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FAKTI PAR INSULTU UN REHABILITĀCIJU 

1 no 6 pasaules iedzīvotājiem dzīves laikā var saslimt ar insultu 

Insults ir otrais biežākais nāves un trešais biežākais funkcionēšanas traucējumu iemesls 

Rehabilitācija ir nepieciešama 2/3 izdzīvojušo insulta pacientu 

Insultu rehabilitācija uzsākama agrīni 24-48 st laikā pēc insulta vai tiklīdz pacients ir 
medicīniski stabils 

Efektivitāte ir pārliecinoša, ja rehabilitācija tiek veikta 30 līdz 60 minūtes, 5-7 dienas 
nedēļā, un šī efektivitāte korelē ar ātrāku uzsākšanas laiku pēc insulta   

Vienreizējs subakūts rehabilitācijas kurss var būt nepietiekošs, jo uzlabojums pacientam 
vērojams 1gada laikā 

World Health Organization 2016; American Stroke Association   http:www.strokeassociation.org ;  

Adeoye O et all Recommendations for the Establishment of Stroke Systems of Care, A 2019 Update;Kadojić D et all 2012; Pollock A et all 2014  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kadoji%C4%87 D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23115946


FAKTI PAR INSULTU UN REHABILITĀCIJU 

Trūkst pārliecinošu pierādījumi ļoti agrīnas mobilizācijas (pirmo 24st laikā) pārākumam par 
agrīnu mobilizāciju (pirmajās 48st). Atsevišķos pētījumos (6 ar 2475 pc) bija sliktāks rezultāts, 
vērtējot mirstību 7, 30 dienā un 12mēn. (vidējs pierādījumu līmenis) 
2 pētījumos (191 pc) sliktāks klīniskais rezultāts pēc mR (zems pierādījumu līmenis) ļoti agrīnai 
mobilizācijai salīdzinot ar agrīnu.  
Ļoti agrīna un intensīva mobilizācija nav rutīnveidā lietojama, jo var būt saistīta ar augstāku 
mirstību bez citiem ieguvumiem. 
 Stroke and transient ischaemic attack in over 16s: diagnosis and initial management [F] Evidence review for very early mobilisation  

NICE Guideline NG128 Intervention evidence review May 2019 

Ļoti intensīva mobilizācija ārpus gultas aktivitātēs veikta pirmajās 24 st. nedod labāku rezultātu 
pēc 3mēn nekā «parastais» mobilizācijas protokols , nav atšķirības 12mēn dzīves kvalitātes 
vērtējumā. Taču biežāka un īsāka mobilizācija salīdzinot ar garākām mobilizācijas sesijām 
 var dot lielāku ieguvumu funkcionālā ziņā.  Langhorne P et al A Very Early Rehabilitation Trial (AVERT) phase III 

study 39  reported by  randomised 2104 patients from 56 sites in 5 countries  

  
 
 



  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      Mirušo skaits ar diagnozi - 

Insults (I60-I64)   
2656 2387 2459 2445 2382 2473 2200 2115 2045 

Mirušo skaits uz 100 000 

iezīvotājiem 
126,6 115,9 120,9 121,5 119,5 125,1 112,3 108,9 106,1 

MIRSTĪBA NO INSULTA LATVIJĀ 

Datu avots: SPKC 
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INSULTA SUBAKŪTĀ REHABILITĀCIJA   

NRC «VAIVARI » 2019  
 

Insultu pacientu skaits 
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kopējais 
pacientu 

skaits  
NRC 

“Vaivari”  
n= 5293 

 

insulta 
pacienti  
n=684 
 13% Insultu 

pacienti 
darbspējīgā 

vecumā 
n=222  32% 

[CATEGORY 
NAME] 
n=462 
68% 



  18-44 gadi          45-59 gadi  >60 gadi kopā 

darbspējīgā 

vecumā  

2019 

49 173 462 684 32% 

2018 

50 176 545 771 29% 

2017 

60 178 522 760 31% 

INSULTU PACIENTI (I60-I69) 

 NRC “VAIVARI” VECUMA GRUPĀS 

2016 

62 186 531 779 32% 



INSULTU REHABILITĀCIJA 

 

