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Saturs

• Rehabilitācijas problēmu risināšanas (RPR) forma,

• Pētījums  ‘’Rehabilitācijas problēmu risināšanas forma” kā klīniskās 
domāšanas instruments: fizioterapeitu pieredzes analīze,

• Klīniskais gadījums.



REHABILITĀCIJAS PROBLĒMU

RISINĀŠANAS FORMA



oSteiner et al. 2002. gadā izstrādāja RPR-formu, lai aprūpes speciālisti
varētu:
o analizēt pacientu problēmas,

o izvirzīt konkrētus mērķus,

onodrošināt uz pacientu vērstu praksi.

oRPR-forma
o ir balstīta SFK modelī, kas dod iespēju salīdzinoši saprotamā veidā raksturot

cilvēka funkcionalitāti,

o atspoguļojas terapijas plāna izveidē, kam ir uz pacientu vērsta pieeja ar
biopsihosociālu perspektīvu.

RPR-forma



SFK (ICF)

oPersonas funkcionēšana un nespēja tiek uztverta kā dinamiska
mijiedarbība starp veselības stāvokļiem un kontekstuāliem faktoriem.

oVar lietot kā klīnisko instrumentu:
onovērtējot vajadzības,

o saskaņojot ārstēšanu ar specifiskiem apstākļiem,

o veicot profesionālās darbības novērtējumu, rehabilitācijas un gala rezultātu
novērtēšanu.







RPR-forma

oVizuāli uzskatāms un vienkārši lietojams klīniskās domāšanas
instruments.

oPiemērota dažādiem veselības stāvokļiem.

oAttēlo pacienta funkcionēšanas un nespējas modeli konkrētā
rehabilitācijas posmā. Tāpēc pacientam ar sarežģītām veselības
problēmām ilgtermiņā būtu jāizmanto vairākas secīgas RPR-formas.





Ķermeņa funkcijas ir ķermeņa 
sistēmu fizioloģiskas funkcijas:
• nervu, muskuļu un skeleta 

sistēmas un ar kustībām saistītās 
funkcijas

• u.c.

Ķermeņa struktūras ir anatomiskas
ķermeņa daļas:
• nervu sistēmas struktūras 
• ar kustībām saistītās struktūras
• u.c.



Aktivitāte ir indivīda uzdevuma vai 
darbības veikums. Tā attēlo indivīda 
funkcionēšanas perspektīvu:
• mobilitāte 
• pašaprūpe 
• komunikācija 
• mācīšanās un zināšanu lietojums
• u.c. 



Dalība ir indivīda iesaistīšanās dzīves 
situācijās. Tā attēlo sabiedrības 
funkcionēšanas perspektīvu.
• interpersonāla mijiedarbība un 

attiecības 
• galvenās dzīves jomas (piem.,darbs)
• dzīve kopienā, sociālā un pilsoniskā 

dzīve
• u.c.



Vides faktorus veido fizisko, 
sociālo un attieksmju vide, kurā 
cilvēki dzīvo un pavada savu 
mūžu.
• lietas un tehnoloģijas 
• dabiskā vide un cilvēka veiktās 

izmaiņas vidē 
• atbalsts un savstarpējās 

attiecības 
• attieksmes (ģimenes, draugu)
• dienesti, sistēmas un politika
• u.c.

Personālie faktori ir indivīda dzīves un 
eksistences pamats, kas ietver indivīda 
pazīmes, kuras nav veselības apstākļu 
vai veselības stāvokļu daļa.
• vecums 
• dzimums 
• fiziskā sagatavotība 
• dzīvesveids 
• ieradumi,
• izglītība 
• agrākā un tagadējā pieredze 
• u.c.



Kā aizpildīt?

oRPR-formā problēmas tiek vizualizētas, apvelkot tās ar apļiem.

oAr līnijām norāda saistības starp dažādiem aspektiem.

oIeteicams vilkt divu krāsu līnijas, kur viena attēlos
slimības/traucējuma cēloņsakarību, bet otra terapijas virzienu.

oPēc nepieciešamības vēlreiz pārskata problēmas un terapijai izvirzītos
mērķus.
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AKTUALITĀTE

Palielinoties hronisku saslimšanu un ilgstošu paliekošu funkcionālo
traucējumu īpatsvaram (WHO, 2014), arī fizioterapeita profesija
piedzīvo izaicinājumu, kas prasa pilnveidot pacienta centrētu un
biopsiohosociālajā modelī balstītu pieeju fizioterapijas procesā,
tādejādi akcentējot SFK koncepta integrācijas lomu klīniskajā
domāšanas procesā.



AKTUALITĀTE

o Klīniskā domāšana ir kontekstuāls domāšanas un lēmumu
pieņemšanas veids profesionālajā praksē, kas paredzēta praktiskās
darbības veikšanai.

o Tā sevī ietver loģisku un jēgpilnu aprakstu par aktuālo risināmo
jautājumu, kas sastāv no vairākiem faktoriem un interesēm (Higgs et
al.,2008).



