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Kāpēc 
izvēlējāmies 

insulta 
pārbaudes?  



Informācija no OECD ziņojuma, 2018 
Mirstība pēc insulta, 2017 un izmaiņas 2000-2017 
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Informācija no OECD ziņojuma, 2018  
Galvenie nāves cēloņi, 2013-2015, trīs gadu vidējais 
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Tematiskā pārbaude: Insulta pacientu 
augstās mirstības iemeslu izvērtēšana  

Mērķis: Izvērtēt insulta pacientu augstās mirstības iemeslus 30 dienu laikā no diagnozes 
noteikšanas. Noskaidrot insulta pacientu virzību pirmās stundas laikā no NMPD izsaukšanas. 
Izvērtēt insulta vadlīniju ievērošanu/ noskaidrot neievērošanas iemeslus. Sagatavot 
priekšlikumus situācijas pilnveidei/ mirstības no insulta samazināšanai. 
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1.posms 

•Pārbaudes insulta vienībās – 9 slimnīcas – pēc MK555 – 6.pielikuma 

•Latvijas Neirologu biedrība izvērtē 10 SPMK ierakstu kvalitāti/ atbilstību 
vadlīnijām 

•Pacientu apmierinātības anketēšana 

2.posms 

•Pārbaudes stacionārajās ĀI – kopā 11 slimnīcas, pēc risku izvērtējuma 
pārbaudes 6 ĀI 

•ziņojuma sagatavošana, prezentēšana  VM, LNB, LĀB, LSB, slimnīcām, LĢĀA, 
LLĢĀA, NVD, SPKC 

3.posms 

•Pārbaudes  ĢĀP – pēc risku izvērtējuma pārbaudes 87 ĢĀP 

•Pacientu apmierinātības anketēšanas rezultātu izvērtēšana 

•gala ziņojuma sagatavošana, prezentēšana  VM, LNB, LĀB, LĢĀA, LLĢĀA, 
NMPD, NVD, SPKC, NRC “Vaivari”, Insulta slimnieku biedrībai “Vigor” 

• Ieteikumi situācijas  uzlabošanai/ mirstības samazināšanai, izmaiņām 
normatīvajos aktos 
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Hospitalizācijas virzieni  slimniekiem, kuriem 
konstatēts insults vai tranzitora išēmiska lēkme 
akūtajā periodā pirmajās 4,5 stundās 
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Liepājas 

reģionālā 

slimnīca

P.Stradiņa KUS, 

Rīgas AKUS

Daugavpils 

reģionālā 

slimnīca

Ziemeļkurzemes 

reģionālā 

slimnīca, 

Ventspils

Vidzemes 

slimnīca

Rēzeknes 

slimnīcaJelgavas 

pilsētas 

slimnīca

Sagatavoja: NMP organizēšanas un attīstības

nodaļas galvenā speciāliste

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, 2018.

Preiļu slimnīca 
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 
Alūksnes slimnīca 
Dobeles un apkārtnes slimnīca 
Kuldīgas slimnīca 
Tukuma slimnīca 

II-III līm. 
slimnīcas 



Insulta tematiskās pārbaudes 
regulējums un pārbaudes gaita 

25.02.2020.  
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Reglamentējošie tiesību avoti 
un dokumenti 

• MK noteikumi Nr.60 

• MK noteikumi Nr.555 

• MK noteikumi Nr.265 

• Vadlīnijas „Cerebrāla infarkta 
prehospitālās aprūpes, 
diagnostikas un akūtas 
ārstēšanas klīniskās 
vadlīnijas”  

Pārbaudes gaita 

• Pirmshospitālais etaps 

• Slimnīcas uzņemšanas nodaļa 
– pacientu šķirošana, 
novērtējums, diagnostika, 
izmeklējumi Door to needle 

• Trombolīze vai 
trombektomija 

• Insulta vienība 

• Pacienta pārvešana uz 
augstāka līmeņa stacionāru 

• Neiroloģijas/ terapijas nodaļa 

• Agrīnā rehabilitācija uz vietas 
slimnīcā 

• Pacientu apmierinātības 
anketēšana 



25.02.2020. 
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Pārbaužu 
rezultāti 