• Pieaug izdzīvojušo/izglābto skaits  

• Pieaug prasības pēc dzīves kvalitātes 

Nepieciešamība pēc rehabilitācijas palielinās: 
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INSULTU REHABILITĀCIJA 

Insulta ārstēšana un akūtā rehabilitācija –  insulta 
vienībās, stacionāra nodaļās 

Subakūta stacionāra rehabilitācija –rehabilitācijas 
nodaļās, specializētā centrā 

Rehabilitācija dienas stacionārā – multiprofesionāls 
ambulators rehabilitācijas pakalpojums 

Monoprofesionāla ambulatora rehabilitācija 

Mājas aprūpe – rehabilitācijas pacienta mājās 

FRM ārsts nosaka personai optimālo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu  



INSULTU REHABILITĀCIJA 
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Kompleksa specializēta rehabilitācija  

Reģionālās slimnīcas 

Universitātes klīnikas  

Ambulatorā rehabilitācija, t.sk dienas stacionārs Aprūpes iestāde 

Rehabilitācija mājās 

Lokālās slimnīcas 





INSULTU REHABILITĀCIJA 

Multipli funkciju traucējumi                   Ierobežojumi aktivitātēs un 

                                                                                              dalībā                                

 

 

 

               

 Multidisciplināra / interdisciplināra rehabilitācija 

kustību traucējumi 

jušanas traucējumi 

līdzsvara traucējumi 

rīšanas traucējumi 

kognitīvi traucējumi 

runas traucējumi 

redzes traucējumi 

 

ierobežota pašaprūpe 

pārvietošanās ierobežojumi 

augsts kritienu risks 

barības uzņemšanas traucējumi 

traucēta spēja komunicēt 

darba spēju zudums 

dzīves kvalitātes samazināšanās 



INSULTU REHABILITĀCIJAS KOMANDA 
 

 

 FRM ārsts ar komandu 
 

• Fizioterapeits 

• Ergoterapeits 

• Audiologopēds  

• Veselības vai klīniskais psihologs 

• FRM māsa 

• Medicīnas māsa 

• Māsu palīgi 

• Sociālais darbinieks  

 

Papildus 

• Tehniskais ortopēds 

• Uzturspeciālists  

• Mākslu terapeiti  

• Konsultanti: citu specialitāšu ārsti 

– neirologs, kardiologs, ortopēds, 

urologs, psihiatrs, dietologs u.c.  
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INSULTA REHABILITĀCIJAS IESPĒJAS 

Teorijā-normatīvajos aktos 

 

Realitātē - personāla resursi 

atbilstošas telpas, tehnoloģijas 

 

Rehabilitācijas domāšana 
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Funkcionēšanas 
koncepts pār 

diagnozi 
 

Biopsihosociālais 
modelis 

 



NRC VAIVARI KLĪNISKI METODISKĀS VADĪBA 

•Par aprūpes līmeņu noteikšanas metodoloģiju rehabilitācijā (FRM māsas): 
metodiskās rekomendācijas , praktiskās apmācības subakūto stacionāro 
pakalpojumu sniedzējiem , drukāts metodiskais materiāls 

•Par vienveidīgas struktūras dokumentācijas ieviešanu (FRM ārsts + funkc.spec.) 
Novērtēšanas protokolu un rehab plāna struktūras izveide.  

•Pacienta klīnisko ceļu izstrāde.  Jau aprobācijā Amputāciju, protezēšanas un 
rehabilitācijas procesu ceļa karte. Rekomendācijas,  uzsāktas apmācības. 
Turpināsies darbs citos virzienos. 

•Sadarbība  ar profesionālajām asociācijām 

•Klīnisko vizīšu plāns 2020 

 
 

 

Multiprofesionālas komandas darbs 
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INOVATĪVĀS TEHNOLOĢIJAS (I) 



INOVATĪVĀS TEHNOLOĢIJAS (II) 

• paplašina terapijas iespējas 

• ļauj ievākt objektīvos datus par pacientu progresu 

• realizēt konkrēto intensitāti – nepārtrauktas atkārtotās kustības ar 

kontrolētu ātrumu, laiku, kustību apjomu  

• sniedz regulāro atgriezenisko saiti 

• labs pacienta motivācijas un iesaistīšanās instruments  
 

 

* Laut J, The Present and Future of Robotic Technology in Rehabilitation Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports, 2017 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laut J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28603663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laut J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28603663
https://link.springer.com/journal/40141
https://link.springer.com/journal/40141
https://link.springer.com/journal/40141


INOVATĪVĀS TEHNOLOĢIJAS (III) 

• Intensīvs treniņš veicina smadzeņu neiroplasticitāti. 