PĒTĪJUMA MĒRĶIS

o Izpētīt fizioterapeitu pieredzi par RPR-formas pielietošanu pacienta
problēmas analīzē un ārstēšanas mērķu izvirzīšanā.

o Veidot izpratni par pieredzes unikalitāti, analizējot tipiskākos klīniskās
domāšanas veidus.



PĒTĪJUMA METODES



PĒTĪJUMA NORISE

RPR-formas 
tulkošana

Dalībnieku 
atlase

Izglītošana 
par RPR-
formu un tās 
pielietošanu

Fizioterapeiti 
lieto RPR-
formu vienu 
mēnesi

Dalībnieku 
intervija 

Audioieraksta 
transkripts un 
analīze



Pētījuma grupa:
oPraktizējoši fizioterapeiti, kuri atlasīti pēc nolūka un ērtības principa un 

piekrita dalībai pētījumā. 

o Iekļautas piecas dalībnieces ar atšķirīgu darba stāžu un izglītību, kuras strādā 
ar dažāda profila pacientiem.  

ID vecums izglītība
darba stāžs 
fizioterapijā

darba 
vietu 
skaits pacientu profils

D1 23 bakalaurs 9 mēneši 1 ortopēdija, traumatoloģija, muguras sāpes

D2 27 bakalaurs 5 gadi 1 plaša profila

D3 27
bakalaurs, studē 
maģistratūrā 4 gadi 2

žokļa locītavas disfunkcijas, neiroloģija, muguras 
sāpes 

D4 33
bakalaurs, studē 
maģistratūrā 6 gadi 1 pediatrija

D5 31 maģistrs 6 gadi vairākas
onkoloģija, hroniskas sāpes, mioskeletāli
traucējumi



oDatu vākšanas metodes –
o individuālas padziļinātas intervijas par RPR-formas pielietošanas pieredzi.

oFenomenoloģiskā analīze – pieredze par RPR-formas lietošanu.

oNaratīva analīze  - klīniskā domāšana:
odalībnieka stāstījums (naratīvs) par tipisku un netipisku klīnisko gadījumu. 



REZULTĀTI



RPR-formas lietošanas pieredze

• Jauns un nezināms

• Papildus darbs

• Klīniskās domāšanas stimulēšana

ʺ..tas ir tas būtiskākais – vilkt tās paralēles un to mijiedarbību..ʺ 130D3

1. Pirmais iespaids



RPR-formas lietošanas pieredze

• Klīniskās domāšanas  un terapijas mērķtiecības stimulēšana

“.. uz papīra uzlikt to, kas man vairāk galvā domās (..) tās 
sakarības, kas ko var ietekmēt, kas ko var izraisīt..” 73D2

• Uz pacienta centrētas pieejas stimulēšana

• Pacienta iesaiste ārstēšanas procesā

• SFK koncepta izmantošanas veicināšana

“..es personiski biju mazāk piegriezusi uzmanību, ka vides un 
personālie faktori arī var daudz ko ietekmēt un izraisīt.” 227D1

2. Ko veicināja formas lietošana



RPR-formas lietošanas pieredze

• Laika trūkums

• Rutīna un jauno iemaņu pakāpeniska attīstība

“..  pirmajās reizēs bija nu papildus jāpiedomā, (..) bet (..) atkārtojot 
vairākkārt, es automātiski sarakstīju to formu jau brīvākā veidā..” 91D5

• Informācijas ieguves grūtības (darbā ar bērnu vecākiem)

• Tehniskas dabas jautājumi

3. Kādi bija ierobežojumi



RPR-formas lietošanas pieredze

• Neietekmē mērķu izvirzīšanu

• Palīdz izvirzīt primāro (galveno) mērķi

“..tas ir tas kopsavilkums, ka tu redzi to galveno kas ir tajā brīdī 
uz ko vajadzētu strādāt..” 189D3

• Ierauga mērķu mijiedarbību

“.. ir vieglāk (..) redzēt kā šie mērķi saslēdzās tādā (..) ķēdē, (..)kā šis 
viens mērķis ietekmēs ne tikai to tiešo, bet arī vēl citus faktorus..” 149D5

• Mērķa sasniedzamības redzējums

4. Kādā veidā formas lietošana ietekmēja mērķa izvirzīšanu



RPR-formas lietošanas pieredze

• Pacientu profils būtiski neietekmē pielietošanu

“.. man liekas, ka pa lielam nevajadzētu atšķirties dažāda profila 
pacientiem, tāpēc viņa arī ir diezgan universāla, jo viņa ir (..) spējīga 

dot to tādu saprašanu izmeklējot dažāda profila (..) pacientus.”173D4

• Klīniskās domāšanas un SFK koncepta integrācijas stimulēšana dažāda profila 
pacientiem

“.. katrā jau var kaut kādu to aktivitāti, dalību un to strukturālo, nu tas 
jau ir zem katras problēmas reāli, zem katra tā pacienta tām viņa 

sūdzībām attiecīgi ir tas katrs..” 193D3

5.  Kādā veidā atšķīrās formas pielietošana dažādu profilu pacientiem



RPR-formas lietošanas pieredze

• Virspusējas zināšanas ar nepilnvērtīgu komponentu un to mijiedarbības 
izpratni

