
FUNKCIONĒŠANAS NOVĒRTĒŠANAS PROTOKOLI
ATSEVIŠĶĀM PACIENTU GRUPĀM

REHABILITĀCIJAS PRAKSĒ

INFORMATĪVS ZIŅOJUMS PAR KLĪNISKI METODISKĀS VADĪBAS PROJEKTU

Dace Stirāne

NRC “Vaivari” funkcionālo speciālistu vadītāja,
Izglītības un zinātnes nodaļas vadītāj p.i.

RSU, Rehabilitācijas katedra, asistente
Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes locekle



KLĪNISKI METODISKĀS VADĪBAS PILOTPROJEKTS

Rehabilitācijas procesam nepieciešamo, uz pierādījumiem balstītu funkcionālo speciālistu pacientu
novērtēšanas dokumentācijas satura izstrāde (+funkcionālo speciālistu novērtēšanas protokolu
paraugu sagatavošana specifiskiem veselības stāvokļiem) atbilstoši SFK.

Realizē:
Multiprofesionāla speciālistu komanda (NRC “Vaivari”), iesaistot pārstāvjus profesionālājām
asociācijām un ārstniecības iestādēm, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus:
Ø FRM ārsti
Ø Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsas
Ø Funkcionālie speciālisti

- fizioterapeiti, ergoterapeiti, tehniskie ortopēdi, audiologopēds, klīniskais un veselības psihologs,

ü sertificēti savas jomas speciālisti, apmācīttiesīgas ārstiecības personas, iegūts maģistra grāds
veselības aprūpē, iesaistīti akadēmiskajā darbā augstskolās



KLĪNISKI METODISKĀS VADĪBAS PILOTPROJEKTS

Sadarbība ar profesionālajām organizācijām, lai:
• konsultētos par  plānotās dokumentācijas izveidi atbilstoši vajadzībām rehabilitācijā;
• izstrādātās dokumentācijas satura apspriešana profesionālo organizāciju biedru sapulcēs

Sadarbība ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus noteikta profila
pacientiem

• rehabilitācijas centri
• medicīnas centri
• universitātes slimnīcas
• reģionālās slimnīcas
• daudzpofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas
• aprūpes slimnīcas
• fizioterapijas prakses
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KOREKTA DOKUMENTĀCIJA - IEGUVĒJI

• Pacienti

• Kvalitatīvāka funkcionālo speciālistu prakse, pārskatāma un strukturētāka darbība (kvalitātes izvērtēšanas
iespējas, finanses, drošība)

• Citi veselības aprūpes speciālisti (t.sk., citi ārsti, FT, ET, u.c.)

• Sistēmas veidotāji (vadītāji) - finanses, kvalitātes kontrole, politika un plānošana

• Profesijas „kvalitātes standarts” un prestižs



DOKUMENTĀCIJAS IZVEIDES SOĻI
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Situācijas izpēte 10.2019.
• Anketas izstrāde
• Anketas nosūtīšana
• Anketas rezultātu analīze

Sadarbība ar profesionālam organizācijām 
• Tikšanās 29.11.2019. (LĀRA, POTOA, LFA, ET, LMMA)
• Vienošanas par sadarbību un komunikācijas veidiem

Vienotas novērtēšanas protokolu struktūras 
izveide
• Balstīta uz SFK struktūru
• Pamatkopu izmantošana (ja pastāv)
• Komponentu pamatošana ar instrumentiem. 

Instrumentu atlase

Ierosina izveidot pacientu novērtēšanas protokolus ar vienotu
struktūru un ieteicamo instrumentu sarakstu, lai katra iestāde
varētu pielāgot protokolu savam darbības kontekstam.



NOVĒRTĒŠANAS PROTOKOLU IZVEIDE

Būtība: novērtēšanas protokolu satura izveide pacientiem ar specifiskiem veselības stāvokļiem funkcionālo
speciālistu (FT, ET, AL, PS) lietošanai

Mērķis: veidot vienotu pieeju zinātniskos pierādījumos balstīta rehabilitācijas procesa dokumentēšanā, kas
dotu īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus

– rehabilitācijas procesa dokumentēšana
– datu uzkrāšana
– rehabilitācijas procesa:

• novērtējums,

• analīze,
• uzlabojumu veikšana.



American Physical Therapy Association Board of 
Directors. Guidelines: Physical Therapy 

Documentation of Patient/Client Management 
(BOD G03-05-16-41).