• Kā viens no būtiskākajiem faktoriem neiroplasticitātes veicināšanai ir treniņa 

ilgums un  intensitāte, ko var panākt intensīvi atkārtojot mērķtiecīgas 

noteikta kustības.  

• Šādu intensitāti vislabāk spēj nodrošināt inovatīvās  tehnoloģijas, 

nodrošinot aktīvu pacienta iesaistīšanos (fiziska un mentāla) un motivāciju 

terapijas laikā 

 

17 Chen, Epstein and Stern, 2010 



INOVATĪVO TEHNOLOĢIJU VEIDI  

• Rehabilitācijas roboti –realizē kustības augšējās un 

apakšējas ekstremitātēs un veic «staigāšanu» 

• Virtuāla realitāte – terapiju realizācijas virtuālajā vidē 

• Kustību analīze – ķermeņa kustību videofiksācija un 

analīze 

• Funkcionālā elektrostimulācija  

• Komunikāciju tehnoloģijas 

 

 18 



ROBOTIZĒTS VERTIKALIZĀCIJAS GALDS 

ERIGO®PRO 

 Agrīnās mobilizācijas robotizēta iekārta neiroloģisko pacientu 

un totāli asistējamo pacientu drošai mobilizācijai  

 Apvieno pakāpenisku vertikalizāciju (līdz pat 90º) ar 

cikliskām kāju kustībām un slodzi pacienta stabilizēšanai 

vertikālā pozīcijā. 

 Pacienta stimulēšanai izmanto sinhronizētu funkcionālo 

elektrostimulāciju (FES), kas vēl vairāk mazina ortostatiskās 

reakcijas 

 

 

Agrīnā mobilizācija -24-48 stundu laikā pēc pacienta 

uzņemšanas nodaļā 

L. Denehy et all. Ten reasons why ICU patients should be mobilized early Intensive Care Med , 2017 19 

Pieejams NRC «Vaivari»  



ROBOTIZĒTA GAITAS TRENIŅIERĪCE 

LOCOMAT®  VIRTUĀLĀ VIDĒ 
 

 
• Ilgstošas,vienveidīgas gaitas kustības 
• Pareizs gaitas stereotips 
• Ķermeņa svara redukcija   pēc nepieciešamības 
• Atgriezeniskā saite  pacienta motivācijai 
līdzdalībai 
• Modulis svara pārnešanas funkciju attīstīšanai 
• Iespējamas bērnu ortozes 
 
 
 
 

Plānots NRC Vaivari 2020g  



ANDAGO®  

DROŠAS PĀRVIETOŠANĀS IERĪCE  

 Robotizēta rehabilitācijas iekārta ar ķermeņa balsta 
sistēmu, staigāšanas iemaņu atgūšanai. 

 Dinamiska mobila sistēma, kas notur pacienta 
ķermeņa svaru pārvietošanās laikā un kompensē 
pacienta muskuļu vājumu un vājo koordināciju 

 Pāreja no robotizētajām sistēmām ar ortozēm un 
skrienamajiem celiņiem, staigāšanas rāmjiem uz 
dabisku gaitas atgūšanas sistēmu. 

 Mazina risku gūt traumas gan pacientam, gan 
terapeitam. 

 Drošā veidā palīdz attīstīt funkcionālās aktivitātes. 
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ROBOTIZĒTS EKSOSKELETS 

EKSO GT 

• Aprīkots ar īpašu SmartAssist programmatūru, 

kas ļauj terpeitam efektīvi pielietot eksoskeletu, 

atbilsoši pacienta funkcionālajām iespējām. 

• EksoGT fokusējas uz rehabilitāciju pacientiem 

ar mugurkaula traumām, pēc insulta un pie 

citām neiroloģiskām saslimšanām. 