stacionāros 



Ārstniecības iestāde Neirologs Radiologs Radiologa asistents 

Paula Stradiņa 

klīniskā universitātes 

slimnīca 

24/7 24/7 24/7 

Rīgas Austrumu 

klīniskā universitātes 

slimnīca 

24/7 24/7 24/7 

Liepājas reģionālā 

slimnīca 
24/7 

darba dienās  

8:00-20:00 

pārējā laikā attālināti 

24/7 

Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca 
24/7 

darba dienās  

8:00-16:00/18:00 

pārējā laikā attālināti 

24/7 

Vidzemes slimnīca 24/7 
darba dienās  

8:00-16:00/18:00 

pārējā laikā attālināti 

24/7 

Daugavpils reģionālā 

slimnīca 
24/7 

darba dienās  

7:00-16:00 

pārējā laikā attālināti 

darba dienās 7:00-16:00 

mājas dežūras16:00-7:00  

brīvdienās, svētku dienās 24h 

Rēzeknes slimnīca 

darba dienās 8:00-19:00 

mājas dežūras 19:00 -8:00  

brīvdienās, svētku dienās 

24h 

24/7 24/7 

Jelgavas pilsētas 

slimnīca 
24/7 

darba dienās  

8:00-16:30 

pārējā laikā attālināti 

24/7 

Jēkabpils reģionālā 

slimnīca 

darba dienās 8:00-16:00 

nav pieejams 16:00 -8:00  

brīvdienās, svētku dienās 

24h rezidents 

darba dienās 8:00-16:00/18:00 

pārējā laikā attālināti 
24/7 
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Statistikas dati, 2018.gads 

Ārstniecības iestāde 

Insulta pacienti ar 

išēmisku  insultu  
Trombolīze  

Miruši pacienti ar išēmisku  

insultu  

skaits skaits % skaits % 

Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca  
985 

 

246 

 

24,9% 

 

54 
5,4% 

Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca  
1324 330 24,9% 

 

196 
14,8% 

Liepājas reģionālā 

slimnīca 
436 31 7,1% 

 

60 
13,7% 

Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca 
278 19 6,8% 

 

33 
11,8% 

Vidzemes slimnīca 348 74 21% 
 

33 
9,5% 

Daugavpils reģionālā 

slimnīca 
508 31 6,1% 

 

117 
23% 

Rēzeknes slimnīca 423 31 7,3% 
 

169 
39% 

Jelgavas pilsētas 

slimnīca 
474 45 9,5% 

 

111 
23,4% 

Jēkabpils reģionālā 

slimnīca  
164 4 2,4% 

 

23 
14% 1

0 



Pieļaujamais laika patēriņš pacienta aprūpes 

elementiem uzņemšanas nodaļā 

 
Ārstniecības 

iestāde 

No durvīm līdz 

ārsta apskatei -  

≤ 10 minūtes 

No durvīm līdz 

neirologa apskatei -  

≤ 15 minūtes 

No durvīm līdz 

CT-  

≤ 25 minūtes 

No durvīm līdz CT 

interpretācijai -  

≤ 45 minūtes 

No durvīm līdz 

trombolīzei-  

≤ 60 minūtes 

Paula Stradiņa 

klīniskā universitātes 

slimnīca 

-         

Rīgas Austrumu 

klīniskā universitātes 

slimnīca 

          

Liepājas reģionālā 

slimnīca 
  

6 

4-43 minūtes 

1 

43 minūtes 
  

2 no 10 

8;46 minūtes 

Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca 
  

1 

45 minūtes 

7 

6-69 minūtes 

7 

3 minūtes līdz nākošā 

dn 

3 no 5 

9-61 minūtes 

Vidzemes slimnīca -   
5 

3-34 minūtes 

9 

9 minūtes līdz 4 

stundām 

6 no 7  

10-43 minūtes 

Daugavpils reģionālā 

slimnīca 
- 

3 

5-32 minūtes 

8 

12-54 minūtes 

9 

9-55 minūtes 

8 no 8 

10-110 minūtes 

Rēzeknes slimnīca 
1 

60 minūtes 

4 

10 minūtes līdz nākošā 

dn 

1 

29 

1 

15 minūtes 

4 no 7 

10-35 minūtes 

Jelgavas pilsētas 

slimnīca 
-     

2 

7-32 minūtes 

2 no 9  

18; 22 minūtes 

Jēkabpils reģionālā 

slimnīca 

2 

6; 19 minūtes 

8  

3 minūtes līdz nākošā 

dn 

2 

9; 34 minūtes 

4 

7-57 minūtes 

4 no 4 

36-120 minūtes 
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Laiks no durvīm līdz 
trombolīzei-  
≤ 60 minūtes 

 

Ārstniecības iestāde 

Laiks no durvīm līdz trombolīzei-  

≤ 60 minūtes 

ir/ nav ievērots 

veikta 

trombolīze 

(gadījumu 

skaits) 

laika pārsniegšana  

(gadījumu skaits) 

pārsniegtais laiks 

(minūtes) 

Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca 
ir 6 - - 

Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca 
 ir 7 - - 

Liepājas reģionālā slimnīca nav 10 2 8; 46 

Ziemeļkurzemes reģionālā 

slimnīca 
nav 5 3 9-61 

Vidzemes slimnīca nav 7 6 10-43 

Daugavpils reģionālā slimnīca nav 8 8 10-110 

Rēzeknes slimnīca nav 7 4 10-35 

Jelgavas pilsētas slimnīca nav 9 2 18; 22 

Jēkabpils reģionālā slimnīca nav 4 4 
36 minūtes līdz 2 

stundām 

1
2 



Datortomogrāfijas 
kontrastangiogrāfijas (CTA) veikšana 
(gadījumu skaits no 10) 

