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Latvijā apstiprināto fizioterapijas
tehnoloģiju pārskatīšanas procesa

metodika

Dokumentā lietotie termini un saīsinājumi:

● FT - fizioterapijas tehnoloģijas

● LFA - Latvijas Fizioterapeitu asociācija

● MT - medicīnas tehnoloģijas

● Aktualizēšana - šobrīd Latvijā spēkā esošo ārstniecībā

izmantojamo fizioterapijas teholoģiju  papildināšana

● Ieviešana - jaunu ārstniecībā izmantojamo fizioterapijas

tehnoloģiju ieviešana Zāļu valsts aģentūras apstiprināto MT datu

bāzē

● Izstrādāšana - jaunu ārstniecībā izmantojamo fizioterapijas

tehnoloģiju aprakstīšana un ieviešana

● Pārskatīšana - ārstniecībā izmantojamo fizioterapijas tehnoloģiju

aktualizēšanas un izstrādāšanas process

Dokumenta mērķis - noteikt metodiku kā norisināsies ārstniecībā

izmantojamo fizioterapijas tehnoloģiju pārskatīšanas process.



Ievads

Ārstniecībā izmantojamās fizioterapijas tehnoloģijas (FT) ir ārstniecībā

izmantojamās metodes un medicīniskās ierīces, kas atbilst un ir apstiprinātas

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesību akts, kas nosaka šo procesu ir

Ministru kabineta noteikumi Nr.468 “Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko

tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība”.

Ārstniecības iestādei, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, jāizmanto tikai

normatīvajos aktos apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (MT).

Fizioterapija ir nozare, kurā strauji ienāk un attīstās jaunas MT. Tās

pielietojot praksē, speciālistiem ir iespēja sniegt pieejamāku un mūsdienīgāku

fizioterapijas pakalpojumu, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk sasniegtu terapijas

rezultātu.

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valde saskata nepieciešamību

pārskatīt un, pamatotu vajadzību gadījumā, veikt izmaiņas esošajā apstiprināto FT

sarakstā, kā arī papildināt tehnoloģiju sarakstu ar jaunām. MT saraksta pārskatīšana

ļaus nodrošināt speciālistiem Latvijā mūsdienīgu, aktuālu un uz pierādījumiem

balstītu FT pielietošanu.

Pārskatīšanas process

Ārstniecībā izmantojamo fizioterapijas teholoģiju saraksta pārskatīšanas

process paredzēts četros posmos.

I  Pirmais posms

Diskusija par jaunu fizioterapijas tehnoloģiju nepieciešamību. LFA darba

grupa aicina nozares ekspertus uz diskusiju. LFA darba grupa prezentēs esošās

tehnoloģijas, tiks caurskatīts esošo tehnoloģiju saraksts, apzinot tā aktualitāti,

nepieciešamos papildinājumus un jomas, kurās nepieciešams ieviest jaunas

tehnoloģijas.

a. Atvērtas diskusijas ar LFA biedriem par Latvijā nepieciešamājām FT.

II Otrais posms

Ekspertu darba grupu veidošana ārstneicībā izmantojamo FT pārskatīšanai.

Tehnoloģijas tiks sadalītas pa kategorijām un apakškategorijām. Tiks uzrunāti



eksperti un aicināti vadīt konkrētas FT pārskatīšanas procesu. Lai to realizētu

eksperts nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs piesasitīt papildus speciālistus, veidojot

ekspertu darba grupu (3-4 cilvēki).

a. Pirms FT pārskatīšanas tiks organizēta ekspertu un LFA darba grupu

tikšanās (ņemot vērā situāciju valstī tā tiks nodrošināta attālināti Zoom

platformā vai klātienē). Darba grupu tikšanās mērķis - iepazīstināt

ekspertus ar prasībām ārstniecībā izmantojamo FT pārskatīšanas kārtību,

kā arī veidot diskusiju un sniegt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem

par procesa norisi.