• EksoGT sniedz pacientiem augstu drošības 

pakāpi un aisardzību pret kritieniem 

22 

Pieejams NRC «Vaivari» 



23 no NRC “Vaivari”publicitātes pasākuma   



ARMEO SPRING 

ROKAS EKSOSKELETS 

 Funkcionālajai terapijai 3Dvidē ar paplašinātu 

atgriezenisko saiti 

 ArmeoSpring pamats ir ergonomiska rokas 

ortoze ar integrētu svara balsta sistēmu.   

 Pielāgojams rokas atbalsts pēc 

nepieciešamības, kas paredzēts pacienta 

paša iniciētām aktīvām un atkārtotām 

kustībām  

 Novērtējums progresa analīzei 

24 

Pieejams NRC «Vaivari» 



ARMEO SENSO 

ROKAS KUSTĪBU TRENIŅAM 

• Uz sensoriem balstīts rehabilitācijas 
komplekss augšējo ekstremitāšu 
funkcionālajam treniņam ar paplašinātu 
atgriezenisko saiti. 

• Ietver patstāvīgus, aktīvus un atkārtotus 
vingrinājumus ar augstu pacienta 
iesaistīšanās un motivācijas pakāpi.  

• Piemērots pacientiem ar mērenu 
neiroloģisko deficītu.  

• Parēja no robottehnoloģijam uz virtuālo 
realitāti. 

25 

Pieejams NRC «Vaivari» 



MIRAREHAB 

VIRTUĀLĀS REALITĀTES TERAPIJA 

 Datorizētas terapijas alternatīva, kas imitē 

realitāti.  

 Stimulē sensorās informācijas uztveri un 

apstrādi divu dimensiju vidē, kas līdzīga 

cilvēka reālās pasaules uztverei. 

 Programmatūra pārveido esošos 

vingrinājumus videospēlēs, lai izsekotu, 

novērtētu pareizu kustību un vingrinājumu 

izpildi. 

26 

Pieejams NRC «Vaivari» 



REHACOM 

KOGNITĪVO FUNKCIJU TRENIŅAM 

• Datorizēta programma kognitīvo funkciju 

novērtēšanai  un trenēšanai 

• Uztveres-izziņas spēju novērtēšanai un 

uzlabošanai 

• Programma ietver dažādus moduļus 

uzmanības, atmiņas, vizuālās uztveres 

deficītu un praktisko iemaņu treniņam. 
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Pieejams NRC «Vaivari» 



JAUNS RISINĀJUMS REHABLITĀCIJAI MĀJAS 

APSTĀKĻOS -VIGO 

Mērķis - veicināt pacientu līdzestību   
  

• Lietotne planšetdatorā, kas lietojama 

mājas apstākļos 

• NRC Vaivari sadarbība rehabilitācijas 

satura izstrādē ar Latvijas 

jaunuzņēmumu Vigo; 

• Piedāvā pārbaudītas terapijas 

• Izglīto insultu pārcietušo un viņa ģimeni 

• Aktuāli visā pasaulē. 
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VIGO EKRĀNSKATI 



INSULTU REHABILITĀCIJAS 

REKOMENDĀCIJAS  

SPKC mājas lapā: https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-
un-asinsvadu-slimibas/ 
 

• Algoritmi  standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas 
kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai. 

 

• Klīniskie ceļi    konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, 
kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām 
vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām 
iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.   

 

• Kvalitātes indikatori  lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, 

izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem. 
 

  

 
LĀB ekspertu darba grupa ESF projekta “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības  jomu 
ietvaros”   2018/2019.gadā izstrādāja insultu rehabilitācijai 

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-slimibas/


 

 

 

 
Klīniskais ceļš –  

Akūtā rehabilitācija  

insulta pacientiem 

Akūtā rehabilitācija insulta 
pacientiem

Pacients ar akūtu insultu insulta 
vienībā

Pacienta novērtēšana

Multidisciplināra rehabilitācijas komanda:

 FRM ārsts

 Ārsts neirologs

 Funkcionālie speciālist i

 Klīniskie/veselības psihologi

 Sociālais darbinieks

 FRM māsa

 Insulta vienības un nodaļas māsas un aprūpes 

atbalsts personāls

Instrumenti pacienta vērtēšanai:

