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Telerehabilitācija – attālinātās fizioterapijas iespējas, efektivitāte un pacientu pieredze 

  

Laikā, kad vīrusa COVID-19 globālā pandēmija un valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ir            

ievērojami izmainījušas gan mūsu – fizioterapeitu – , gan mūsu pacientu ikdienu, likumsakarīga             

ir nepieciešamība arī pielāgot aktuālajai situācijai veidu, kādā tiek sniegta fizioterapijas           

palīdzība, lielāku lomu atvēlot neklātienes palīdzības formām. 

Jēdziens telerehabilitācija tiek aprakstīts kā rehabilitācijas un habilitācijas pakalpojuma         

sniegšana, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Klīniskajā vidē        

telerehabilitācijas jēdziens sevī ietver izvērtēšanas, monitorēšanas, prevencijas, intervenču,        

izglītošanas un konsultēšanas pakalpojumus, kas tiek sniegti gan bērniem, gan pieaugušajiem,           

izmantojot dažādas informācijas un komunikāciju tehnloģijas, kam, kā tiek norādīts 2017. gadā            

publicētajā rakstā “Amerikas Telemedicīnas Asociācijas telerehabilitācijas pakalpojuma       

sniegšanas principi” ir jāmainās līdzi laikam, līdz ar tehnoloģiju attīstību. (Richmond et al.,             

2017) “International Journal of Telerehabilitation” pirmajā numurā autori Pramuka un Van           

Roosmalens apraksta un piedāvā sekojošus telerehabilitācijas realizēšanas tehnoloģiju veidus: 

a. Tekstā-balstītas tehnoloģijas – kas sevī ietver tehnoloģijas ar kuru plalīdzību          

var saņemt, radīt, ierakstīt un pārraidīt informāciju teksta formā, kā piemērus           

minot elektronisko pastu, īsziņas telefonā. Teksta pārraidīšana parasti ir         

asinhrona laikā, tomēr ar dažādu aplikāciju palīdzību (Messenger utml.)         

tuvojas sinhronitātei laikā, tā saucamā tūlītējā vai nepārtrauktā ziņapmaiņa         

(instant messaging). 

 



 

b. Audio-balstītas (balss/skaņa) tehnoloģijas – tehnoloģijas, kas var uztvert un         

pārraidīt audio datus no vienas lokācijas uz citu, kā arī tehnoloģijas, kas            

pieļauj audio failu ierakstīšanu un vēlāku atskaņošanu. Šīs tehnoloģijas sevī          

ietver – mobilo telefonu un dažādus audiofailu nesējus (diktofons, mobilajā          

telefonā iebūvētas programmas). 

c. Video-balstītas tehnoloģijas – var tikt izmantotas gan reālajā laikā (sinhroni –           

videokonferencēs) un asinhroni. 

d. Virtuālā realitāte – tehnoloģijas, kur tiek izmantoti dažādi sensori stimuli          

(vizuāli, taktīli), lai radītu fiziskajai realitātei pietuvinātas izjūtas. 

e. Tīklā-balstītas tehnoloģijas. Tīmekļa vietas sevī ietver audio, video, teksta un          

interaktīvās iespējas. 

f. Bezvadu tehnoloģijas – kā piemēru var minēt “Personalizēto digitālo         

asistentu”, kas var tikt izmantots, lai lietotājam nosūtītu dažādus         

atgādinājumus (piemēram, par medikamentu lietošanu). Tāpat var tikt        

izmantots arī mobilais tālrunis. 

g. Integrētās sistēmas – visbiežāk izmantotās telerehabilitācijā, kad tiek        

kombinētas audio, video, bezvadu tehnoloģijas, lai pēc iespējas uzlabotu         

komunikāciju un datu pārraides iespējas. (Pramuka & Van Roosmalen, 2009) 

WCPT 2019. gadā publicētajā ziņojumā tiek norādīts uz digitālās fizioterapijas prakses           

(autoru kolektīvs ziņojumā izmanto terminu digital physical therapy practice, kas pēc būtības            

lietots kā sinonīms jēdzienam telerehabilitācija – aut.piez.) ieguvumiem pacientiem         