III Trešais posms

Ārstniecibā izmantojamo FT pārskatīšana. Ekspertu darba grupas caurskata

un apraksta konkrēto tehnoloģiju. Šajā posmā tiek veikta informācijas meklēšana,

apkopošana, kritiska analīze, lai aktualizētu vai izstrādātu FT, pamatojoties uz

jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

IV Ceturtais posms

Papildinātās un/vai jaunizveidotās ārstniecībā izmantojamās FT tiks

iesniegtas LFA darba grupai gala caurskatīšanai, sagatavošanai atbilstoši Latvijas

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tiks iesniegtas Zāļu valsts aģentūrā

apstiprināšanai.

Ārstniecībā izmantojamo FT pārskatīšanas procesa shematiska gaita



Ārstniecībā izmantojamo FT pārskatīšanas kārtība - III posms

Ārstniecībā izmantojamo FT pārksatīšanas process var tikt realizēts divos veidos:

1. aktualizēšana - šobrīd spēkā esošo ārstniecībā izmantojamo FT papildināšana;

2. izstrādāšana -  jaunu ārstniecībā izmantojamo FT ieviešana.

Lai uzsāktu tehnoloģijas aktualizēšanas procesu un jaunu tehnoloģiju

izstrādāšanu, LFA darba grupas izvirzītie eksperti piesaista kompetentus nozares

speciālistus. Ekspertu un speciālistu darba grupa veiks informācijas meklēšanu

(ieteikumus informācijas meklēšanai skat. Pielikumā Nr.1.), atlasi, apkopošanu,

kritisku analīzi, lai aktualizētu vai izstrādātu ārstniecībā izmantojamās FT,

pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Tehnoloģiju

pārskatīšanas procesā darba grupai jāveido dokuments, kurš ietver sekojošas

sadaļas:

- Izvērstu MT metodes aprakstu;

- Pamatojumu par apstiprināmās MT ieviešanas nepieciešamību, norādot MT

lietošanas mērķus un paredzamos rezultātus;

- Klīnisko pētījumu rezultātu apkopojumu par konkrētās tehnoloģijas

efektivitāti un nepieciešamību fizioterapijā;

-   Tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamo resursu pamatojumu:

- Informāciju par ārstniecības personām, nepieciešamo kvalifikāciju un

papildus kvalifikācijas nepieciešamību;

- Informāciju par citām MT, kas nepieciešamas konkrētas tehnoloģijas

lietošanai (piem., medicīniskajām ierīcēm);

- Informāciju par telpām un to tehnisko nodrošinājumu, kurā konkrētā

tehnoloģija tiks lietota.

Gan esošajām, gan izstrādātajām FT jānorāda pierādījumu līmenis. Par

zinātnisko pierādījumu kvalitātes līmeņa noteikšanu, izmantojot evidences līmeņa

piramīdu (skat. Pielikums Nr.2.). Tehnoloģijas papildināšanai nepieciešams norādīt

tās pierādīto efektivitāti, drošību un  pozitīvo ietekmi uz pacienta dzīves kvalitāti.

Veidojot tehnoloģijas aprakstu, jānorāda atsauces uz izmantotajiem

informācijas avotiem (atsauču noformēšanas prasības skat. Pielikumā Nr.3.).

MT apraksta paraugs pieejams Pielikumā Nr.4

Pēc MT apraksta papildināšanas vai izstrādāšanas, lūdzam to nosūtīt

elektroniski LFA darba grupai uz e-pastu: fizioterapeituMT@gmail.com, kas

sagatavos tehnoloģijas aprakstu atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos paredzētajām

mailto:fizioterapeituMT@gmail.com


prasībām un iesniegs Zāļu valsts aģnetūrā tehnoloģijas apstiprināšanai vai

papildināšanai.

Pateicībā par ieguldīto darbu

Par ieguldīto darbu tehnoloģiju pārskatīšanā LFA valde ekspertiem izsniegs

izziņu par 10 tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanu , kā arī autoratlīdzību: 1) Par
1

tehnoloģijas dokumenta sagatavošanu; 2) Par tehnoloģijas prezentēšanu LFA

seminārā.