Ārstniecības iestāde ir veikta nav veikta 

Liepājas reģionālā slimnīca 0 10 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 2 8 

Vidzemes slimnīca 8 2 

Daugavpils reģionālā slimnīca 0 10 

Rēzeknes slimnīca 0 10 

Jelgavas pilsētas slimnīca 1 9 

Jēkabpils reģionālā slimnīca 0 10 

25.02.2020. 13 

Endovaskulāra ārstēšana, ja tā ir iespējama, dod labvēlīgu iznākumu 

katram 4 – 7 pacientam 

 



Medicīnisko dokumentu 
lietvedības kārtība, aizpilde 

• medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība – atšķirīga katrā 
no Iestādēm 

• labā prakse - universitātes slimnīcās vienots protokols 
insulta pacientu aprūpei - ir pārskatāms un optimāli atspoguļo 
insulta pacientu ārstēšanas un aprūpes procesu 

• šobrīd notiek darbs pie vienota protokola izstrādes  

• pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas skalas 

 

Konstatētās nepilnības med.dokumentācijas aizpildē:  

aprakstot  trombolīzes procesu,  

par sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem stacionārā,  

nepilnīga informācija Izrakstā/ Epikrīzē: 
 trūkst konkrētas norādes par medikamentiem (t.sk. POAK), 

 konkrēti norādījumi turpmākai rehabilitācijai 

25.02.2020. 14 



Vadlīnijās noteikto skalu izmantošana 
– instrumenti insulta pacientu 
novērtēšanā 

Ārstniecības 

iestāde 

Nacionālā Veselības 

Institūta Insulta 

skala 

Modificētā Rankina  

skala  

Glāzgovas komas  

skala  
Bartela indekss 

Paula Stradiņa 

klīniskā 

universitātes 

slimnīca 

izmanto izmanto izmanto izmanto 

Rīgas Austrumu 

klīniskā 

universitātes 

slimnīca 

izmanto izmanto izmanto neizmanto 

Liepājas reģionālā 

slimnīca 
izmanto 

izmanto atsevišķos  

gadījumos 
neizmanto neizmanto 

Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca 
izmanto izmanto neizmanto izmanto 

Vidzemes slimnīca izmanto izmanto neizmanto izmanto 

Daugavpils 

reģionālā slimnīca 
izmanto 

izmanto atsevišķos  

gadījumos 
neizmanto neizmanto 

Rēzeknes slimnīca 
izmanto 

izmanto atsevišķos  

gadījumos 

izmanto atsevišķos  

gadījumos 
neizmanto 

Jelgavas pilsētas 

slimnīca 
izmanto izmanto izmanto neizmanto 

Jēkabpils reģionālā 

slimnīca 

izmanto atsevišķos  

gadījumos 

izmanto atsevišķos  

gadījumos 
neizmanto 

izmanto atsevišķos  

gadījumos 15 



Agrīnā rehabilitācija insulta 
vienībā 

– Piecās Iestādēs pacientu rehabilitācijai nodrošināta multidisciplināra 
komanda, kuras sastāvā ir fizikālās rehabilitācijas un medicīnas ārsts, 

fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds; 
– Divās Iestādēs nav audiologopēda – Ziemeļkurzemes RS un Rēzeknes 

RS, savukārt Daugavpils RS komandas sastāvā nav iekļauts 
ergoterapeits 

– Jelgavas pilsētas slimnīca nenodrošina insulta pacientu agrīno 
rehabilitāciju, neizsniedz nosūtījumus rehabilitācijai pēc stacionāra, 
iestādē ir tikai 1 fizioterapeits 

– Astoņās Iestādēs pacientu agrīnā rehabilitācija ir nodrošināta, bet divās 
Iestādēs pacientu rehabilitācija uzsākta novēloti – Ziemeļkurzemes RS – 
četriem pacientiem, Rēzeknes slimnīcā trīs pacientiem rehabilitācija nav 

tikusi uzsākta  

 

25.02.2020. 16 

Klīniskie algoritmi 
 Akūta insulta rehabilitācija 
 Subakūta insulta rehabilitācija 
 Sekundārā profilakse insulta 
rehabilitācijā 
 

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/kliniskie

-algoritmi-un-pacient/sirds-un-asinsvadu-

slimibas/ 

 

Pacientu klīniskie ceļi 
 Rehabilitācija Insulta vienībā un akūtā 
stacionāra etapā 
 Rehabilitācija subakūtā periodā un 
ilgtermiņā 
 Rehabilitācija un aprūpe pacientam bez 
sākotnēja rehabilitācijas potenciāla 

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/


Veselības aprūpes pakalpojumu klīniskais 
izvērtējums – ekspertu slēdzieni – 10 
SPMK no katras insulta vienības 