 Rīšanas funkcijas izvērtēšana GUSS tests

 Modificētā Rankina skala (mR s)

 Nacionālā veselības Institūta Insulta skala LV 
versija (NIHSS LV)

 Bartela indekss

 Montreal Cognitive Assessment (MOCA) tests

 Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un 

veselības klasifikācija (SFK)

 Objektīvās vispārējās un neiroloģiskās 
apskates rezultāt i Rehabilitācijas mērķu izvirzīšana

Rehabilitācijas plāna izstrāde Piederīgā informēšana un izgl ītošana

Akūta rehabilitācija stacionārā

 Rehabilitācija vismaz 5 dienas nedēļā

 Katram rehabilitācijas veidam veltot  vismaz 
45 minūtes, ja to at ļauj pacienta vispārējais 
stāvoklis

Pacienta atkārtota novērtēšana
Multidisciplināra rehabilitācijas 
komanda

Pacienta izrakstīšana
Izsniegts rehabilitācijas plāns un 
rekomendāci jas

Pacienta aprūpes organizēšanu 
pārņem ģimenes ārsts

Nosūtīts uz subakūto rehabilitāciju
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Pacients ar insultu pēc akūtā perioda insulta vienībā un/vai akūtās 
rehabilitācijas stacionārā ar funkcionēšanas traucējumiem un 

rehabilitācijas potenciālu

FRM ārsts/multidisciplināra komanda veic 
pacienta novērtējumu un nosūta uz 

subakūto rehabilitaciju

SFK pamatkopa, FIM, Bartela indekss, 
motoro iemaņu novērtēšanas skala, 
Vizuālā analogā sāpju skala, 
numeriskā analogā skala, verbālā 
sāpju intensitātes skala, modificētā 
Ašforda skala, Berga līdzsvar skala, 
psiholoģiskā analīze, Beka depresijas 
pašnovērtēšanas aptauja, 
minimentalā skala, MOCA tests, 
Braden skala, aprūpes līmenis

Nosaka rehabilitācijas subakūtā etapa mērķi un 
sastāda plānu

Veic FRM ārsts kopā ar 
multiprofesionālo/ 

multidisciplināro komadu

Nosūta, ja nav nepieciešama 
24h medicīniska uzraudzība un 
iespējams nodrošināt 
nepieciešamo intensitāti mērķu 
sasniegšanai ambulatori 

Subakūtā rehabilitācija 

Nosūta, ja nepieciešama 24stundu 
medicīniskā uzraudzība/aprūpe ar vairāku 
līmeņu funkcionēšanas traucējumiem 
un /vai nav citādi iespējams nodrošināt  
atbilstošas intensitātes rehabilitāciju 
mērķu sasniegšanai.

Mērķi - īstermiņa, ilgtermiņa, 
Izmērāmi, sasniedzami, reāli un 
laikā noteikti
Plānā atspoguļo plānotās 
medicīniskās rehabilitācijas 
tehnoloģijas

Stacionārā 
multiprofesionāli

Ambulatori Mājas rehabilitācija

Vispārējā stacionārā
Specializētā 
stacionārā

Dienas stacionārā 
multiprofesionāli

Ambulatori 
monoprofesionāli

Veic pacienta atkārtotu funkcionēšanas novērtēšanu

Ilgtermiņa un/vai dinamiskā novērošanu

 Saņem ar FRM ārsta nosūtījumu, kam 
pievienots medicīniskā rehabilitācijas 
plāns

 Realizē – fizioterapeits/
audiologopēds/ergoterapeits

 Katrs  funkcionālais specialists 
sniedz  terapiju līdz  45 min dienā 
2-5x nedēļā

 Iesaista ģimenes  locekļus

 FRM ārstu koordinē multiprofesionālās  
komandas darbu

 Bāzes pakalpojums  - Ilgst 2-3h, kas  ietver 
funkcionālo speciālistu darbu ar personu

 Intensīvais rehabilitācijas kurss – ilgs t 3-
4h,kas  ietver funkcionālo speciālistu darbu ar 
personu