Tehnoloģiju pārskatīšanas darba grupā iesaistītajiem ekspertu izvēlētajiem

speciālistiem LFA valde izsniegs izziņu par 10 TIP piešķiršanu par dalību augstāk

minētajā darba grupā.

1 saskaņā ar MK 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr. 943, 5. pielikumu

“Profesionāla un zinātniska darbība un talākizglītības pasākumi” punktu Nr.9.



Pielikums Nr.1.

Ieteikumi informācijas meklēšanai

1. Veidojot tehnoloģiju aprakstu, izmanto informācijas avotus, kas publicēti ne

agrāk kā 2010. gadā.

2. Veiksmīgai informācijas meklēšanai uzticamas informācijas datu bāzēs

iesakām izmantot PICO principu. Pielietojot šo principu un izvēloties

atbilstošos atslēgas vārdus, ir iespējams veikt efektīvu informācijas atlasi, kas

ļaus rast atbildes uz jautājumiem par dažādu MT efektivitāti un pamatotību.

3. Informācijas atlasei nepieciešams lietot vismaz 3 dažādas uzticamas datu

bāzes, kas piedāvā iespēju organizēt informācijas meklēšanu pēc noteiktiem

kritērijiem – tādas kā Medline (PubMed), Embase, Scopus (abas – Elsevier

pārvaldībā), Chinal, Sportdiscus (abas EBSCO pārvaldībā), Pedro u.c.

4. Atlasītās informācijas pārskatāmai uzkrāšanai un kārtošanai iesakām lietot

kādu no citēšanas kartotēkām, piem., Mendeley, Endnote u.c. (plašāks ieskats

šajā Wiki lapā). Kartotēkas lietošana ļauj vairākām personām, kas strādā pie

kopēja uzdevuma, veidot vienotu kartotēku, kuras ietvaros iespējams pārskatīt

atlasīto informāciju, dzēst dublikātus un veikt virkni darbību, kas atvieglo

tēmas izpēti).

Pielikums Nr.2.
Prasības atsauču noformēšanai

Veidojot FT aprakstu, tajā jābūt atsaucēm uz izmantotajiem literatūras

avotiem. Atsauču un literatūras saraksta mērķis ir sniegt precīzu pārskatu par tiem

informācijas resursiem, kuri minēti darba atsaucēs, lai lasītājs jebkuru resursu varētu

atrast.

Tekstā norādītajām atsaucēm jābūt iekļautām darbā izmantoto avotu un

literatūras sarakstā, un otrādi – katram ierakstam no darbā izmantoto avotu un

literatūras saraksta jābūt pieminētam tekstā. Atsauci drīkst rakstīt, izmantojot

zemsvītras pierakstu (rīku joslā References un Insert Footnote):

- aiz pēdējā vārda atbilstošās lappuses tekstā, uz kuru attiecas atsauce, raksta

ciparu, izmantojot kāpinājuma pierakstu, bet minētās lappuses apakšā –

kāpinājuma ciparu un pilnu bibliogrāfisko informāciju par avotu;

- katru atsauci lappuses ietvaros numurē;

- ja vienā lappusē ir vairākas atsauces uz vienu un to pašu avotu, tad pirmajā

atsaucē uzrāda pilnu bibliogrāfisku aprakstu, bet nākamajā raksta vārdu

“Turpat”.

https://researchguides.uic.edu/c.php?g=252338&p=3954402
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software


Ja metodiskajā līdzeklī avots tiek lietots vairākkārt, tad pilnu tā nosaukumu

atsaucē norāda tikai pirmo reizi, pēc tam var lietot saīsinātu nosaukumu.
2

Norādi uz žurnālu atspoguļo šādi: Autora uzvārds, iniciālis. (Izdošanas gads).

Raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums slīprakstā (Italic), sējums (Numurs),

lappuses, kurās raksts ievietots žurnālā. Datubāzes nosaukums. doi.