Ārstniecības iestāde atbilst daļēji atbilst neatbilst 

Liepājas reģionālā slimnīca 
1 9 0 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 
1 6 3 

Vidzemes slimnīca 
5 5 0 

Daugavpils reģionālā slimnīca 
0 10 0 

Rēzeknes slimnīca 
0 10 0 

Jelgavas pilsētas slimnīca 
4 6 0 

Jēkabpils reģionālā slimnīca 
0 8 2 

25.02.2020. 17 

daļēji atbilstoša klīniskām vadlīnijām, zinātniskai literatūrai: ja konstatētas pacientu izmeklēšanas laika 

pārsniegšana, dažādas nepilnības izmeklējumu veikšanā, insulta simptomu izvērtējumā pēc skalām, medikamentozās 

terapijas un rehabilitācijas ordinēšanā. 

neatbilstoša klīniskām vadlīnijām, zinātniskai literatūrai - ja konstatētas nepilnības hiperakūta pacienta aprūpē. 

Visos šajos gadījumos ekspertu ieskatā pacientiem bija indikācijas veikt trombolīzi  



II un III līmeņa stacionārajās 
iestādēs secinātais 

– II un III līmeņa slimnīcās pacienti ar hiperakūta insultu netiek 
nogādāti; izņemot 2 gadījumus; 

– Insulta pacientu ārstēšanu nodrošina internisti; neirologs tiek 
pieaicināts kā konsultants; 

– Pacientu novērtēšanā netiek izmantotas Vadlīnijās noteiktās skalas; 
– Pacientu ārstēšanā tiek ordinēta medikamentoza terapija, kas nav 

uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta un netiek rekomendēta 
Vadlīnijās pie akūta un subakūta insulta diagnozes (piem., 
Aktovegīns, Mildronāts, Piracetāms, Sermions),  kā rezultātā pieaug 
ārstēšanas izmaksas stacionārā; 

– Pacientiem, kam insults attīstījies kardioembolijas dēļ sakarā ar 
mirdzēšanas aritmijas pastāvīgu formu, stacionārā nav uzsākta 
sekundārā insulta profilakse ar orālo antikoagulantu/ ir uzsākta 
novēloti, izrakstā nav norādīts konkrēti turpmāk lietojamais orālais 
antikoagulants; 

– Rehabilitācija stacionārajā posmā tiek uzsākta tikai atsevišķos 
gadījumos. Medicīniskajā dokumentācijā nav informācijas, cik un 
kādā apjomā insulta pacientiem tiek sniegti agrīnās rehabilitācijas 
pakalpojumi. Kuldīgas slimnīcā un Preiļu slimnīcā ir spēcīga 
rehabilitācijas komanda un rehabilitācijas potenciāls tiek attīstīts. 

 

25.02.2020. 18 
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Ģimenes ārstu 
praksēs veikto 

pārbaužu 
rezultāti  



Kāpēc analizējām mirdzaritmijas 
pacientu uzraudzību? 

Ātriju fibrilācijas (ĀF, saukta arī par priekškambaru 
mirgošanu vai mirdzaritmiju) biežākā un bīstamākā 
komplikācija ir trombembolisks cerebrāls insults un ar to 
saistītā invalidāte un nāve.  

Apmēram 20-25% daļa cerebrālu infarktu ir 
kardioemboliski, galvenokārt saistībā ar ātriju 
fibrillāciju. 

 Latvijā kardioemboliski insulti sastopami biežāk, un 
sastāda 44% no visu cerebrāla infarkta pacientu 
īpatsvara 

Šīs aritmijas izraisītie insulti klīniski norit daudz 
smagāk. Ātriju fibrilācija ir neatkarīgs išēmiska 
insulta riska faktors un līdz pat par 5 reizēm palielina 
tā risku.  

25.02.2020. 20 



Perorālo antikoagulantu 
izrakstīšana 

Pacienta ar Dg I48 Mirdzēšanas aritmija terapija – vai un kā 
tiek izrakstīti perorālie antikoagulanti 
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Katrā ģimenes ārsta praksē tika 
atlasītas pieciem pacientiem 
ambulatoro pacientu 
medicīniskās kartes saistībā ar 
diagnozi I48 Mirdzēšanas 
aritmija 

• CHA2 DS2- VASc skala 

• HAS – BLED skala 

• SCORE izvērtējums 
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http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligump
artneriem/primara-veselibas-
aprupe/1280-gimenes-arstiem 
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POAK rekomendāciju un skalu 
pārzināšana un izmantošana 

