
KLĪNISKĀ "CEĻA KARTE" PĒC  
AMPUTĀCIJAS BĒRNIEM

1. Stacionēšanās plānveida 
amputācijai

5. Protezēšana
nav plānota

Akūtais etaps

Subakūtais etaps

3. Ķirurģiska amputācija / iedzimta amputācija

2. Pirms operācijas FRM ārsta konsultācija

9. Aprūpe dzīves garumā: vides 
pielāgošana, adaptācija

10. VTPC funkcionēšanas 
novērtēšanas komisija

12. Pēc protezēšanas rehabilitācija
 (ambulatori, dienas stacionārā 

vai stacionārā)

11. Pirmreizējas protēzes izgatavošana

4.   a) monoprofesionāla vai multiprofesionāla rehabilitācija 
       b) Tehnisko palīglīdzekļu rekomendēšana (tai. sk. protēze)
       c)  FRM ārsts informē par plānotajiem rehabilitācijas 
             pasākumiem pēc izrakstīšanās no stacionāra

8.   a)   Rehabilitācija: stacionārā, dienas stacionārā vai 
              ambulatori, atkārtota funkcionēšanas novērtēšana
       b)   TP saņemšana, vides pielāgošana

Šajā posmā iesaistās FRM ārsts

6. Protezēšana atlikta

Protezēšana atlikta

7. Protezēšana plānota

Pirms protezēšanas etaps

Pēc protezēšanas etaps

FRM ārsta konsultācija pēc amputācijas: 

FRM ārsta konsultācija pēc amputācijas: 



1. Stacionēšanās plānveida amputācijai: Operējošais ķirurgs, traumatologs u.c. speciālists rekomendē fizikālās un rehabilitācijas medicīnas  
    (FRM) ārsta konsultāciju pirms plānveida operācijas vai pirms tālākās taktikas plānošanas.

2. FRM ārsta konsultācija pirms amputācijas: izvērtē un informē pacientu par rehabilitāciju pēc amputācijas. Sniedz atzinumu tehniskā 
     palīglīdzekļa saņemšanai (kruķiem, staigāšanas rāmim, ratiņkrēslam, protēzei u. c.).

3. Iedzimtas amputācijas gadījumā FRM ārsts kopā ar vecākiem, ķirurgu, tehnisko ortopēdu plāno taktiku atlikušās ekstremitātes sagata-    
     vošanai protezēšanai. Ja nepieciešams, FRM ārsts nosūta pie speciālistiem: fizioterapeita (FT),  ergoterapeita (ET), tehniskā ortopēdā (TO), 
     psihologa, amputācijas pieredzes atbalsta persona. Pēc iespējas akūtajā periodā tiek sniegtas nozīmēto speciālistu konsultācijas. Sniedz 
     atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (protēzei) (sk. 4.b soļa skaidrojums).

     Amputācijas pieredzes atbalsta persona: Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs, tālrunis: 26600607. Tehniskā ortopēda konsultācija 
     saistībā ar pirmreizēju protezēšanu: Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs, tālrunis: 26600607.

4. FRM ārsta konsultācija pēc amputācijas: Izskaidro tālākās rehabilitācijas nozīmīgumu un taktiku, kopā ar vecākiem vienojas par 
     nepieciešamo un piemērotāko rehabilitācijas modeli (ambulatori, dienas stacionārā vai stacionārā) un rehabilitācijas ceļu (sk. solis 5,6,7).

     a) Monoprofesionāla vai multiprofesionāla rehabilitācija (ambulatori, dienas stacionārā vai stacionārā) pēc nepieciešamības.

     b) Tehnisko palīglīdzekļu (TP) rekomendēšana: FRM ārsts un/vai ET rekomendē un sagatavo atzinumu tehnisko palīglīdzekļu saņemša-
          nai Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (VTPC) (t.sk. protēze, staigāšanas rāmis, ratiņkrēsls, atbalsta rokturi u. c.).
    
     Tehnisko palīglīdzekļu katalogs ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas tiek apmaksāti par valsts budžeta līdzekļiem atrodams VTPC mājas lapā: 
     www.vtpc.lv. Detalizēts tehnisko palīglīdzekļu saraksts un informācija par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas kārtību atrodama 
     MK Nr. 878. 
     
