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Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas 

un veselības klasifikācija - SFK 

• SFK pieder PVO izstrādāto starptautisko klasifikāciju 
kopai, ko paredzēts lietot dažādu veselības aspektu 
raksturošanai. 

• SFK ir izveidota kā elastīga, detalizēta un pilnvērtīga 
struktūra, kas satur veselības un ar veselību saistītu 
domēnu definīcijas un tāpēc var tikt izmantota ļoti 
plaši, lai rastu atbildes uz klīniskiem, pētniecības 
jautājumiem, kā arī, lai iegūtu informāciju veselības un 
sociālās aprūpes plānošanai. 



• SFK atspoguļo funkcionēšanas un nespējas 
modeli, kas atbilst mūsdienīgam skatījumam par 
veselības stāvokļa un kontekstuālo faktoru 
savstarpējo mijiedarbību. 

 

• SFK definē “kas jānovērtē”, 

   nevis “kā novērtēt” 

 

Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas 

un veselības klasifikācija - SFK 



• Galvenais SFK 
mērķis ir nodrošināt 
vienotu un 
standartizētu valodu 
un pamatnostādnes 
veselības un ar 
veselību saistītu 
stāvokļu 
aprakstīšanai. 

 

Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas 
un veselības klasifikācija - SFK 



SFK struktūra 



SFK bērniem un jauniešiem 

• 2007.gadā PVO apstiprināja un pieņēma lietošanai 
SFK versiju bērniem un jauniešiem, kas kalpo kā 
sazināšanās valoda arī starp rehabilitācijas 
speciālistiem par bērnu funkcionēšanu un nespēju. 

• Daudzpusīgā SFK-BJ izmantošana administratīvajā, 
klīniskajā un pētniecības jomā ir pierādīta daudzos 
pētījumos. 

• Latvija: Invaliditātes likums - funkcionēšanas 
izvērtējums personām ar veselības traucējumiem. 



SFK-BJ kategoriju sadalījumam pa līmeņiem 

¹ International classification of functioning, disability and health : children & youth version: ICF-CY, 2007.  



Personīgie faktori 
Vecums 

Dzimums 
Psiholoģiskās problēmas 

Intereses 

Vides faktori 
Lietas un tehnoloģijas 

Ģimenes atbalsts 
Savstarpējās attiecības 

Attieksmes 

Ķermeņa struktūras un 
funkcijas (bojājums) 

Centrālās nervu sistēmas 
struktūras 

Ar kustībām saistītās 
struktūras 

Kaulu, locītavu funkcijas 
Muskuļu funkcijas 
Kustību funkcijas 

Aktivitātes 
(aktivitātes ierobežojumi) 

Mobilitāte 
Pašaprūpe 

Komunikācija 
Rakstīšana 

Dalība 
(dalības ierobežojums) 

Interpersonāla 
mijiedarbība un attiecības 

Galvenās dzīves jomas 
(Izglītība, darbs) 

Veselības stāvoklis 
Cerebrālā trieka 

Mijiedarbība starp SFK-BJ komponentē CT gadījumā 



SFK Kategoriju kopas. Kategoriju kopums. Pamatkopa. 

 
• Lai attīstītu sistemātisku un plašu funkcionēšanas aprakstu 

veidošanu un veicinātu SFK izmantošanu klīniskajā praksē un 
pētījumos, tiek veidotas SFK kategoriju pamatkopas (angļu 
val.- core sets) dažādām saslimšanām. ¹ 

• Patlaban jau ir apstiprinātas un praksē tiek izmantotas SFK 
kategoriju kopas vairākām slimībām (veselības stāvokļiem) – 
multiplā skleroze, muguras smadzeņu bojājums, galvas trauma, 
reimatoīdais artrīts, miega traucējumi utt. 

• Šobrīd tiek veikti pētījumi un veidotas CT raksturīgo kategoriju 
pamatkopas. ² 

• SFK-BJ kategoriju pamatkopu bērniem ar CT noteikšana Latvijā ir 
nozīmīgs posms bērnu rehabilitācijas attīstībā. 

 
¹ Rauch A, Cieza A, Stucki G., 2008.  

² Schiariti V et. al., 2010.  

 

 

 



PĒTĪJUMS 



Pētījuma mērķis 

• Noskaidrot biežāk nosauktās SFK-BJ kategorijas bērnu ar cerebrālo 
trieku veselības stāvokļa raksturošanai, un izveidot bērnu cerebrālai 
triekai raksturīgo kategoriju pamatkopu. 