Ja nepieciešama papildus informācija par izstrādātā dokumenta noformēšanu

aicinām iepazīties ar: “Ieteikumi metodiskā līdzekļa izstrādāšanai un noformēšanai”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības

atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”, Veselības ministrijas un Centrālo

finanšu un līgumu aģentūras izstādātās rekomendācijas.

Pielikums Nr.3.
Pierādījumu apkopošana

1. Pierādījumu apkopošanā nepieciešams ievērot pierādījumu hierarhijas

principus (stilizēti attēloti piramīdas veidā attēlā zemāk):

https://academicguides.waldenu.edu/library/healthevidence/evidencepyramid

2. Pēc informācijas apkopošanas, nepieciešams precizēt, kurā no zemāk

minētajiem pierādījumu līmeņiem ietilpst Jūsu aktualizētā/izstrādātā MT:

a. A-līmenis - pārliecinoši pierādījumi, kas gūti vairākos augstas

kvalitātes pētījumos. Augstas kvalitātes pētījumi - Sistemātiski

literatūras pārskati.

2 Veselības ministrija (2018), METODISKĀ LĪDZEKĻA IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS
KĀRTĪBA.

https://talakizglitiba.lv/sites/default/files/inline-files/Metodisk%C4%81%20l%C4%ABdzek%C4%BCa%20izstr%C4%81d%C4%81%C5%A1anas%20un%20noform%C4%93%C5%A1anas%20k%C4%81rt%C4%ABba.pdf
https://academicguides.waldenu.edu/library/healthevidence/evidencepyramid


https://academicguides.waldenu.edu/library/healthevidence/evidence

pyramid.

b. B-līmenis - vidēji pierādījumi, ko apliecina sistemātiski literatūras

pārskati, pārskati par labi organizētiem pētījumiem ar zemu riska

neobjektivitātes, nejaušības vai nenozīmīgu gadījuma rakstura sakarību

veidošanās iespēju;

c. C-līmenis - ierobežoti pierādījumi, atsevišķi kontroles vai grupu

pētījumi ar augstu neobjektivitātes, nejaušības vai ļoti nozīmīgu

gadījuma rakstura sakarību veidošanās iespēju;

d. D-līmenis - nav pietiekamu pierādījumu, nav iespējams izmantot

pierādījumu analīzi, viens vai vairāki atsevišķi ziņojumi par gadījumu

analīzi vai ekspertu personisks viedoklis.

3. Pievērsiet uzmanību atlasīto publikāciju kvalitātei - kā sistemātiski pārskati

un metaanalīzes, tā nejaušināti kontrolēti pētījumi ir dažādas kvalitātes un var

ietver nozīmīgus objektivitātes riskus, kas var ietekmēt pierādījumu

pamatotību. Dažādu pētījumu veidu novērtēšanas instrumenti pieejami šeit.

FT, kuru pierādījuma līmenis atbilsts D līmenim netiks iekļautas ZVA datu

bāzē, tās tiks atspoguļotas LFA mājaslapā izveidotā FT sarakstā ar norādi par

nepietiekamu pierādījumu līmeni.

Pielikums Nr. 4

MT apraksta paraugs (šajā apraksta paragā nav norādītās atsauces!).

Individualizētu terapeitisko vingrinājumu

pielietojums fizioterapijā

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Individualizētu terapeitisko vingrinājumu pielietojums fizioterapijā

Fizioterapija ir atsevišķa veselības aprūpes nozare, kas ietver sevī gan pacienta

novērtēšanas un analīzes medicīniskās tehnoloģijas (turpmāk - MT), gan dažādas

ārstēšanas MT. Fizioterapijas MT tiek plaši pielietotas un ir efektīvas dažādu

pacientu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā.

MT pielietošanas mērķis un būtība: Dažāda veida terapeitiskie vingrojumi ir

fizioterapijas ārstēšanas tehnoloģija, kas balstīta uz kustību veidojošo komponentu

https://academicguides.waldenu.edu/library/healthevidence/evidencepyramid
https://academicguides.waldenu.edu/library/healthevidence/evidencepyramid
https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/ebm-tools/critical-appraisal-tools


izpratni un uz pierādījumiem balstītu vingrojumu metodikas izmantošanu dažādu

organisma funkciju veicināšanā, atjaunošanā un saglabāšanā.

