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Par semināru pacientiem pēc amputācijas 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs 

“Vaivari”” (turpmāk NRC Vaivari)  un Nacionālais veselības dienests ir noslēguši līgumu par 

rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu, kura mērķis ir veidot medicīnas iestādēs 

vienotu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.  

Uzsāktā projekta mērķis ir veidot vienotu pieeju, ieviešot pierādījumos balstīta rehabilitācijas 

procesa organizēšanu un dokumentēšanu, kas ilgtermiņā ļautu veikt rehabilitācijas procesa 

pakalpojuma kvalitātes objektīvu novērtēšanu un uzlabošanu. 

Klīniski metodiskās vadības nodrošināšanā ir paredzētas vairākas sadaļas un viena no tām ir 

pacientu pēc amputācijas ceļa kartes izstrāde, lai izveidotu vienotu pieeju pēc amputācijas pacientu 

sagatavošanai rehabilitācijai un protezēšanai. 

Lai realizētu projekta mērķus, NRC Vaivari speciālisti ir izstrādājuši pēc amputāciju 

rehabilitācijas programmu un pacienta ceļa karti personām pēc amputācijas, ar kuras palīdzību tiek 

definēts pacienta rehabilitācijas process sākot ar pirmsamputācijas periodu līdz apmācībai 

pārvietoties ar protēzi. Šobrīd ir izstrādāti šādi materiāli: 

- «ceļa karte» pacientiem pēc amputācijas (ārsta un pacienta versija); 

- fizioterapeitu un ergoterapeitu funkcionēšanas novērtēšanas protokoli; 

- amputācijas stumbra saitēšanas metodika pēc virsceļa un zemceļa amputācijas; 

- informatīvais izdales materiāls par vingrinājumiem un pozicionēšanās akūtajā 

rehabilitācijas periodā pēc amputācijas; 

- pacientu atlases kritēriji uzņemšanai rehabilitācijā. 

Izstrādātā materiāla mērķauditorija ir traumatologi, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas 

ārsti, funkcionālie speciālisti, medicīnas māsas un citas ieinteresētās ārstniecības personas.  

Ar izstrādāto materiālu Jūs varat iepazīties NRC Vaivari mājaslapā: 

https://www.nrcvaivari.lv/lv/kliniski-metodiska-vadiba  

Piedāvājam noskatīties 5 nelielus video ar skaidrojošu informāciju par personu pēc amputācijas 

rehabilitāciju: 

- pacienta pēc amputācijas “ceļa karte”; 

- atlases kritēriji uzņemšanai stacionārajā rehabilitācijā; 

https://www.nrcvaivari.lv/lv/kliniski-metodiska-vadiba
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- pacienta sagatavošana protezēšanai: amputācijas stumbra kompresijas metodes, 

kontraktūru novēršanas profilakse; 

- mobilitātes uzlabošana un pozicionēšanās; 

- protezēšana un nozīmīgi faktori saistībā ar to; 

- fizioterapeitu un ergoterapeitu funkcionēšanas novērtēšanas protokoli pacientiem pēc 

amputācijas. 

Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem materiāliem un noskatīties video līdz  

š.g 10. decembrim. Pēc iepazīšanās ar video materiāliem, aicināsim piedalīties Zoom konferencē š.g. 

10. decembrī plkst. 14:00 turpmākai diskusijai par izstrādātajiem materiāliem. Tie funkcionālie 

speciālisti, kuri pievienosies konferencei un atbildēs uz organizatoru uzdotajiem kontroljautājumiem 

Zoom konferences laikā, par piedalīšanos varēs saņemt divus tālākizglītības punktus. Lai nodrošinātu 

tālākizglītības punktu saņemšanu, lūdzam reģistrējoties norādīt savu pilnu vārdu, uzvārdu un e-

pastu. 

Reģistrācijas links: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc-yvqT8qGt00e_gC-

WgjPupLZr_digUv (Pēc reģistrēšanās Jūs saņemsit apstiprinājuma e-pastu ar informāciju par 

pievienošanos sapulcei.) Lūdzam veikt reģistrāciju līdz š.g. 9. decembrim (ieskaitot). 

Sertifikāts tiks izsniegts elektroniskā formā tīmekļa vietnē www.evisit.lv profilā 5 darba 

dienu laikā pēc semināra. 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Dinu Grīnbergu, tālruņa numurs +371 28340382; 

dina.grinberga@nrc.lv. 

Valdes priekšsēdētāja                     (paraksts*)                                                                       A.Nulle 
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