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Ergoterapija 

 Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas 
pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām 
aktivitātēm un kuras galvenais uzdevums ir 
veicināt indivīda dalību ikdienas dzīves 
aktivitātēs, veselību un labklājību visos dzīves 
aspektos. 
 



Ergoterapeita loma reimatoloģijā 

 Uzlabot personas spējas veikt ikdienas aktivitātes un realizēt 
sociālās lomas; 

 Veicināt personas pielāgošanos; 

 Aizkavēt funkcijas zaudējumu; 

 Uzlabot/ uzturēt personas psiholoģisko statusu. 

 

 Pacientu izglītošana - ergoterapijas pamats darbā ar 
reimatoloģiskiem pacientiem. 

 Pašpārvalde (self- management) – zināšanu un prasmju 
apgūšana, kas nepieciešamas, lai sadzīvotu ar hronisku 
slimību un saglabātu personas apmierinātību ar dzīvi. 

Sanford M, Wolfe T (2000) Rheumatoid arthritis. In: Melvin JL, Ferrell KM, eds. Rheumatologic Rehabilitation Series: Volume 2 Adult Rheumatic 
Diseases. Bethesda, MD: American Occupational Therapy Association, 161–204. (V) 



Ergoterapeita iejaukšanās jomas reimatoloģijā 

 Trenēt alternatīvas metodes nodarbes veikšanā; 

 Vides un uzdevuma modifikācijas, lai saglabātu/ uzturētu 
personas neatkarību; 

 Locītavu aizsardzības principu un enerģijas taupīšanas tehniku 
trenēšana; 

 Ortozēšana; 

 Vingrinājumu programmas rokas funkcijas saglabāšanai; 

 Stresa un sāpju menedžments, iekļaujot relaksācijas tehnikas; 

 Pacientu izglītošana; 

 Profesionālā rehabilitācija; 

 Pre/ post ķirurģiskās terapijas novērtēšana un rehabilitācija. 

Blenkiron L (1997) Occupational therapy core skills in the treatment of rheumatoid arthritis. The Journal of the National Association of 
Rheumatology Occupational Therapists, 11(2),76–80. (IV) 



Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības 
klasifikācija (SFK) 

Veselības stāvoklis 

                                        ( traucējums vai slimība) 

 

 

 Ķermeņa  

 funkcijas un                                Aktivitātes                               Dalība 

 struktūras 

 

 

 

                      Vides faktori                                Personīgie faktori 

Reimatiskās slimības 



Locītavu aizsardzība un enerģijas taupīšana 

 Locītavu aizsardzības principi: 
 pacienta instruktāža par locītavu noslogojuma un sāpju 

samazināšanu aktivitāšu veikšanā; 

 patoloģijas, anatomijas un kinezioloģijas mijiedarbība ar pacienta 
dzīvesveidu un ikdienas aktivitāšu veikšanu, lai pēc iespējas ilgāk 
saglabātu funkcionālās spējas. 

 Locītavu aizsardzības un enerģijas taupīšanas mērķi: 
 Neprovocēt vai samazināt sāpes aktivitāšu veikšanas laikā; 

 Samazināt lokālo iekaisumu locītavās,  

kas veidojās mehāniska spiediena rezultātā; 

 Uzlabot un uzturēt funkcijas; 

 Ierobežot deformāciju progresēšanu. 

Hammond A, Young A, Kidao R (2002) A randomised controlled trial of occupational therapy for people with early rheumatoid arthritis. Annals of 
the Rheumatic Diseases, in review. (II) 



Locītavu aizsardzības principi 

 Respektēt sāpes  

 Sadalīt slodzi uz vairākām locītavām 

 Lietot lielākas locītavas aktivitāšu veikšanā 

 Samazināt piepūli, veicot aktivitātes, pielietojot adaptīvas 
veikšanas metodes un tehniskos palīglīdzekļus 

 Katru locītavu lietot visstabilākajā anatomiskajā pozīcijā un 
funkcionālajā plaknē 

 Izvairīties no locītavu deformāciju pastiprinošiem stāvokļiem; 
 Izvairīties no statiskām pozām ilgstošā laikā periodā 
 Izvairīties no pārāk cieša satvēriena 
 Veicināt pareizas ķermeņa pozas un mehānikas pielietošanu 
 Saglabāt muskuļu spēku un locītavu kustību apjomu 