Sadalījumā 

pa 

reģioniem  

Kontrolēto 

ĢĀP skaits 

ĢĀ ir zināmas Latvijas kardiologu 

biedrības, Latvijas Neirologu biedrības un 

Latvijas Internistu biedrības 

rekomendācijas par perorālo 

antikoagulantu lietošanu pacientiem ar 

mirdzaritmiju kardioemboliskā insulta 

novēršanai  

pielieto ir informēti 
nav informēti/ 

nepielieto 

Kopā 87 42 38 7 

Rīgas 

reģions 19 13 1 5 

Kurzeme 16 0 16 

Latgale 19 18 1 

Vidzeme 18 1 15 2 

Zemgale 15 10 5 
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Sadalījum

ā pa 

reģioniem

  

Kontrolēto 

ĢĀP skaits 

Kardioemboliskā insulta riska 

novērtēšanai  izmanto CHA2DS2-VASc 

skalu, asiņošanas riska novērtēšanai 

izmanto  HAS-BLED skalu 

zin/ 

izmanto 

izmanto 

daļēji 

zin/ 

neizma

nto 

neizman

to 

Kopā 87 11 45 7 24 

Rīgas 

reģions 19 15 4 

Kurzeme 16 1 5 10 

Latgale 19 2 12 5 

Vidzeme 18 2 6 7 3 

Zemgale 15 6 7 2 



SCORE novērtējuma veikšana 
reģionu līmenī, % 
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Rīga Kurzeme Latgale Vidzeme Zemgale 

veikts 

daļēji veikts 

nav veikts 

26% 

31% 

42% 

Norādītie neizmantošanas 

iemesli:  

- SCORE metodi uzskata par 

nevajadzīgu un neizmanto, 

- medicīniskajā dokumentācijā 

nav datu par speciālistu - 

kardiologa, neirologa 

vērtējumu, bet ģimenes ārsts 

pats SCORE vērtējumu nav 

izdarījis 



MA diagnozes uzstādīšana un 
medikamentu – POAK nozīmēšana 
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ĢĀ Ārsts 

speciālists 

Stacionārā 

36% 

12% 

52% 

31% 

24% 

45% 

Dg uzstādīšana 

POAK nozīmēšana 

Kāds ir bijis ārsta 

lēmums šajos 

gadījumos? 
427 pacienti ar MA 

409 pacientiem 

(95,8%) uzsākta 

terapija ar POAK 

200 pacientiem 

terapija uzsākta 

ar Varfarīnu 

209 pacientiem 

terapija uzsākta 

ar JPOAK 

108 pacientiem 

(54%) terapija ar 

Varfarīnu tika 

turpināta 

68% 

veikta 

regulāra 

INR 

pārbaude 

69% lietojot POAK, veikta Glomerulu filtrācijas ātruma kontrole 



Varfarīna terapijas pārtraukšana un 
grūtības veikt regulāras INR 
pārbaudes 

• pacients nav līdzestīgs, atsakās un 
nelieto Varfarīnu; 

• nevar veikt regulāras INR kontroles 
(dzīvo laukos, nevar izbraukāt uz 
analīzēm; pacientam funkcionāli 
traucējumi un grūtības pārvietoties; 
nav līdzestības, līdz ar to neregulāri 
veic analīzes 

• ir grūtības piemērot Varfarīna devu, 
sasniegt mērķa INR un noturēt INR 
mērķa robežās; 

• Terapija ar Varfarīnu mainīta, sakarā  
ar paaugstinātu asiņošanas risku; 

• terapija uz JPOAK nomainīta pēc 
veiktas elektrokardioversijas, pēc 
kardiostimulatora ievietošanas, pēc 
gūžas endoprotezēšanas operācijas. 

• stacionārā uzsākta terapija ar 
Varfarīnu un stacionārā mainīta uz 
JPOAK. 
 

• Pacienti nav līdzestīgi 
ārstniecības procesam; 

• pacienti nevar veikt 
pilnvērtīgu INR kontroli, jo 
dzīvo lauku reģionā un nav 
iespējas izbraukt uz 
analīzēm, pacienti ar 
funkcionāliem 
traucējumiem; 

• ģimenes ārsts neseko vai 
nevar izsekot pacienta 
veselības stāvoklim, tā 
izmaiņām, ordinēto 
izmeklējumu veikšanai, 
uzliekot pilnu atbildību 
pacientam. 
 

Varfarīna terapija netika 
turpināta, jo: 

Regulāras INR pārbaudes 
neveikšanas iemesli: 
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Secinājumi ģimenes ārstu pārbaudēs 

