijas līmeņa – optometrista tēlu

• LOOA Kvalifikācijas padomei – ietekmēt tālākizglītību

• LU strādāt specifiskajos virzienos attīstot optometrista
kompetenci

• redzes skrīnigi

• bērnu redze – pirmskolas un skolas

• redzes terapija

• redzes funkciju (binokulārā redze, akomodācija, krāsu redze, smalkās
acu kustības u.c.) padziļināta izvērtēšana

• redzes profilakse, ergonomika

• Visiem optometristiem būt atbildīgiem un arī gataviem
iegūt jaunas prasmes



Paldies par uzmanību!

Lai mums visiem izdodas iecerētais!