 Atkārtota novērtēšana

FRM ārsts nosaka dinamiskās 
novērtēšanas intervālu un 

nepieciešamo rehabilitācijas veidu
Ģimenes ārsts vai specialists

FRM ārsts

Monoprofesionāla 
ambulatorā rehabilitācija

Stacionārā rehabilitācija

Līdz 5 funkcionālā speciālista 
nodarbībām ambulatori

Atsevišķi 
novērtēšanas 
instrumenti

Atsevišķi
novērtēšanas
instrumenti

Nav funkcionēšanas traucējumi. 
Rehabilitācijas turpināšana nav nepieciešama

Multiprofesionāla 
rehabilitācijas dienas 

stacionārā

Klīniskais ceļš –  

Rehabilitācija subakūtā 

periodā 

un ilgtermiņā 
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Pacients insulta vienībā un/vai akūtajā stacionārā

Pacienta novērtēšana

Nav rehabilitācijas potenciāls un ir 
funkcionēšanas traucējumi 

Aprūpes gulta stacionārā Mājas 

Atkārtota izvērtēšana 
pēc 2- 4 nedēļām

Veic sekundāro komplikāciju profilaksi

FRM ārsts/
multidiscipliāra komanda

FRM ārsts – rakstiskas 
rekomendācijas sekundāro 

komplikāciju profilaksei

Ir rehabilitācijas potenciāls un ir 
funkcionēšanas traucējumi 

Subakūtā rehabilitācija

Klīniskais ceļš - Rehabilitācija sukakūtajā periodā un ilgtermiņā 

Sociālās aprūpes 
institūcija (pansionāts)

Ir potenciāls 
FRM ārsts - rehabilitācijas plāns/

nosūtījums
Nav potenciāls 

Mājas rehabilitacija
Ambulatora/dienas 

stacionāra rehabilitācija
Stacionāra rehabilitācija 

FRM ārsta 
rekomendācijas 

sekundāro kompilāciju 
profilaksei

Atkārtota novērtēšana 
pēc 1 - 3 mēnešiem

Nav potenciāls

Atkārtota novērtēšana 
pēc vajadzības 1 gada 

laikā

Klīniskais ceļš - Rehabilitācija un aprūpe 

pacientiem bez sākotnējā rehabilitācijas 

potenciāla 



 