MT pielietošanas nosacījumi

Katram pacientam, ņemot vērā viņa sūdzības un objektīvo atradni, klīnisko diagnozi,

vecumu un dzimumu, un citus individuālos faktorus, balstoties uz zināšanām par

vingrojumu fizioloģisko pamatu, iedarbību un specifiskām metodikām tiek izvēlēti

un individuāli piemēroti atbilstoši un efektīvi terapeitiskie vingrojumi.

Terapeitiskie vingrojumi, izmantojot dažādas metodikas (piem., pasīvi, aktīvi ar

palīdzību, aktīvi), var būt efektīvi:

● pacientiem ar dažādām neiroloģiskām saslimšanām (pacientiem ar muguras

un galvas smadzeņu bojājumu, pacientiem ar bērnu cerebrālo trieku,

pacientiem ar perifērās nervu sistēmas bojājumu, bērniem ar psihomotorās

attīstības traucējumiem);

● pacientiem ar reimatiskām slimībām;

● pacientiem ar sirds un asinsvadu un elpošanas sistēmas slimībām;

● pacientiem ar ortopēdiskām slimībām un pēc traumatiskiem bojājumiem,

mugurkaulāja slimībām un sāpju sindromiem;

● pacientiem ar amputācijām;

● pacientiem ar psihiskām slimībām;

● pacientiem ar onkoloģiskām slimībām.

Terapeitisko vingrojumu noteiktas metodes netiek pielietotas, ja pacientam ir

medicīniski nestabils stāvoklis vai pastāv kontrindikācijas to veikšanai.

Medicīniskās tehnoloģijas procedūras apraksts

Fizioterapeits savā darbā izmanto dažādas terapeitisko vingrojumu tehnikas. Katrai

terapeitisko vingrojumu tehnikai ir savi mērķi, priekšrocības, ierobežojumi un

kontrindikācijas.

Ņemot vērā terapeitiskajā vingrojumā ietvertās aktivitātes veicēju vingrojumus

iedala:

● pasīvi terapeitiskie vingrojumi: šajā gadījumā nav aktīvs pacienta darbs, bet

kustību pacientam veic vai nu fizioterapeits manuāli, vai ar speciālu

mehānisku ierīču palīdzību. Pasīvu terapeitisko vingrojumu formas:

- pasīvas kustības: lēnas, ritmiskas, pilna iespējamā apjoma kustības; var veikt

manuāli vai mehāniski; svarīga proksimālā segmenta fiksācija; veicot manuāli pirms

kustības un visā tās laikā veic nelielu trakciju (aksiālu iestiepumu, lai nedaudz

attālinātu locītavu virsmas), kā arī svarīgi kustības veikšanas laikā stabila un ērta

pacienta pozīcija; mehānisko pasīvo kustību veikšanai izmanto speciālus

medicīniskos trenažierus); pielietojums: locītavu pasīvā kustību apjoma saglabāšana



(kontraktūru profilakse) vai uzlabošana; muskulatūras tonusa normalizēšana

(spastikas mazināšana); sāpju mazināšana. Kontrindikācijas: akūts iekaisuma

process locītavā un apkārtējos audos, vaļējs ādas bojājums, akūts vai dekompensēts

vispārējais stāvoklis.