“.. viņas nebija pietiekošas, (..) man vajadzēja skatīties un (..) 
lasīt, nu tad kad es sāku lietot to formu, tad jau kaut kā tas viss 

iegāja, bet sākums bija gan grūts.” 191D4

• Kodu nezināšana

• Vēlēšanās padziļināt zināšanas

6.  Kā jūs novērtējat savas zināšanas par SFK komponentēm



RPR-formas lietošanas pieredze

• Lietderīgi pielietot, integrējot standarta novērtēšanas protokolā

• Lietošanas iemaņu pilnveide

• Uzlabo kopsakarību ieraudzīšanu un veicina klīnisko domāšanu

“.. vizuāli redzēt tos sasniegtos mērķus un palīdzēt izvirzīt jaunus.. tāpēc 
tas dod tādu pārskatu par to, kā ir padarīts un kā mērķi sasniegti..” 218D5

7.  Kā Jūs saredzat šādas vai modificētas formas izmantošanu savā praksē



Klīniskās domāšanas veida analīze

D2

Hipotētiski 
deduktīvais

Diagnosticējošais

D3

Hipotētiski 
deduktīvais

Atpakaļ vērsts

D4

Hipotētiski 
deduktīvais

Hipotētiski 
deduktīvais

D5

Diagnosticējošais

Diagnosticējošais 
+ atpakaļ vērsts

o D1 – klīnisko gadījumu stāstījumā nevarēja saskatīt 
klīnisko domāšanu Tipisks klīniskais gadījums

Netipisks klīniskais gadījums



RPR-formas lietošanas pieredzes īpatnības 
saistībā ar klīniskās domāšanas veidu

?

• Sastrukturē izmeklēšanu, 
novērtēšanu

• Vizualizē mērķus

• Veicina uz pacientu 
centrētu mērķu izveidi

Hipotētiski 
deduktīvais

• SFK kontekstuālie faktori 
dod struktūru

• Galvenā  mērķa 
redzējums

• Mērķu sasniedzamības 
redzējums

Diagnosticējošais 
un/vai atpakaļ 

vērsts

• Sastrukturē pacienta 
perspektīvu

• Mijiedarbības redzējums 
starp mērķiem

• Skatīt ‘’dziļumā’’



SECINĀJUMS

RPR-forma, raugoties no fizioterapeita perspektīvas,

veicina un ļauj vizualizēt klīnisko domāšanu,

integrē SFK konceptu un

stimulē uz pacientu centrētu praksi.

Fizioterapeiti ar dažādiem klīniskās domāšanas modeļiem saskata

ieguvumus no RPR-formas lietošanas.



KLĪNISKAIS GADĪJUMS



Pēteris 26 g.v. vērsies pie fizioterapeita ar sūdzībām par izteiktām sāpēm mugurā - praktiski visu laiku (7/10) bet vakaros

un pēc aktivitātēm (piem., mazgāšanās, mainot pozas) 9/10; lokalizējas jostas daļā, krustos, brīžiem arī uz krūšu daļu;

lauzošas, plēsošas. Sāpes parādījušās aptuveni pirms 4 mēnešiem, pakāpeniski (bijusi vēdera vīrusa infekcija). Tad arī

pieaugusi spastika kājās un vispārējs nogurums.

Pēterim ir CT spastiska diplēģija. Pārvietojas ar elektrisko riteņkrēslu (var neilgu laiku nostāvēt ar nelielu pieturēšanos, un

pirms sāpju / spastikas saasinājuma varējis pārvietoties ar rolatoru nelielus attālumus iekštelpās; šobrīd nevar). Pašaprūpē

neatkarīgs (pielāgotā vidē). Ikdienā nepieciešama asistēšana mājsaimniecībā (ir asistents). Strādā par web dizaineru (strādā

no mājām). Patīk ceļot (kopā ar draudzeni). Pirms gada pārcēlās uz citu dzīvesvietu, kas tika pielāgota. Mājās ir Motomed,

ko lietojis, bet pēdējos mēnešu pārtraucis, jo nevar ieņemt ērtu pozu. Agrāk apmeklējis fizioterapeitu (bet pēdējos divus

gadus nebija izdevies atrast pakalpojumu tuvāk mājām, bet kopš pārcelšanās nav bijis laika un tad saasinājušās veselības

problēmas). Lieto nakts ortozes pēdām (neregulāri).

Medikamenti šobrīd: gabapentīns, movalis, sirdaluds.2 nedēļas, pēc konsultācijas pie neirologa; veikta arī MR m/k:

deģeneratīvas izmaiņas L3.-S1 facet locītavās,L4-L5 diska augstuma samazinājums, L5-S1 diska protrūzijas ar foraminālu

stenozi labajā pusē). Obj.: spastika kāju muskuļos 3 balles pēc Ašvorda (pasīvās kustības pēdās nav iespējamas), gūžu

adduktoru un fleksoru saīsinājums / kontraktūra? , iegurnis fiksētā tilt anterior stāvoklī ar L daļas hiperlordozi (m.erector

spinae un m.quadratus lumburom spazma, palpatori sāpīga), palpatori sāpīgi proc.spinosii L un Th daļā.
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