1. Ne visi ģimenes ārsti ir informēti, pārzina un praksē pielieto Nolēmumā noteiktās 
rekomendācijas. 
2. Kardioemboliskā insulta riska izvērtējums CHAD2DS2-VASc skala un HAS-BLED  jeb 
asiņošanas riska izvērtējuma skala tiek izmantotas tikai daļā ģimenes ārstu praksēs.  
3. Ne visi ģimenes ārsti veic sirds asinsvadu slimību primārās profilakses īstenošanu 
pacientiem, izmantojot SCORE metodi. Metodi neizmanto 43% ārstu. 
4. Ne visos izskatītajos gadījumos  pacientiem pēc diagnozes Mirdzēšanas aritmija 
uzstādīšanas, ir nozīmēta terapija ar POAK (95,8% ir nozīmēta terapija ar POAK). 
5. Ģimenes ārsts diagnozi Mirdzēšanas aritmija uzstādījis 36% gadījumu, bet POAK 
nozīmējis 31%, kā arī ārsts speciālists diagnozi uzstādījis 12% gadījumu, bet POAK 
nozīmēts 24%, kas norāda, ka ģimenes ārsts bieži šādus pacientus nosūta uz 
konsultāciju pie kardiologa, kurš tālāk nozīmē terapiju ar JPOAK. 
6. 48% pacientu,  uzstādot Mirdzēšanas aritmijas diagnozi, uzsākta terapija ar 
Varfarīnu, kura 54% gadījumu dažādu objektīvu iemeslu dēļ tiek nomainīta uz terapiju 
ar JPOAK. 
7. Stacionārās ārstniecības iestādēs diagnoze Mirdzēšanas aritmija uzstādīta 52% 
gadījumu, bet POAK nozīmēti 45%, kas norāda, ka ne vienmēr uzstādot diagnozi tiek 
uzsākta un ambulatori rekomendēta terapija ar POAK. 
8. No visām pārbaudītajām ģimenes ārstu praksēm 68% ģimenes ārsts pacientiem ar 
Varfarīna terapiju, nodrošina regulāras INR kontroles. 
9. 69% visos izskatītajos gadījumos pacientiem lietojot POAK, vismaz reizi gadā veikta 
Glomerulu filtrācijas ātruma kontrole. 
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Pacientu 
apmierinātības 

anketēšana  



Statistiskie dati 

37 anketējamie saņem rehabilitāciju 
SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs 
Vaivari”,  
8 anketējamie tika uzrunāti no insulta 
slimnieku biedrības „Vigor” 
 
26 sievietes un 19 vīrieši 
 
Vecuma grupā no 28-39 gadiem tika 
aptaujāti 2 respondenti (4%)   
no 40-59 gadiem -  13 respondenti 
(29%) 
no 60-79 gadiem – 22 respondenti 
(49%) 
virs 80 gadiem – 8 respondenti (18%)  
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28-39  

4% 

40-59  

29% 

60-79  

49% 

virs 80  

18% 

Respondentu vecuma grupas  



Stacionārās ĀI un ārstniecības 
personu komunikācija ar pacientu 

Slimnīca Pacientu skaits 

Alūksnes slimnīca 1 

Daugavpils RS 1 

Jelgavas pilsētas slimnīca 4 

Jēkabpils RS 1 

Jūrmalas slimnīca 2 

Ogres rajona slimnīca 1 

Rēzeknes slimnīca 1 

Vidzemes slimnīca 2 

Ziemeļkurzemes RS 1 

Ārvalstīs 2 

P.Stradiņa KUS 20 

RAKUS 9 

Pacientu skaits kopā 45 
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dažreiz (17) 

38% 

nekad (8) 

18% 

pietiekami bieži 

(14)  

31% 

vienmēr (6) 

13% 

Cik bieži ārstējoties stacionārā ārstniecības personāls 

pacientu ir informējis par veselības stāvokli un 

ārstēšanu 



Pacienti vērtē saņemto akūto 
rehabilitāciju stacionārā 
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neapmierinoši apmierinoši labi ļoti labi 

9% 

16% 

34% 

41% 

 Pacientu vērtējums par stacionārā saņemto 

rehabilitāciju 1-2 -  neapmierinoši 

3-5 -  apmierinoši 

6-8 -  labi 

9-10 - ļoti labi 

 



Slimnīca 
Pacientu 

skaits 

Rehabilitācijas pakalpojuma 

vērtējums (kuru saņēma 

uzreiz pēc insulta slimnīcā) 

 1-10 balles 

Vai skaidrs tālākās rīcības 

(rehabilitācijas) plāns pēc 

izrakstīšanās no slimnīcas 

Jā Nē 
Grūti 

pateikt 
    vērtējums pacientu skaits       

Alūksnes slimnīca 1 apmierinoši 1   1   

Daugavpils RS 1 neapmierinoši 1   1   

Jelgavas pilsētas slimnīca 4 nesaņēma  4 3   1 

Jēkabpils RS 1 apmierinoši 1 1     

Jūrmalas slimnīca 2 labi 2 2     

Ogres rajona slimnīca 1 ļoti labi 1 1     

Rēzeknes slimnīca 1 ļoti labi 1 1     

Vidzemes slimnīca 2 ļoti labi 2 2     

Ziemeļkurzemes RS 1 nav vērtējuma 1 1     

Ārvalstīs 2 4 1 2     

10 1       

P.Stradiņa KUS 20 neapmierinoši 2 17 3   

labi 6       

ļoti labi 6       

nav vērtējuma 6       

RAKUS 9 apmierinoši 2 6   3 

labi 3       

ļoti labi 3       

nav vērtējuma 1       

Pacientu skaits kopā 45     36 5 4 33 



Gaidīšana uz rehabilitāciju, 
nodarbības gaidot 
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3-6 