 
 

 

Helewa A, et al (1991) Effects of occupational therapy home service on patients with rheumatoid arthritis. The Lancet, 337(June 15), 1453–1456. (II++) 
Carr AJ (1996) A patient centred approach to evaluation and treatment in rheumatoid arthritis: the development of a clinical tool to measure patient 
perceived handicap. British Journal of Rheumatology, 35, 921–932. (IV++) 



Izglītojošās kāpnes 

Veikt lietas savādāk 
Mācīties sadzīvot ar 

slimību, 
izmainot situāciju mājās, 

darbā un brīvajā laikā 

Attieksmes maiņa 
Apkārtējās vides ietekme 

Palīdzības lūgšana 

Pastāvīga lietošana 
Tehnisko palīglīdzekļu lietošanā mājās, 

darbā un brīvajā laikā 

Izpratne par  
Vingrinājumu programmas nepieciešamību personām ar RA 

Izvairīšanos no locītavu pārslodzes 

Zināšanas par 
Locītavu aizsardzības principu nozīmi personām ar RA 

Īstermiņa 

Ilgtermiņa 

Nordenskiold U., Daily Activities in Women with rheumatoid arthritis: Aspects of patient education, assistive devices and methods for disability 
and impairment assessment, 1996, pp 49.  



Pacientu izglītošana par locītavu aizsardzību un 
enerģijas taupīšanu 

 Individuāli vai grupā; 
 Apmācība tiek papildināta ar labi strukturētu rakstisku 

informāciju; 
 Sistemātiska novērtēšana, kas novērtē: 
  LĀP zināšanas un pielietošanu ikdienas aktivitāšu veikšanā; 
 tehnisko palīglīdzekļu pielietošanu. 

 Problēmas:  
 pacienti pielieto LĀP cikliski un spontāni; 
 prasmju trūkums; 
 neadekvāta rekomendāciju pielietošana; 
 “pagaidām” neuzskata kā pielietojamus; 
 grūtības ar paradumu maiņu; 

 Seminārs “Locītavu aizsardzība aktīvai dzīvei” –  
(U. Nordenskiolda un B. Althova, 2005)  

 Hammond A (1999) The effect of a joint protection education programme forpeople with rheumatoid arthritis. Clinical Rehabilitation, 13, 392–
400. (III+) 



Respektēt sāpes 

 Pacientam jāizprot locītavu sāpju iemesls; 

 Sāpes miera stāvoklī iekaisuma laikā pieprasa, lai personas 
aktivitāte tiktu samazināta, lai neveicinātu sāpes un 
samazinātu iekaisumu; 

 Izjūtot sāpes aktivitātes veikšana nekavējoties jāpārtrauc; 

NB! Biežākās aktivitātes, kurās pacienti 
nerespektē sāpes ir dārza darbi, 
mājsaimniecības aktivitātes un adīšana. 

 

Helewa A, et al (1991) Effects of occupational therapy home service on patients with rheumatoid arthritis. The Lancet, 337(June 15), 1453–1456. 
(II++) 



Sadalīt slodzi uz vairākām locītavām 

 Slodzes sadalīšana mazina sāpes aktivitāšu veikšanas laikā un 
aizkavē tālākus locītavu bojājumus 



Sadalīt slodzi uz vairākām locītavām 

Nordenskiolda U., Athova B., Mācību burtnīca, Locītavu aizsardzība aktīvai dzīvei, lpp.27 



Sadalīt slodzi uz vairākām locītavām 

Nordenskiolda U., Athova B., Mācību burtnīca, Locītavu aizsardzība aktīvai dzīvei, lpp.27 



Lietot lielākas locītavas aktivitāšu veikšanā 

 Slodzes pārnešana uz lielākām locītavām mazina sāpes aktivitāšu 
veikšanas laikā un aizkavē tālākus locītavu bojājumus; 

 Lielākās locītavas ir aizsargātas ar lielākām muskuļu grupām 

 



Katru locītavu lietot visstabilākajā anatomiskajā 
pozīcijā un funkcionālajā plaknē 