(pakalpojuma saņēmējiem), kā būtiskākās minot: paplašināto iespēju sazināties ar         

nepieciešamajiem speciālistiem neatkarīgi no attāluma; tādu potenciālo barjeru samazināšanu, kā          

automašīnas novietošanas grūtības, uzgaidāmo telpu jautājumus, samazināto laika patēriņu ceļā;          

kā arī mazinot tādus riskus, kā nepieciešamību pārvietoties personām ar mobilitātes           

ierobežojumiem vai veselības traucējumiem. Tāpat tiek norādīts, ka digitālā prakse pakalpojumu           

padara pieejamu neatkarīgi no pakalpojuma saņēmēja lokācijas izmaiņām ikdienā; paaugstina          

pakalpojuma lietotāja neatkarību un kontroli, pārvaldot savas veselības problēmas, pateicoties          

ērtajai piekļuvei tiešsaistes paškontroles un pašpārvaldes resursiem; palielina pakalpojuma         



 

elastību, jo pakalpojuma lietotājiem ir iespēja ieplānot terapiju laikus, kas tiem ir visērtākie;             

samazina ar ceļu saistītos izdevumus. (WCPT, 2019) 

Globālās pandēmijas apstākļos ir nepieciešamība ne tikai pēc diskursa indivīda (t.i. –            

pacienta/pakalpojuma saņēmēja) līmenī, bet arī plašākā – sabiedrības kontekstā. Jau minētajā           

WCPT ziņojumā autori pievēršas vairākiem telerehabilitācijas ieguvumiem sabiedrības        

kontekstā, kas tiek aprakstīti kā sekojoši: nodrošina darba devējiem ieguvumus, kas saistīti ar             

mazāku darbinieku prombūtni no darba; nodrošina plašāku sabiedrības ieguvumu – caur labāk            

informētu un autonomu sabiedrību attiecībā uz personīgo veselību; iedrošina lielāku uzsvaru uz            

paš-pārvaldītu un mazāk no medicīnas atkarīgu sabiedrību; nodrošina lielāku iespēju ietekmēt uz             

veselību vērstu uzvedību; pielāgojas indivīdu gaidām un vēlmes pēc vairāk digitāla dzīves veida;             

izveido piekļuves vienlīdzību, neatkarīgi no ģeogrāfiskās lokācijas; samazina ietekmi uz vidi,           

samazinot ceļošanu, lai saņemtu pakalopojumu. (WCPT, 2019) 

Lai šie telerehabilitācijas ieguvumi gan indivīda, gan sabiedrības līmenī varētu tikt           

realizēti, ir nepieciešamība pēc noteiktu apstākļu nodrošināšanas – kā norādīts WCPT ziņojumā,            

pakalpojuma sniedzējiem (t.i. fizioterapeitiem – aut.piez.), ir jābūt pārliecinātiem, ka viņu           

pārstāvētā organizācija iedrošina un atbalsta telerehabilitācijas pielietošanu un jābūt informētiem          

par telerehabilitācijas priekšrocībām. Tāpat ir nepieciešamība pēc pieejas tehnoloģijām un          

atbilstošām prasmēm tehnoloģijas pielietot, kā arī pieejas atbilstošām zināšanu papildināšanas          

iespējām. Būtiska ir nepārtraukta izvēlētās tehnoloģijas efektivitātes izvērtēšana un uzlabojumu          

veikšana, kad tas ir nepieciešams, savu profesionālo kompetenču robežu apzināšanās, un spēja            

demonstrēt, ka prakse tiek realizēta atbilstoši regulējošajam ietvaram, kas vada fizioterapeitu           

darbību. (WCPT, 2019) LFA mājaslapā ir publicēts dokuments “Attālināta fizioterapijas          

pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriji un rekomendācijas ieviešanai praksē”, kurā aprakstīti          

attālināta monoprofesionāla fizioterapijas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriji. 