- pasīvi stiepšanas vingrojumi: tiek veikta manuāli vai mehāniski; ar zemu intensitāti

(izmantojot mazu spēku), individuāli dozētu ilgumu (vidēji līdz 30 sekundēm, lai

sasniegtu maksimālo efektu) Pēc stiepšanas ilguma izdala: statiska (piem., ar pozu,

ar ortozi), statiska progresējoša (piem., ar regulējamo ortozi), cikliska jeb

intermitējoša stiepšana (piem., manuāla). Nav pētījumu, kas salīdzinātu konkrēto

stiepšanas veidu efektivitāti dažādām pacientu grupām vai pierādītu kāda veida

pārākumu. Lai notiktu adekvāta muskuļa relaksācija un būtu minimālais

ievainojumu risks, stiepšana jāveic lēnām. Manuālu stiepšanu rekomendē izmantot:

agrīnajā terapijas periodā, lai sajustu kā pacients reaģē uz dažādas intensitātes un

ilguma iestiepumu, un kad nepieciešama liela stabilizācija; ja pacientam ir problēmas

relaksēties un to izjust, tad varētu noderēt manuāla pasīva / asistējoša stiepšana;

manuālu stiepšanu var iemācīt veikt arī pašam pacientam. Kontrindikācijas: akūti

iekaisuma procesi locītavā vai tai apkārt esošajos audos, hematomas, akūtas mīksto

audu traumas vai nesaauguši lūzumi, hipermobilitāte, locītavas nestabilitāte, akūts

vai dekompensēts vispārējais stāvoklis.

● aktīvi asistējoši vingrojumi jeb aktīvi vingrojumi ar palīdzību: kustības

veikšanā ir iesaistīts gan paša pacienta darbs, gan ārējs spēks (palīdzētāja

darbs). Šajos vingrojumos palīdzību var veikt gan ārējā vide (piem., slīdoša

virsma), gan gravitācijas spēks (piem., veicot kustību gravitācijas spēka

virzienā), gan mehāniskas ierīces vai rīki (piem., medicīniskie trenažieri), gan

manuāli pielikta palīdzība (piem., fizioterapeits) un paša pacienta palīdzība

(piem., ar veselo roku). Ja tiek izmantota manuālā fizioterapeita palīdzība, tad

kustībai palīdzība var tikt veikta divos veidos: palūdzot pacientu pievienoties

kustības veikšanai un pašam izmēģināt kādu daļu muskuļa darbu, vai uzsākot

un pabeidzot kustību pacienta vietā, bet ļaujot viņam veikt kustības vidusdaļu.

Pielietojums: aktīvu kustību veicināšana, muskuļu spēka uzlabošana agrīnajā

etapā, muskuļu spēka saglabāšana, starpposms starp pasīviem vingrojumiem

un aktīviem vingrojumiem. Kontrindikācijas: akūts iekaisuma process locītavā

un apkārtējos audos, vaļējs ādas bojājums, akūts vai dekompensēts vispārējais

stāvoklis.

● aktīvi vingrojumi: veic pacients. Aktīvi vingrojumi var tikt veikti gan ar, gan

bez ārējas pretestības (ārēju pretestību var radīt vide (piem., berze),

mehānismi vai rīki (piem., medicīniskais trenažieris), manuāli fizioterapeits

vai pats pacients). Aktīvu vingrojumu izpildes laikā var tikt izmantoti dažādi

rīki (vingrojumi ar rīkiem) – gumijas, bumbas, nūjas un citi, kas var gan

sarežģīt un apgrūtināt kustību, gan arī to atvieglot.



- Aktīvu vingrojumu laikā, ņemot vērā vingrojuma mērķi, iesaistītais muskulis vai

muskuļu grupas var veikt izometrisku, koncentrisku vai ekscentrisku muskuļu darbu.

- Balstoties uz vingrojumu veidu, mērķi un pacienta atbildes reakciju tiek izvēlēti

vingrojumi, izpildes skaits, biežums, secība.

- Aktīvo vingrojumu izvēlē un pielietošanas metodikā tiek ņemta gan neirālās

kontroles perifērā un centrālā komponente, gan sensorais mehānisms, gan muskuļu

anatomiskās, fizioloģiskās un morfoloģiskās īpatnības, gan skeleta sistēmas (t.sk.,

locītavu) stāvoklis, gan kardiovaskulārās, respiratorās un gremošanas sistēmas

funkcijas.