Izvairīties no locītavu deformāciju pastiprinošiem 
stāvokļiem 

 Pārāk ciešs satvēriens palielina deformējošo spēku ietekmi uz locītavu 
struktūrām; 

 Iekšējo un ārējo spēku ietekme uz deformāciju veidošanos 

 

 

 



Izvairīties no locītavu deformāciju pastiprinošiem 
stāvokļiem 



Izvairīties no locītavu deformāciju pastiprinošiem 
stāvokļiem 



 
Samazināt piepūli, veicot aktivitātes, pielietojot 
adaptīvas veikšanas metodes un tehniskos palīglīdzekļus 

 Liela piepūle ir nevēlama skartajām locītavām un var 
veicināt deformāciju attīstību un sāpes; 

 Darba vienkāršošanas metodes samazina slodzi uz 
locītavām. 

 



Samazināt piepūli, veicot aktivitātes, pielietojot adaptīvas 
veikšanas metodes un tehniskos palīglīdzekļus 

Nordenskiolda U., Athova B., Mācību burtnīca, Locītavu aizsardzība aktīvai dzīvei, lpp.27 



Samazināt piepūli, veicot aktivitātes, pielietojot adaptīvas 
veikšanas metodes un tehniskos palīglīdzekļus 

Nordenskiolda U., Athova B., Mācību burtnīca, Locītavu aizsardzība aktīvai dzīvei, lpp.27 



Samazināt piepūli, veicot aktivitātes, pielietojot adaptīvas 
veikšanas metodes un tehniskos palīglīdzekļus 



Izvairīties no statiskām pozām ilgstošā laikā periodā 

 Izvairīties no statiskām pozām ilgstošā laikā periodā, lai 
samazinātu muskulatūras nogurumu; 

 Noguris muskulis nevar nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu un 
stabilitāti locītavām, un slodze tiek pārnesta uz locītavas 
struktūrām; 

 Rekomendēts ievērot sistemātisku pozu maiņu un veikt 
vingrinājumus. 

 



Izvairīties no pārāk cieša satvēriena 



Veicināt pareizas ķermeņa pozas un mehānikas 
pielietošanu 

 10 ergonomikas pamatprincipi, kas 
ir jāievēro katram, veicot nodarbes; 

 Nepareiza ķermeņa poza rezultējas 
ar sāpēm, deformācijām, 
muskulatūras disbalansu vai 
paradumiem. 

 

 

 



Saglabāt muskuļu spēku un locītavu kustību apjomu 

 Funkcionālās aktivitātes un vingrinājumi; 

 Vingrinājumi kā paradums; 

 Vingrinājumi nedrīkst radīt papildus sāpes; 

 Ērta poza vingrinājumu veikšanas laikā; 

 pacientiem jāsniedz precīzas rekomendācijas par 
terapeitiskām vingrojumu programmām. 

 

 

Van den Ende CHM, Breedveld FC, et al (2000) Effect of intensive exercise on patients with active 
rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases, 59(8), 615–
621. (II++) 
Van den Ende CHM, Vliet Vlieland TPM, et al (1998). Dynamic exercise in rheumatoid arthritis: a 
systematic review. British Journal of Rheumatology, 37, 677–687. (I) 



Ortozēšana plaukstai 

 Terapeitiskā 

 Profilaktiskā 

 Funkcionālā 

 Postķirurģiskā  

Melvin, 1989 



Ortozēšana 



Vides modifikācija: poda paaugstinātājs 



Vides modifikācija: atbalsta rokturi higiēnas telpās 



Vides modifikācija: vannas dēlis un sēdeklis 



Vides modifikācija: vannošanās palīgierīces 



Apģērba pielāgojumi un tehniskie palīglīdzekļi 



Apģērba pielāgojumi un tehniskie palīglīdzekļi 



Higiēnas palīglīdzekļi 



Palīglīdzekļi mājsaimniecībai 
 



Palīglīdzekļi mājsaimniecībai 
 



Sens ķīniešu sakāmvārds 

 

Kad es dzirdu, tad es aizmirstu, 

Kad es redzu, tad es atceros, 

Kad es daru, tad es saprotu. 



Paldies par uzmanību! 