 

 
• Apakšmērķis: 

▫ Noskaidrot kādi mērķi tiek izvirzīti bērnu ar CT rehabilitācijas 
procesā SFK-BJ terminoloģijā un izveidot kategoriju apakškopu 
bērnu ar cerebrālo trieku rehabilitācijas mērķu raksturošanai. 

 



Pētījuma uzdevumi 

• Pielāgot PVO SFK grupas metodoloģiju, lai iegūtu 
informāciju par bērnu ar CT veselības stāvokli, un 
izveidotu paplašināto un īso kategoriju pamatkopu; 

• Izveidot CT formām raksturīgās kategoriju kopas un 
salīdzināt tās; 

• Izveidot SFK-BJ kategoriju kopas atbilstoši lielās un 
sīkās motorās funkcijas klasifikācijas līmeņiem bērniem 
ar CT un salīdzināt kopās iekļautās kategorijas; 

• Izveidot un aprakstīt SFK-BJ kategoriju apakškopu 
bērnu ar CT rehabilitācijas mērķu raksturošanai. 

 



Metodes 
Pētījuma dizains 

• Jaukta tipa pētījums (1.daļa - kvalitatīvas informācijas iegūšana 
strukturētas intervijas veidā, 2.daļa - kvantitatīvu datu apstrādāšana 
un analīze ). 
 

• Pētniecības procesa modelis atbilstoši mērķim: 

Informācijas 
iegūšana 

intervijas veidā 

Informācijas 
pārveidošana 

SFK-BJ 
kategorijās 

SFK-BJ 
kategoriju 

apkošana datu 
bāzē 

Kvantitatīva 
datu apstrāde 



Metodes 
Pētījuma dalībnieki 

 Pētījumā tika aicināti piedalīties vecāki, kuru bērniem ir bērnu 
cerebrālā trieka un bērns bija saņēmis nosūtījumu no pašvaldības 
sociālā dienesta uz rehabilitācijas centru individuālā rehabilitācijas 
plāna izveidei. 

 Kopumā pētījumā iesaistījās 30 vecāki un tika apkopota 
informācija par 30 bērniem ar CT. 

 

 Pētījumā netika iekļauta informācija: 

 par bērniem, kuriem bija kustību traucējumi, taču nebija 
diagnosticēta cerebrālā trieka; 

 par bērniem ar CT, kuri pēdējā pusgada laikā tika ilgstoši 
stacionēti (>1 mēnesi) slimnīcā akūtu saslimšanu vai hronisko 
simptomu ārstēšanai. 

 

 

 



Metodes 
Pētījuma norise un instrumenti 

I daļa – anketēšana 

• Anketā iekļauti 9 slēgta tipa jautājumi (piem., bērna vecums, 
dzimums, cerebrālās triekas forma, izglītība u.c.) 

• Lielo motoro funkciju novērtējums atbilstoši Lielo motoro funkciju 
klasifikācijas sistēmai – LMFKS (angļu val. Gross Motor Function 
Classification Sistem - GMFCS). 

• Manuālo prasmju novērtējums atbilstoši Manuālo prasmju 
klasifikācijas sistēmai – MPKS (angļu val. Manual Ability 
Classification System - MACS). 

 

 



Metodes 
Pētījuma norise un instrumenti 

II daļa – intervēšana 

 Strukturētas intervijas veidā no bērna vecākiem tika iegūta 
informācija par bērna veselības stāvokli. 

 Intervijas struktūra bija sadalīta piecos blokos atbilstoši SFK-BJ 
struktūrai: 

1) informācija par ķermeņa funkcijām; 

2) informācija par ķermeņa struktūrām; 

3) informācija par aktivitātēm un līdzdalību; 

4) informācija par vides faktoriem; 

5) informācija par personīgajiem faktoriem. 

 Iegūtā informācija tika „tulkota” SFK valodā, kam par pamatu tika 
ņemti saistošie noteikumi (angļu val. – linking rules). ¹ 

 

 ¹ Cieza at al, 2005. 



Metodes 
Pētījuma norise un instrumenti 

III daļa – RPR-formas aizpildīšana 

 No intervijā iegūtās informācijas kopā ar bērna vecākiem tika 
veidota katra bērna individuālā „Rehabilitācijas problēmu 
risināšanas forma”. 

 RPR-forma balstās uz rehabilitācijas cikla principiem un sniedz 
skaidru vizuālu priekšstatu par pacienta veselības stāvokli 
ietekmējošiem faktoriem, ņemot vērā gan bērnu, gan vecāku 
viedokli, un uzlabo sazināšanos starp vecākiem un rehabilitācijas 
speciālistiem. ¹ 

¹ Steiner et al, 2002.  