1-3 

0-1 

33% 

43% 

24% 

Gaidīšanas ilgums uz rehabilitāciju, mēnešos 

Jā Nē 

30 

15 

Nodarbības gaidot rehabilitāciju 

Palika 

nemainīga 

9% (4) 

Neliela 

uzlabošanās 

40% (18) 
Ievērojama 

uzlabošanās 

51% (23) 

Vai uzlabojās funkcionēšanas spējas 



Pacientu komentāri, priekšlikumi 

 Arī PSKUS pacientiem jābūt iespējai rehabilitēties 
Biķerniekos vai līdzīgās iestādēs. 

 Saņemot rehabilitāciju kādam vajag koordinēt/ vadīt 
kopējo kursu. Speciālisti darbojas atsevišķi nav skaidrs, kas 
ir vadošais. 

 Cilvēki pēc insulta paši nespēj adekvāti ne pieņemt, ne 
saprast savu stāvokli. Vajag vairāk informatīvi-izglītojošas 
informācijas tuviniekiem.  

 Nav lietderīgi rakstīt "ģimenes ārsta uzraudzība", 
nepieciešama speciālistu uzraudzība. 

 Pacients izrakstoties no stacionāra juties pamests likteņa 
varā vai juties izmests no slimnīcas. 

 Mājas rehabilitāciju  nav saņēmis, jo garas rindas. Pacients 
2x dienā gājis uz trenažieru zāli. 
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Ieteikumi 
pilnveidei 



Ieteikumi pacientu loģistikas 
sakārtošanai un laika ekonomijai 
pirmshospitālā etapā  

– NMPD visā valsts teritorijā nodrošināt ziņošanu Iestādei 
par hiperakūta insulta pacienta transportēšanu uz 
Iestādi, kā arī nodrošināt Vadlīnijās noteiktos 
nepieciešamos izmeklējumus un i/v katetra ievadīšanu. 
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Ieteikumi insulta vienībām 
un stacionārajām ĀI 

Veicot insulta pacientu izmeklēšanu, ārstēšanu un aprūpi, ievērot Vadlīnijās 
rekomendēto: 

– Par pacientu aprūpei pieļaujamā laika patēriņu uzņemšanas nodaļā, Iestādēm 
nepieciešams izvērtēt faktorus, kas ietekmējuši laika pagarinājumu un veikt 
attiecīgās korektīvās darbības, t.sk., risināt jautājumu par cito radioloģisko 
izmeklējumu aprakstīšanu, kas ievērojami samazinās laiku līdz trombolīzei; 

– Par insulta pacientu medikamentozo terapiju, t.sk. perorālo antikoagulantu 
nozīmēšanu pacientiem,  

– par CTA izmeklēšanu, lai spriestu par  endovaskulārās terapijas pielietošanas 
iespējām;  

– par izmeklējumu veikšanu insulta ģenēzes noteikšanai (dupleksdoplerogrāfija 
brahiocefāliem asinsvadiem, ehokardiogrāfija u.c.). Ja stacionārā nav šādas 
iespējas, vēlams šos izmeklējumus rekomendēt ambularorajā posmā 

– Par pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu pēc Vadlīnijās noteiktajām skalām: 
NIHSS, GKS, mRS skalas, arī ROSIER skalu 

– Par pacientu tiesību nodrošināšanu saņemt pilnīgu informāciju no 
ārstniecības personām par viņa veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības 
diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu, prognozi un 
sekām 

– Izrakstā no stacionāra norādīt precīzu un pilnīgu informāciju par perorālo 
antikoagulantu lietošanu ambulatori, par turpmāko rehabilitāciju 
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Ieteikumi neirologu profesionālās 
kompetences paaugstināšanai 

– Latvijas Neirologu biedrībai sadarbībā ar Veselības 
ministriju: piedāvāt regulāras neirologu praktiskās 
apmācības iespējas klīniskajās universitātes 
slimnīcās, kas palielinās ārstu profesionālo 
kompetenci, ļaus aktīvāk izvērtēt endovaskulāras 
ārstēšanas iespējas, trombolīzi, adekvātu 
medikamentozu terapiju. Jāizvērtē šo apmācību 
regularitāte un praktiskās iespējas; 

– Latvijas Neirologu biedrībai Ieteikums aktualizēt 
un papildināt Vadlīnijas, t.sk. iekļaujot 
izmeklēšanas un ārstēšanas principus subakūta 
insulta gadījumā (II – III līmeņa stacionārajām 
iestādēm) un antikoagulantu neitralizējošo preparātu 
pielietošanu. 
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Ieteikumi ārstniecības procesa 
pilnveidei 

– Risināt jautājumu par trombektomijas 24/7 nodrošinājumu ne tikai 
PSKUS, bet arī RAKUS, lai abas klīniskās universitātes slimnīcas spētu 
nodrošināt pilnvērtīgu un savlaicīgu pacientu ārstēšanu un mazinātu 
liekās pārvešanas uz PSKUS. Tam nolūkam būtu nepieciešams kopīgi ar 
RSU lemt par kritērijiem ārstu sagatavošanai, rezidentūras ilguma 
noteikšanai specialitātei „invazīvais radiologs” saistībā ar šīs 
specialitātes ārstu trūkumu valstī, kā arī lemt par asinsvadu ķirurgu 
iesaisti trombektomijas veikšanā. 