34 

Sekundārā profilakse insultu rehabilitācijā

FRM ārsts un multiprofesionāla/
multidisciplināra speciālistu komanda

Monitorē ar insultu saistītos stāvokļus un 
sekundārās komplikācijas

 FRM ārsts

 Funkcionālie speciālist i

 Klīniskie/veselības psihologi

 Sociālai s darbinieks

 FRM māsa

 Insulta vienības un nodaļas māsas un 
aprūpes atbalsts personāls

 Papildus speciālisti

Malnutrīcija IzgulējumiDisfāgija
Aspirācijas 
pneimonija

Rīšanas funkcijas 
izvērtēšana GUSS

Papildu speciālisti:
Ķirurgs
Gastroenterologs 
Dietologs

Rīšanas funkcijas 
izvērtēšana GUSS

Papildu speciālisti:
Pulmonologs
Radiologs

Ķermeņa masas 
indekss

Papildu 
speciālisti:
Ķirurgs
Gastroenterologs 
Dietologs

Izgulējumu risks 
Braden skala

Papildu 
speciālisti:
Ķirurgs 
Dietologs

Vēnu 
trombembolija

VTE - 
doplerogrāfija, 
laboratoriskie 
izmeklējumi

Papildu 
speciālisti:
Asinsvadu ķirurgs 
Radiologs

Unīnpūšļa un 
zarnu trakta 
disfunkcija

Urinēšanas un 
defekācijas 

monitorēšana, 
dienasgrāmata, 

USG, urīna 
analīzes

Papildu 
speciālisti:
Urologs
Dietologs
Gastroenterologs
Ķirurgs

Depresija
Hemiplēģiska 

pleca sāpes un 
subluksācija

Psihodiagnostika, 
Hamiltona 

depresijas skala, 
Beka depresijas 

skala

Papildu 
speciālisti:
Psihiatrs

Pēcinsulta 
centrālas 

neiropātiskas 
sāpes

Sāpju 
novērtēšana 

klīniski un 
izmantojot sāpju 

novērtēšanas 
skalas

Kompleksais 
reģionālais 

sāpju sindroms

Sāpju 
novērtēšana 

klīniski un 
izmantojot sāpju 

novērtēšanas 
skalas

Spasticitāte Kritieni

Pacienta 
vispārējais, 
kongnitīvais  

stāvoklis, 
funkcionēšanas 

traucējumi, 
redzes 

traucējumi, vides 
apstākļi

Osteoporoze

DEXASāpju 
novērtēšana 

klīniski un 
izmantojot 

sāpju 
novērtēšanas 

skalas

Papildu 
speciālisti:
Traumatologs - 
ortopēds
Radiologs

Papildu 
speciālisti:
Algologs

Papildu 
speciālisti:
Algologs

Ašforda skala

Rehabilitācijas mērķi un plāns



DAŽĀDAS  AKTUALITĀTES, KAS VAR NODERĒT INSULTU 

REHABILITĀCIJA 

• Izmaiņas sociālās rehabilitācijas   pakalpojuma saņemšanā pēc 

medicīniskās rehabilitācijas 
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MK 03.12.2019. noteikumi Nr.578 “Noteikumi 
par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem 

sociālās rehabilitācijas institūcijā” 



KRITĒRIJI Pēc valsts 
apmaksātas 
medicīniskās 

rehabilitācijas 

Multiprofesionāla 

Subakūtā etapa 

Stacionārā vai 
dienas stacionārā  

Funkcionēšanas 
traucējumi ir 
aktivitāšu un 
dalības līmenī 

d1 Mācīšanās un zināšanu 
lietojums 

d2 Vispārīgie uzdevumi un 
vajadzības 

d3 Komunikācija 

d4 Mobilitāte 

d5 Pašaprūpe 

d6 Mājas dzīve 

d7 Interpersonāla 
mijiedarbība un attiecības 

d8 Galvenās dzīves jomas 

d9 Dzīve kopienā, sociālā un 
pilsoniskā dzīve 

 

Ārstniecības 
iestādes 

rekomendācija 
sociālajai 

rehabilitācijai 

Medicīniskās 
rehabilitācijas 

izrakstā ir 
rekomendācija 
saņemt sociālo 

rehabilitāciju un 
norādīts tās 

mērķis  
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FUNKCIONĒŠANAS NOVĒRTĒŠANA 

  Nodarbību tēmas 
9.30 – 10.00 Reģistrācija 
10.00 – 12.30 Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, 

tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais 

pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma 

process 
12.30 – 13.00 Kafijas pauze 
13.00 – 15.30 Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehnisko 

palīglīdzekļu pakalpojuma iniciēšana, vispārējā 

funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai 

uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, 

tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un 

uzraudzība 

 

Rīgā, Jūrmalā,Valmierā,Jelgavā, Rēzeknē, Liepājā   

INFO tālr. 66951149 vai 

arnolds.pavlins@nrc.lv 

ESF un  NRC Vaivari realizēts projektā izstrādāta 

funkcionēšanas novērtēšanas sistēma. 

 Šī mērķa sasniegšanai veikta Latvijas un pasaules 

labākās prakses apzināšana, izstrādāta 

visaptveroša, profesionāla sistēma klientu 

funkcionēšanas novērtēšanai, sagatavots pamats 

funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas 

darbībai – izmēģinājumprojekta realizēšanai.  

Iespēju iepazīties ar izstrādāto sistēmu nodrošinās 

NRC Vaivari un RSU kopīgi realizēti 5 st. semināri, 

kuri tiek organizēti visos Latvijas reģionos  

mailto:arnolds.pavlins@nrc.lv


                 

              Katram  insulta pacientam izrakstoties no stacionāra  

jābūt rehabilitācijas plānam, rekomendācijām un saprotamai  

«ceļa kartei» tālākai rīcībai 
 

No MK not.555 

100. ārstniecības iestāde nodrošina, ka FRM ārsts novērtē personu, kuru no stacionārās ārstniecības iestādes izraksta pēc 

cerebrovaskulāras slimības ārstēšanas (I60, I61, I63 un I64).  

Ja attiecīgajai personai nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, viņai izsniedz FRM ārsta nosūtījumu un rehabilitācijas 

plānu medicīniskās rehabilitācijas saņemšanai.  
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        PALDIES PAR UZMANĪBU. 
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