Metodes 
Izveidotās SFK-BJ datu bāzes paraugs 



Metodes 
SFK-BJ kategoriju kopu veidošana atbilstoši PVO ¹ 

Otrais posms Pirmais posms Sagatavošanās posms 

Pētniecības iespējas 

Sistemātiskie pārskati 

Profesionālās iespējas 

Profesionāļu aptaujas 

Pacientu iespējas 

Kvalitatīvi pētījumi 

Klīniskās iespējas 

Šķērsgriezuma pētījumi 

SFK kategoriju 

kopas vienošanās 

konference 

 

 

SFK kategoriju 

kopas pirmā versija 

cerebrālajai triekai 

(bērniem un 

jauniešiem) 

 

 

SFK kategoriju 

kopas bērniem ar 

cerebrālo trieku 

testēšana 

1., 2. gads 3. gads 

¹ Bickenbach J, Cieza A, Rauch A, Stucki G, 2012. 

 



Rezultāti 
Vispārīga informācija 

• Pētījumā iesaistījās 30 vecāki, 
kuru bērniem ir CT. 

• Bērnu dzimumu sadalījums: 14 
zēni (46,7%) un 16 meitenes 
(53,3%). 

• Jaunākais bērns bija 2 gadus 
vecs, vecākajam – 15 gadi, 
vidējais vecums 8,8±3,8 gadi. 

• Vairākumam bērnu (n=23 jeb 
76,7%) bija spastiska bilaterāla 
CT forma. 
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Rezultāti 
SFK-BJ kategorijas un kategoriju pamatkopas 

Kopumā 
atzīmēto 
SFK-BJ 

kategoriju 
skaits 

Paplašinātā 
SFK-BJ 

kategoriju 
pamatkopa 

Īsā SFK-BJ 
kategoriju 
pamatkopa 

SFK-BJ kategoriju 
kopskaits: 

146 44 24 

Ķermeņa funkcijas: 
Ķermeņa struktūras: 

Aktivitātes un 
līdzdalība: 

Vides faktori: 

41 
13 
73 
18 

13 
2 
21 
8 
 

8 
1 

10 
5 
 

Komunikācija, Mobilitāte, Pašaprūpe 

>25% >50% 



Rezultāti 
Īsā SFK-BJ kategoriju kopa bērniem ar spastisko bilaterālo CT formu 

SFK 

komponente 

Procenti 

(%) 

SFK kods SFK kategorijas nosaukums 

Ķermeņa 

funkcijas 

65,2 

52,2 

52,2 

100 

100 

100 

100 

54,3 

b320 

b525 

b620 

b710 

b715 

b730 

b735 

b760 

Artikulācijas funkcijas 

Defekācijas funkcija 

Urinācijas funkcijas 

Locītavu mobiltātes funkcijas 

Locītavu stabilitātes funkcijas 

Muskuļu spēka funkcijas 

Muskuļu tonusa funkcijas 

Patvaļīgo kustību kontroles funkcijas 

Ķermeņa 

struktūras 

100 s110 Galvas smadzeņu struktūras 



Rezultāti 
 Īsā SFK-BJ kategoriju kopa bērniem ar spastisko bilaterālo CT formu  

Aktivitātes 

un līdzdalība 

52,2 

52,2 

73,9 

 

60,9 

73,9 

52,2 

73,9 

87 

52,2 

65,2 

d330 

d415 

d440 

 

d465 

d510 

d520 

d530 

d540 

d820 

d880 

Runāšana 

Ķermeņa stāvokļa saglabāšana 

Precīzu plaukstas kustību izmantošana, sīkā 

motorika 

Pārvietošanās izmantojot palīgierīces 

Mazgāšanās 

Ķermeņa daļu aprūpe 

Tualetes izmantošana 

Gērbšanās 

Skolas izglītība 

Iesaistīšanās spēlēs 

Vides faktori 100 

 

91,3 

 

65,2 

100 

78,3 

e115 

 

e120 

 

e125 

e310 

e355 

Personīgi lietojamās lietas un tehnoloģijas 

ikdienas dzīvē 

Lietas un tehnoloģijas sevis pārvietošanai un 

mobilitātei telpās un ārpus tām 

Komunikācijas līdzekļi un tehnoloģijas 

Tiešā ģimene 

Veselības aprūpes profesionāļi 



Rezultāti 
 SFK-BJ kategoriju kopu salīdzinājums pēc LMFKS un MPKS līmeņiem 

 

• Bērniem ar CT un dažādu lielo motoro spēju un manuālo prasmju 
funkcionēšanas līmeni, SFK-BJ kategoriju kopas atšķiras: bērniem ar II, 
III, IV, V  līmeni pēc LMFKS un MPKS, kategoriju kopa ir līdzīga, bet 
izteikti atšķiras no kategoriju kopas bērniem ar I līmeni pēc LMFKS un 
MPKS. 