Telerehabilitācijas efektivitāte 

Pievēršoties jautājumam par telerehabilitācijas efektivitāti, jāmin 2017. gadā publicētais         

sistemātiskais pārskats, kura autori secina, ka reālā laika telerehabilitācija (izmantojot video           



 

konferences) ir efektīva fizisko funkciju uzlabošanā, nespējas un sāpju mazināšanā pacientiem ar            

muskuloskeletāliem traucējumiem. Šiem secinājumiem ir būtiska klīniska nozīme, īpaši         

pakalpojuma pieejamības kontekstā, kā norāda autori, tādējādi šī pārskata rezultāti vērtējami kā            

daudzsološi un izgaismo faktu, ka tiem indivīdiem, kuriem nav iespējas apmeklēt tradicionālo            

klātienes fizioterapiju, telerehabilitācija būtu vērtējama kā piemērota pieeja muskuloskeletālo         

traucējumu pārvaldībai. (Cottrell, Galea, O’Leary, Hill, & Russell, 2017) Savukārt Tchero ar            

kolēģiem 2018. gadā publicētajā sistemātiskajā pārskatā par telerehabilitācijas efektivitāti         

personām pēc insulta secina (pārskatā tika iekļauti pētījumi gan par subakūtā, gan hroniskā             

posma rehabilitāciju), ka telerehabilitācija ir efektivitātes ziņā salīdzināma ar tradicionālo          

klātienes fizoterapiju, uzlabojot ikdienas aktivitātes (activities of daly living) un līdzsvara un            

motorās funkcijas. Autori norāda, ka telerehabilitācijas var kalpot kā piemērota pieeja, īpaši            

gadījumos, kad citādi pakalpojums nav pieejams (autori šajā gadījumā runā par ģeogrāfisko            

pieejamību – aut.piez.). (Tchero, Teguo, Lannuzel, & Rusch, 2018) Savukārt 2019. gadā            

publicētā tiek norādīts, ka telerehabilitācija var būt tikpat efektīva kā konvencionālā fizioterapija            

(uzlabojot motoro funkciju, ikdienas aktivitātes, neatkarību), tomēr, kā uzsver autori, par spīti            

pozitīvajiem rezultātiem, nav iespējams sniegt viennozīmīgas rekomendācijas telerehabilitācijas        

izmantošanai saistībā bažām par iekļauto pētījumu metodoloģisko kvalitāti un intervenču un           

rezultātu (outcome) heterogenitāti. Autori norāda uz vairākiem faktoriem, kurus ir būtiski ņemt            

vērā, domājot par telerehabilitācijas ieviešanu praksē - ir nepieciešami plaši resursi un            

infrastruktūras risinājumi - aprīkojuma, tīkla pārklājuma, apmācību un uzstādīšanas kontekstos.          

Tāpat, kā norāda autori, speciālistiem varētu būt nepieciešamas īpašas mācības, atbalsts un            

prakstiskā pieredze realizējot telerehabilitāciju, tāpēc šo aprūpes modeli var nākties realizēt           

pieredzējušiem veselības aprūpes speciālistiem. Būtiski, kā atzīmē autori, ir ņemt vērā pacientu            

perspektīvu un preferences (Appleby et al., 2019). Tāpat, nepieciešams vērst uzmanību uz to, ka              

pastāv ierobežojošie faktori, lai telerehabilitāciju nodrošinātu visiem pacientiem - pacientu          

drošības jautājums, kognitīvās spējas, nepieciešamais aprīkojums un gan terapeitu, gan pacientu           

prasme ar to rīkoties. Daļa no šiem ierobežojošiem faktoriem ir ietekmējama, bet daļa nav, tāpēc               

ir rūpīgi jāizvērtē, kuriem pacientiem var piedāvat šādu pakalpojumu. 



 

2016. gadā publicētā pārskatā autori secina, ka telerehabilitācija ir efektivitātes ziņā           

līdzīga konvencionālajai klātienes fizioterapijai pacientiem pēc totālas ceļa endoprotezēšanas         

operācijas pēc izrakstīšanās no stacionāra (stacionārā pavadīto dienu skaits - no 5.1 līdz 7.5              

dienām). Autori savā pētījumā norāda, ka sistemātiskajā pārskatā iekļautie pētījumi          

(randomizētie kontrolētie pētījumi) bija vērsti uz telerehabilitācijas efektivitātes izvērtēšanu,         

salīdzinot ar standarta rehabilitāciju un secina, ka telerehabilitācija ir tikpat efektīva kā standarta             

rehabilitācija, uzlabojot aktīvu ceļa locītavas fleksiju un ekstenziju, uzlabojot hamstringu          

muskuļu spēku, samazinot tūsku ceļa locītavā, turklāt – telerehabilitācija, kā vēsta autori, ir             

pārāka par standarta rehabilitāciju, uzlabojot m. quadriceps femoris spēku un samazinot stīvuma            

sajūtu. Autori uzsver telerehabilitācijas nozīmi pakalpojuma pieejamības kontekstā – kad          

pacientu dzīvesvieta ir attālos reģionos no pakalpojuma sniegšanas vietas. Tāpat tiek uzsvērts            

pacienta uztveres nozīmīgums, ieviešot telerehabilitācijas pakalpojumu klīniskajā praksē.        