- Aktīvie terapeitiskie vingrojumi, kas tiek izmantoti fizioterapijas procesā, tiek

balstīti uz motoro kontroles teoriju, kas skaidro pozas un kustības regulāciju,

tādejādi integrējot gan neiromuskulārās sistēmas, gan skeletālās sistēmas darbību.

Veicot aktīvos vingrojumus, pamatojoties uz kustību neirālo regulāciju, tiek

izmantotas dažādas fascilitācijas metodes (piem., aproksimācija vai trakcija, manuāls

kontakts).

- Aktīvo terapeitisko vingrojumu izpildē būtiska loma ir atgriezeniskai saitei par

kustības izpildi vai pozas kontroli, kā arī nenoliedzama ir kustību iemaņu un

koncentrēšanās spējas nozīme.

- Ņemot vērā aktīvas kustības un pozas regulācijas un kontroles sarežģīto

mehānismu, aktīvo terapeitisko vingrojumu ietekme un izmantošanas iespējas ir

daudzveidīgas. Dažādi aktīvie vingrojumi, kas veikti balstoties uz iepriekš minēto

mehānismu izpratni un izmantojot zinātniski pamatotu metodoloģiju, var tikt

izmantoti dažādu pataloģiju gadījumos un vērsti dažādu mērķu sasniegšanai (piem.,

muskuļu spēka uzlabošana, izturības uzlabošana, līdzsvara un koordinācijas

uzlabošana, aktīvās stabilitātes uzlabošana, perifērās asinsrites uzlabošana un daudzi

citi.). Aktīvus vingrojumus pielieto dažādām pacientu vecumu grupām.

Kontrindikācijas: akūti un dekompensēti stāvokļi, specifiskas kontrindikācijas

noteiktiem vingrojumu veidiem vai ķermeņa pozīcijām.

● Terapeitiskie vingrojumi ūdenī: aktīvi, aktīvi ar palīdzību un aktīvi vingrojumi

ūdens vidē (baseinā). Veicot vingrojumus ūdens vidē, papildus iepriekš

minētajiem, vingrojumu veikšanu ietekmējošiem faktoriem, jāņem vērā ūdens

biomehāniskās un ķīmiskās īpašības. Vingrojumu veikšanu un terapeitisko

efektu ietekmēs gan ūdens temperatūra, gan vispārējais vai lokālais ūdens

līmeņa augstums. Ūdens vides radītā svaru nenesošā pozīcija atvieglo kustību

veikšanu, tādēļ ūdenī var veikt tādas kustības, kas nav iespējamas ārpus

ūdens. Vienlaicīgi ūdens rada pretestību, ko var izmantot gan muskuļu spēka

uzlabošanai, gan vispārējās izturības treniņam. Terapeitiskie vingrojumi ūdenī



tiek izmantoti un ir apstiprināta to efektivitāte dažādām pacientu grupām

(ortopēdijā, neiroloģijā, reimatoloģijā, pulmonoloģijā u.c.).

MT nodrošināšanai nepieciešamie resursi.

1. Personāls. MT var realizēt ārstniecības personas, kas apguvušas medicīniskās

tehnoloģijas lietošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas pamata izglītības

programmā (rehabilitācijas un fizikālās terapijas ārsti, fizioterapeiti) un citas

ārstniecības personas, kas ir ieguvušas metodes sertifikātu.

2. Medicīniskās ierīces. MT realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi

ievietotas medicīniskās ierīces, zāles un metodes (medicīniskās tehnoloģijas), kas ir

reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

3. Telpas un to tehniskais nodrošinājums. MT realizē telpās kas atbilst Latvijas

Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām ambulatorā vai stacionārā

ārstniecības iestādē. Ja vingrojumu veikšanai izmanto palīglīdzekļus (rīkus,

mehāniskos palīglīdzekļus), tad ir nepieciešams šo palīglīdzekļu nodrošinājums. Lai

veiktu vingrojumus ūdenī, nepieciešams Latvijas Republikas likumu un citu

normatīvo aktu prasībām atbilstošs baseins un tā aprīkojums; optimāli vides faktori:

gaisa temperatūra, kvalitāte, gaisma.