     Lai pieteiktos par valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai VTPC jāiesniedz ārsta atzinums un pacienta      
     iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kā arī bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša 
     dokumenta kopiju. Dokumenti elektroniski pieejami: https://www.vtpc.lv/lv/iesniedzamie-dokumenti. 
     Dokumentus iesniedz pa pastu, elektroniski vai klātienē VTPC filiālēs Rīgā, Kuldīgā vai Rēzeknē.

     c) FRM ārsts informē par plānotajiem rehabilitācijas pasākumiem pēc izrakstīšanās no stacionāra tai skaitā izrakstā norāda   
         rekomendācijas par sagatavošanās procesu protezēšanai (amputācijas stumbra saitēšana, kontraktūru prevencijas pasākumi, 
         rehabilitācija, protezēšana). Nosūta un piesaka pacientu turpmākai rehabilitācijai.

     Iespējamie rehabilitācijas pasākumi atliktas vai plānotas pirmreizējas protezēšanas gadījumā NRC “Vaivari”: ambulatori, dienas 
     stacionārā vai stacionārā: pacientu pieteikšana stacionārai specializētai rehabilitācijai rindā pa tālruni 67147269 vai e-pastu 
     amp.rehab@nrc.lv vai iveta.rozenfelde@nrc.lv.

5. Ja nav plānota protezēšana FRM ārsts nosūta pie ET, lai sniegtu rekomendācijas par vides pielāgošanu, rekomendē tehniskos 
     palīglīdzekļus (sk. 4.b soļa skaidrojums) un piesaista citus speciālistus pēc nepieciešamības.

6. Ja protezēšana atlikta: FRM ārsts nosūta pacientu specializētai pirms protezēšanas rehabilitācijai (stacionārā, dienas stacionārā vai 
     ambulatori) (sk. 4.c soļa skaidrojums) un rekomendē tehniskos palīglīdzekļus (sk. 4.b soļa skaidrojums).

7. Ja protezēšana plānota: ārstējošais ārsta rekomendē tehniskos palīglīdzekļus (protēze u.c.) (sk. 4.b soļa skaidrojums) un nosūta pacientu  
     specializētai pēc protezēšanas rehabilitācijai (stacionārā, dienas stacionārā vai ambulatori) (sk. 12. soļa skaidrojums). Pēc dokumentu 
     iesniegšanas VTPC pacients gaida uzaicinājumu uz VTPC funkcionēšanas novērtēšanas komisiju (10.solis).

8. FRM ārsta konsultācija: FRM ārsts atkārtoti izvērtē rehabilitācijas pasākumu nepieciešamību un modeli, atbilstoši nosūta un piesaka 
     pacientu.

     a) Rehabilitācijas pasākumi, lai sagatavotos pirmreizējai protezēšanai (sk. 4.c soļa skaidrojums).

     b) TP rekomendēšana, vides pielāgošana: FRM ārsts nosūta pie ET, lai sniegtu rekomendācijas par vides pielāgošanu, rekomendē 
          tehniskos palīglīdzekļus (sk. 4.b soļa skaidrojums).

10. VTPC funkcionēšanas novērtēšanas komisija: pēc pacienta iesnieguma un ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas, rindas kārtībā var 
       veikt padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem (sk. 4.b soļa skaidrojums).

11. Pirmreizēju protezēšanu Latvijā veic Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs vai Ministru kabineta noteikumu Nr.878. noteiktajā 
       kārtībā protēzi ar līdzmaksājumu var izgatavot cits ražotājs Latvijā vai Eiropā.

       Pēc protēzes saņemšanas FRM ārsts izraksta nosūtījumu un piesaka pacientu pēc protezēšanas rehabilitācijai (ambulatori, dienas 
       stacionārā vai stacionārā) (sk. 12 soļa skaidrojums).

12. Specializētu pēc protezēšanas rehabilitācijas programmu stacionārā Latvijā nodrošina NRC “Vaivari”: pacientu pieteikšana 
       rehabilitācijai rindā pa tālruni 67147269 vai e-pastu amp.rehab@nrc.lv vai iveta.rozenfelde@nrc.lv. Rehabilitācija pieejama arī dienas 
       stacionārā un ambulatori, sākotnēji konsultējoties ar FRM ārstu.

Informācija

Informatīvais materiāls sagatavots  VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs ”Vaivari”, 
Nacionālā Veselības dienesta projekta “Klīniski metodiskā vadība” ietvaros, sadarbībā ar 

Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu.


