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Aktuālākie temati

Izstādes daļa

• Ietvaru un saulesbriļļu 

kolekcijas

• Kabineta aprīkojuma 

demonstrācijas un 

tirdzniecība

• Aksesuāru un kontaktlēcu, 

briļļu lēcu izplatītāji

Izglītojošā daļa

• Miopijas kontrole

• Glaukomas kontrole

• Mācīšanās un lasīšanas problēmas 

bērniem

• Vājredzības palīglīdzekļi

• Keratokonuss

• Kontaktlēcas un to «drop-out» iemesli





Miopijas kontrole

• Myopia management – time to stop talking and start doing

• Myopia: the short and the long view

• A Crush course in orthokeratology



Redzes traucējumu 

parādīšanās biežums 85 

gadu vecumā:

• 9,5 % emetropu

• 15,3% hipermetropu

• 33,7% miopu, no kuriem 

38,9% bija makulas

deģenerācija 

Verhoeven, V.J.M. (2015) Visual consequences of refractive errors 
in the general population. Opthalmology,  122(1), p. 101-109



Dažādu stratēģiju efektivitāte



Paldies par uzmanību!



10th anniversary of 
International Scientific 
Symposium
ACUVUE® Eye Health Advisor ®

2017.gada 1-2.aprīlis

Polija, Varšava

Olga Daņiļenko





Tēmas
Saruna 

ar 
pacientu

KL

modalitāte

Digitālā 
vide

Asaru 
plēvīte

Toriskās,
multifokālās

KL



Vai Tu piedāvā KL?

Izrakstot briļļu recepti, piedāvā KL!

• Runā ar pacientu!

• Dzīves ritms!

• Individualitāte!

• KL īpašiem gadījumiem!



Svarīgi

Komforts

Vizuālais

Redzes

Fiziskais

• Torika

• MF KL

• Materiāls

• Režīms

• Kopšana

• Mitrināšana

• Higiēna



Dzīves ritms

20-40 gadi

• Intensīvs dzīvesveids

• Inovācijas

• Augstie standarti

• Toriskā korekcija!

40 un vairāk

• Brilles nav vienīgais risinājums

• Aktīvā atpūta

• Kopšana



Skatāmies un mācāmies!



Paldies par uzmanību!



2017.gada 12-14.maijs

Barselona, Spānija

Jeļena Stūriška





SMART PHONES... SMART EYES
Jauno tehnoloģiju loma miopipijas

attīstībā. Dr Langis Michaud

Miopijas attīstību veicinošie faktori

✓ Apgaismojums

✓ Datora ekrāna spožums

✓ Nepareizs skatīšanās attālums

✓ Ergonomika (nepareiza sēdēšanas pozīcija)

✓ Acs virsmas stāvoklis

✓ Mirkšķināšanas biežums

✓ Nekoriģētas redzes problēmas (refrakcija, 

binokulārā redze)

Faktori, kurus varam ietekmēt

✓ Digitālo ierīču lietošanu

✓ Uzturēšanos ārpus telpām

✓ Darba attālumu

✓ Apgaismojumu

✓ Korekcijas veidu

✓ Iestājoties emetropijai līdz 8 g.v. - prognozējama miopijas

✓ Samazinoties hipermetropijai > 0,75 D/gadā – milzīga 
iespēja attīstīties miopijai

✓Dabīga progresija : -0,50 
D / gadā

✓ Nelineāra progresija

Miopijas attīstība



Vadlīnijas (Australian College of Optometrists)

✓ Skatīšanās ekrānos (dators, 
planšete, viedtālrunis) 

• NEDRĪKST līdz 2 g.v.

• max 1 stunda 2 – 5 g.v.

• max 2 stundas 5 – 18 g.v.

• Pārtraukums ik pēc katrām 20 
min.

Taivānā  1600$ US sods par 
planšetes izmantošanu līdz 2 g.v. 

✓ Svaigi dārzeņi ar antioksidantiem 
(luteins)

✓ Darbošanās ārpus telpā...

TV skatīšanās netiek pieminēta! (?)

Optimāli ārā vajadzētu atrasties > 2 h / dienā

D vitamīns ir samazināts par 20% miopiem salīdzinot ar tiem, kuriem nav miopija





DIGITAL EYE STRAIN: WHY A 2010 EYE EXAM WON'T 
CUT IT IN 2017.
Dr. Mark Rosenfield

Divkāršais likums:

* Ja pacients ilgstošu laiku skatās 

tekstu, kurš atbilst 6/6 ( V=1,0), 

viņa tuvuma redzes asumam ir 

jābūt 6/3 (V=2,0) vai labākam.

* Ja pacienta redzes asums ir 6/6 

(V=1,0), tad viņš nedrīkst ilgstoši 

lasīt tekstu, kurš atbilst lielākam 

redzes asumam par 6/12 ( V=0,5)



NO!



Non-tolerance: (nepieņemšana; izraisa 
neapmierinātību) 
Professor Bruce Evans BSc (Hons) PhD FCOptom DipCLP DipOrth
FAAO FBCLA

 Briļļu receptes nepieņemšana apm. līdz 3%.

 88% no visiem neapmierinātajiem pacientiem ir  presbiopi.

Neapmierinātības iemesli:

*izrakstītā recepte 61%

*noformēšanas un izgatavošanas 
kļūdas 22%

*acu saslimšanas 8,5%

*neprecīza datu ievadīšana 6.8%

*binokulārās redzes anomālijas 1.7%

No neapmierinātības iespējams 

izvairīties:

* pie briļļu izsniegšanas 

* izrakstot recepti 

Varbūtība izrakstīt pielāgotu korekciju pieaug 

par 34% katros 10 pieredzes gados. - (Izjūta 
rodas ar pieredzi!)

* sarunājoties

Daži no dabas ir ļoti komunikabli, bet ikviens var 
mācīties un sevi pilnveidot!



Pacients kā izaicinājums:

Jāveido sižets

✓ sveicināt pēc iespējas sirsnīgāk, būt laipniem

✓ “ Man žēl, ka Jums radās problēma. Mans mērķis šodien ir 
uzzināt, kas notiek un nākt klajā ar risinājumu”.

Stratēģija

✓ būt īpaši rūpīgiem

✓ jābūt pārliecinātiem, ka spēsim atrisināt problēmu

✓ jāizskaidro, ko varam izdarīt un ko nevaram izdarīt



Jākļūst par uzticamu personu:

1. Pārlieciniet pacientu, ka jūs zināt, ko viņš vēlas

2. Pārlieciniet pacientu, ka jūs vēlaties to pašu, ko 
viņš vēlas

3. Dodiet pacientam to, ko viņš vēlas

4. Paskaidrojiet, ka jūs sniedzat pacientam to, ko viņš 
vēlas

5. Nemāniet, neizpušķojiet, nepārdodiet brīnumus       
(Don’t con, don’t distort, don’t over-sell)

!!! Atkārtojiet 1. – 5. punktu daudzu gadu 
garumā

Neapmierinātības noteicošais faktors ir kultūra:

✓ Veltiet klientam vairāk laika!

✓ Rūpīgāk veiciet pārbaudi!

✓ Klausieties ļoti uzmanīgi!

✓ “ Mums ir divas ausis un viena mute, tātad mums 
ir jāklausās divtik vairāk kā runājam” (Epiktēts 55. -
135. g.m.ē.)

✓ Sākam ar: 

klausos – atkārtoju - klausos 

✓ Nobeidzam ar:

skaidroju – klausos - skaidroju





Paldies par uzmanību!