– Veselības ministrijai sadarbībā ar NVD: noteikt apmaksas modeli 
stacionārām ārstniecības iestādēm atkarībā no specializācijas pakāpes: 
augstāka līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes insulta vienībā sniedz 
akūtu specializētu multidisciplināru palīdzību un pēc stāvokļa 
stabilizēšanas nosūta pacientu uz zemāka līmeņa stacionāru, tādējādi 
ietaupot augstāka līmeņa insulta vienības resursus un iespējas sniegt 
atbilstoša līmeņa palīdzību.  

– Izstrādāt visām Iestādēm vienotu protokolu insulta pacientu aprūpei, 
pārskatāmai un optimālai insulta pacientu ārstēšanas un aprūpes 
procesa atspoguļošanai. 

– NVD: pārskatīt invazīvās radioloģijas apmaksu (tarifs pēc DRG), t.sk. 
ietverot samaksu par pacientu pārvešanu uz augstāka līmeņa 
stacionāro iestādi endovaskulārai terapijai. 
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Ieteikumi rehabilitācijas procesa 
pilnveidei un nepārtrauktībai 

- Pārskatīt agrīnās rehabilitācijas pilnvērtīgas saņemšanas 
iespējas, t.sk. valsts apmaksātu pakalpojumu nodrošinājumu, lai 
visās insulta vienībās būtu pieejama multidisciplināra komanda 
ar nepieciešamajiem speciālistiem.  
- Attīstīt iespējas un pieejamību turpmākai rehabilitācijai pēc 
izrakstīšanās no stacionāra, nodrošinot rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanas nepārtrauktību, t.sk.ambulatora 
rehabilitācija gaidot rindā uz vēlīno stacionāro rehabilitāciju 
- Pārskatīt apmaksas sistēmu II un III līmeņa stacionāro 
ārstniecības iestāžu specializācijai rehabilitācijas jomā, 
nodrošinot rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas 
nepārtrauktību, pacientiem izrakstoties no insulta vienības. 
- Izvērtēt nepieciešamību izveidot mehānismu (pacienta ceļu), 
kā atbalstu pacientam tālākajā ārstēšanās procesā pēc 
stacionāra, t.sk. rehabilitācijai (stacionārs – ĢĀ – rehabilitācija – 
ĢĀ). 
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Ieteikumi ģimenes ārstiem profesionālās 
kompetences paaugstināšanai 

– izvērtēt iespēju kopīgi ar Veselības ministriju un LĢĀA 
un LLĢĀA: piedāvāt apmācības ģimenes ārstiem par 
mirdzēšanas aritmijas pacientu aprūpi un terapijas 
nozīmēšanu, kā arī sirds asinsvadu slimību profilakses 
veikšanu 

– Ieteikums medikamentozas terapijas nozīmēšanai: 
Pārskatīt kompensējamo zāļu izrakstīšanas 
nosacījumus, iekļaujot ģimenes ārsta kompetencē 
izrakstīt JPOAK 

– Nodrošināt iespēju ģimenes ārstam pēc pacienta 
izrakstīšanas no stacionāra elektroniski saņemt 
izrakstu 
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Pasākumi pacientu informēšanai 
un līdzestības veicināšanai 

• Pasākumi pacientu/ insulta radinieku informēšanai – 
sadarbībā ar SPKC izstrādāt metodisko materiālu insulta 
pacientu ikdienas aktivitāšu apmācībai.  

• Pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju līdzestību, t.sk. 
informēšanu, insulta pazīmju savlaicīgu atpazīšanu un 
savlaicīgu vēršanos pēc medicīniskās palīdzības, kā arī par 
nepieciešamību rūpējoties par savu veselību, regulāri lietot 
ārstu noteiktās zāles un veikt nozīmētos izmeklējumus, 
tādējādi iespējams aizkavēt insulta rašanos vai gadījumā, ja 
insults tomēr ir izveidojies, tad tā ārstēšanas rezultāts būs 
pacientam labvēlīgāks. 
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Dace Roze 
Veselības aprūpes departamenta vadītāja vietniece 

25.02.2020. 

                                  Paldies! 

Aicinām uz turpmāku sadarbību veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitātes pilnveidē! 