REHABILITĀCIJAS PROCESS

Sākotnējā novērtēšana

Procesa novērtēšana

Rezultātu novērtēšana



NOVĒRTĒŠANAS PROTOKOLA SATURS FUNKCIONĀLĀ
SPECIĀLISTA PRAKSĒ

1. Vispārīgie dati - datums, pacienta identifikācija, fizioterapeita, kurš veica sākotnējo novērtēšanu, identifikācija, pacienta
sūdzības un funkcionālie ierobežojumi

2. “Sarkano karogu” novērtējuma rezultāti

3. Funkcionālā izmeklēšana
funkciju un struktūru līmenī
aktivitāšu līmenī
dalības līmenī

4. Funkcionālās novērtēšanas slēdziens (funkcionālā problēma)

5. Ārstēšanas plāns - izvirzītie mērķi (ietverot sasniegšanas kritērijus, laiku un veidu, kā sasniegt (tehnoloģijas), balstoties uz
SMART principu, plānoto nodarbību biežums un ilgums
6. Ārstēšanas norise - pielietotās tehnoloģijas, pacienta ziņotā daļa, novērotā daļa, pacientam patstāvīgi veicamie uzdevumi
7. Atkārtotas novērtēšanas laiks

8. Terapijas noslēgums - sniegtā pakalpojuma apjoms, terapijā sasniegtie rezultāti (objektīvs vērtējums), iemesli, kādēļ rezultāti
netika sasniegti, vai arī tika sasniegti daļējā apjomā.
terapijas pārtraukšanas iemesli, tālākās rīcības rekomendācijas
9. Atgriezeniskā saite veselības aprūpes speciālistam, kas nosūtīja pakalpojuma saņemšanai

Izmantojot uz pierādījumiem balstītus, 
standartizētus novērtēšanas instrumentus
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Izveidotie funkcionālo
speciālistu protokoli
noteiktām pacientu grupām

Sadarbība ar profesionālajām asociācijām Atgrizeniskā saite no ārstniecības
iestādes

Pacients pēc apakšējās
ekstremitātes amputācijas

FT, ET

Latvijas Fizioterapeitu asociācija (LFA)
Latvijas Ergoterapeitu asociācija (LEA)
Latvijas Ārstu Rehabilitologu asociācija (LĀRA)

RAKUS
Vidzemes slimnīca
Liepājas reģ.slimnīca
Ziemeļkurzemes reģ.slimnīca
Kuldīgas slimnīca
Siguldas slimnīca
2. slimnīca
Daugavpils slimnīca
TOS

Pacients pēc saslimšanas ar
insultu

FT, ET, AL, PS

Latvijas Fizioterapeitu asociācija (LFA)
Latvijas Ergoterapeitu asociācija (LEA)
Latvijas Psihologu biedrība (LPB)
Latvijas klīnisko psihologu asociācija (LKPA)
Latvijas veselības psiholoģijas asociācija (LVPA)

• Ierosinājumi labojumiem un 
precizējumiem no valdes

• profesionālo asociāciju biedru
viedokļu uzklausīšana

• Vai tika uzsākta protokola
lietošana?

• Priekšrocības un trūkumi?
• Nepieciešamie papildinājumi?
• Citi, ar lietošanu saistīti

jautājumi?





TURPMĀKĀS DARBĪBAS PLĀNS

Tiek plānota pacientu novērtēšanas protokolu satura (un protokolu paraugu) izveide dažādām pacientu

grupām funkcionālo speciālistu lietošanai:

• pacientiem ar muguras lejas daļas sāpēm

• pacientiem ar neprogresējošiem neiroloģiskiem bojājumiem (BCT, SCI)

• pacientiem ar progresējošiem neiroloģiskiem bojājumiem (MS)
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Vispārīgie dati

izmeklēšana un 
novērtēšana

(SFK)

(standartizēti
novērtēšānas
intrumenti)

Vispārīgā informācija

izmeklēšana un 
novērtēšana

(SFK)

(standartizēti
novērtēšanas
instrumenti)

izmeklēšana un 
novērtēšana

(SFK)

(standartizēti
novērtēšanas
instrumenti)

īstermiņa
mēŗki,

terapijas plāns
terapijas norise

īstermiņa
mēŗki,

terapijas plāns
terapijas norise

īstermiņa
mēŗki,

terapijas plāns
terapijas norise

Rekomendācijas, atgriezeniskā saite

• Novērtēšanas protokols
elektroniskā veidā

• Aizpilda procesā iesaistītie
speciālisti

• Atbilst multiprofesionālas
rehabilitācijas principiem

• E-veselība?

IT datu vākšana reālajā laikā:
§ lietotājam draudzīgas ierīces,
§ savietojamība - kā iepludināt

kopējos medicīniskajos ierakstos
(DEAK, TPC)

§ citi izaicinājumi
Slēdziens, galvenā problēma, ilgtermiņa mērķis (SMART)



Ierosinājumi, komentāri, jautājumi?

Kontaktinformācija:

metvad@nrc.lv
dace.stirane@gmail.com

mailto:metvad@nrc.lv
mailto:dace.stirane@gmail.com