(Shukla, Nair, & Thakker, 2016) 

Šajos pārskatos uzsvērta telerehabilitācijas kā piemērotas pieejas izmantošanas nozīme         

ierobežotas pakalpojuma pieejamības apstākļos – šis ir aspekts, kas jāņem vērā, domājot par             

telerehabilitācijas kā pieejas izmantošanu darbā ar pacientiem šī brīža ārkārtējās situācijas           

kontekstā. Šobrīd lielā daļā gadījumu rehabilitācijas, tai skaitā fizioterapijas pakalpojumu          

pieejamība ir ierobežota, tomēr mūsu rīcībā ir veids kā, rūpīgi izvērtējot katru gadījumu             

individuāli un, ņemot vērā pacienta perspektīvu, var turpināt sniegt kvalitatīvu fizioterapijas           

palīdzību, tādā veidā nodrošinot terapijas (tai skaitā izglītošanas, atbalsta, intervenču)          

nepārtrauktību. 

Telerehabilitācijas loma no pacientu perspektīvas 

Otrs būtisks aspekts, kam nepieciešams pievērsties, ir telerehabilitācijas pacientu         

pieredze. Tā piemēram autori Dennets ar kolēģiem 2019. gadā publicētajā pētījumā par personu             

ar multiplo sklerozi telerehabilitācijas pieredzi secina, ka pētījumā izkristalizējās vairākas          

būtiskas tēmas – pētījuma dalībniekiem norādot, ka telerehabilitācijas ieguvumi ir pieejamība,           

elastība un lokācijas maiņas iespējamība, kas vismaz kādā mērā mazina pieejamības barjeras.            



 

Tāpat tika norādīts, ka šī pieeja padarīja vieglāku regulāru vingrinājumu integrēšanu savā            

ikdienā, jo pacientiem bijusi sajūta, ka viņiem “sekoja līdzi”, atbalstīja. Autori norāda, ka ļoti              

būtiska ir saruna ar pacientu par viņu gaidām un mērķiem. (Dennett, Coulter, Paul, & Freeman,               

2019) 2017. gadā publicētajā pētījumā autori norāda, ka gados vecāki (60-92 gadi) pacienti             

raksturojuši telerehabilitāciju kā ērtu un motivējošu, un ir izveidojušās pozitīvas terapeitiskās           

attiecības ar telerehabilitācijas programmu realizējošajiem fizioterapeitiem. Kā būtisks faktors         

tiek minēta tādu tehnoloģiju izmantošana, kas ir komerciāli brīvi pieejama patērētājiem. Pētījuma            

dalībnieki aprakstīja pieaugošu paš-efektivitātes izjūtu, kā arī veicināja apzinātību un intresi par            

pašu fiziskās aktivitātes līmeni. (Shulver, Killington, Morris, & Crotty, 2017) Citā pētījuma, kas             

publicēts 2017. gadā līdztekus jau iepriekš aprakstītajai pieredzei par telerehabilitācijas ērtības,           

elastības (laika un lokācijas) aspektiem, tika izcelta komunikācijas un klātbūtnes sajūtas           

nozīmība, kādam dalībniekam norādot, ka “viņa (fizioterapeite) ir profesionāle, tev mājās ir            

profesionālis,  tu nerunā ar datoru, tu runā ar cilvēku”. (Tsai et al., 2016) 

Telerehabilitācija ir veids, kādā mēs kā veselības aprūpes speciālisti varam būt klātesoši            

saviem pacientiem arī esot fiziski attālināti šajā pārmaiņu pilnajā un neierastajā laikā, sniedzot             

attālinātu fizioterapijas pakalpojumu, kas atbilst pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritērijiem,         

paturot prātā nepieciešamību pēc situācijas izvērtēšanas katrā konkrētā gadījumā - gan no            

pacienta, gan fizioterapeita, gan tehnoloģiju perspektīvas. 
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