 

 
  I II III IV V 

Ķermeņa funkcijas (n=9) 5 6 9 9 9 

Ķermeņa struktūras (n=1) 1 1 1 1 1 

Aktivitātes un līdzdalība 

(n=10) 1 8 10 10 8 

Vides faktori (n=5) 2 5 5 5 5 

Kopā: 9 20 25 25 23 



Rezultāti 
 SFK-BJ kategoriju apakškopa bērnu ar  CT rehabilitācijas mērķu 

raksturošanai  
 



Rezultātu analīze 

• Tikai SFK piedāvā visaptverošus un vispārēji pieņemtus standartus, 
lai aprakstītu personas funkcionēšanu un nespēju, ņemot vērā 
kontekstuālos faktorus. 

• SFK-BJ kategoriju kopa varēs tikt izmantota novērtējot bērnu ar CT 
veselības stāvokli un rehabilitācijas vajadzības, kā arī atvieglos 
rehabilitācijas mērķu izvirzīšanu un palīdzēs izvēlēties piemērotas 
terapijas metodes. ¹ 

 Pasaules dati Šī pētījuma 
dati 

SFK-BJ kategoriju kopa 
 
Papalašinātā SFK-BJ kategoriju 
kopa 

10-20 kategorijas 
 

70-150 kategorijas 

24 kategorijas 
 

52 kategorijas 

¹ Schiariti  V., 2010. 

 



Rezultātu analīze 
Metodoloģiskā analīze 

Pētījuma ierobežojumi Pētījuma stiprās puses 

• Salīdzinoši nelielā pētnieka 
pieredze SFK-BJ izmantošanā. 
 
• Pētījuma dalībnieku skaits. 
 
• Pētījuma rezultātu 
salīdzināšanas un vispārināšanas 
iespējas (tika atspoguļots lokālais 
konteksts). 
 
• Vecāku mazā informētība par 
rehabilitācijas cikla norisi un 
posmiem. 

• Informācijas iegūšanas metode 
– intervija. 
 
• Pētījuma norises īsais laika 
periods. 
   
•Pētniecības procesā bija 
iesaistīts viens pētnieks. 



Secinājumi 

• Gan paplašinātajā, gan īsajā CT (spastiska bilaterāla forma) SFK 
kategoriju pamatkopā ietilpst kategorijas no visām SFK komponentēm. 
Atšķirīgs ir kategoriju proporcionālais sadalījums, biežāk tiek lietotas 
kategorijas, kuras raksturo ķermeņa funkcijas un aktivitātes un dalību. 

• Iezīmējas atšķirības SFK kategoriju kopās bērniem ar dažādām CT 
formām. 

• Bērniem ar CT un dažādu lielo motoro spēju un manuālo prasmju 
funkcionēšanas līmeni, SFK kategoriju kopas atšķiras. 

• Rehabilitācijas galveno mērķi raksturojošo kategoriju apakškopā 
ietilpst tās kategorijas no divām SFK komponentēm Ķermeņa 
funkcijas, Aktivitātes un dalība, kas ir saistītas ar lielo motoro funkciju 
un pārvietošanos. 



Praktiskais pielietojums 

• Ir izstrādāta SFK-BJ kategoriju elektroniskā datu bāze, ko var 
izmantot gan klīniskajā praksē, gan pētniecībā bērnu ar CT veselības 
stāvokļa raksturošanai. 

• Ir izveidota paplašinātā un īsā SFK-BJ kategoriju pamatkopa bērnu 
ar cerebrālās triekas spastisko bilaterālo formu veselības stāvokļa 
raksturošanai. 

• Ir izveidota apakškopa no SFK-BJ kategorijām, kuras vecāki lieto, 
izvirzot rehabilitācijas mērķi. 

• SFK kategoriju kopas var izmantot rehabilitācijas problēmu 
risināšanas formā, lai vecākiem vizualizētu rehabilitācijas procesu un 
skaidrotu multiprofesionālas komandas darbu. 
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Paldies par uzmanību! 

Jautājumi?! 


