
1. Stacionēšanās plānveida amputācijai: Operējošais ķirurgs, traumatologs u.c. speciālists rekomendē fizikālās un 
     rehabilitācijas (FRM) ārsta konsultāciju pirms plānveida operācijas vai uzreiz pēc tās.

2. Pirms operācijas FRM ārsta konsultācija: FRM ārsts nosūta pie speciālistiem: fizioterapeita, ergoterapeita (ET), 
    tehniskā ortopēdā (TO), psihologa, amputācijas pieredzes atbalsta personas. Pēc iespējas akūtajā periodā tiek 
    sniegtas nozīmēto speciālistu konsultācijas.

    Amputācijas pieredzes atbalsta persona: Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs, tālrunis: 26600607.
    Tehniskā ortopēda konsultācija saistībā ar pirmreizēju protezēšanu: Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs,   
    tālrunis 26600607.

4. a) Rehabilitācija monoprofesionāli vai multiprofesionālā komandā stacionārā: Rehabilitācijas komanda 
         sniedz stacionāru rehabilitāciju, veic funkcionēšanas novērtēšanu un pacientu sadali trīs virzienos 
         (skat. solis 5,6,7).
    b) Tehnisko palīglīdzekļu rekomendēšana: FRM ārsts un/vai ET rekomendē un sagatavo atzinumu tehnisko 
         palīglīdzekļu saņemšanai Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā (VTPC) (t.sk. protēze, staigāšanas rāmis, kruķi,  
         ratiņkrēsls).
    
         Tehnisko palīglīdzekļu katalogs ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas tiek apmaksāti valsts finansējuma ietvaros     
         atrodams VTPC mājas lapā: vtpc.lv. 

    c) FRM ārsts informē par rehabilitācijas pasākumiem pēc izrakstīšanās no stacionāra: izrakstā norāda
         rekomendācijas par sagatavošanās procesu protezēšanai (amputācijas stumbra saitēšana, kontraktūru 
         prevencijas pasākumi, rehabilitācija, protezēšana). Nosūta un piesaka pacientu turpmākai rehabilitācijai.
         
         Iespējamie rehabilitācijas pasākumi atliktas vai plānotas pirmreizējas protezēšanas gadījumā NRC “Vaivari”:     
         ambulatori, dienas stacionārā vai stacionārā: pacientu pieteikšana stacionārai rehabilitācijai rindā pa tālruni   
         67147269 vai e-pastu iveta.rozenfelde@nrc.lv.

5. Ja protezēšana nav plānota izrakstā no stacionāra jānorāda aprūpes plānošanas iespējas: uzraudzība pie 
         ģimenes ārsta, paliatīvā aprūpe un citu speciālistu piesaiste pēc nepieciešamības.

6. a) Ja protezēšana atlikta: Iespējams saņemt rehabilitāciju, lai sagatavotos pirmreizējai protezēšanai NRC “Vaivari”:  
         ambulatori, dienas stacionārā vai stacionārā: pacientu pieteikšana stacionārai rehabilitācijai rindā pa tālruni 
         67147269 vai e-pastu iveta.rozenfelde@nrc.lv. 
    b) Etapā tiek organizēta tehnisko palīglīdzekļu saņemšana un vides pielāgošana, kā arī citi adaptāciju veicinoši 
         pasākumi.

7.   Ja protezēšana plānota, atrodoties stacionārā (4. vai 8. solis) jāiesniedz dokumenti protēzes izgatavošanai valsts  
       finansējuma ietvaros. Jāiesniedz ārsta atzinums, personas iesniegums, ja ir, izraksts no stacionāra ne vecāks kā 
       6 mēneši. Dokumenti pieejami: https://www.vtpc.lv/lv/iesniedzamie-dokumenti. Dokumentus var iesniegt pa 
       pastu, elektroniski vai klātienē VTPC filiālēs Rīgā, Kuldīgā vai Rēzeknē.

11. Pirmreizēju protezēšanu Latvijā veic Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs vai Ministru kabineta 
       noteikumu Nr.1474. noteiktajā kārtībā ar kompensācijas mehānismu var izgatavot cits ražotājs Latvijā vai Eiropā.

12. Pēc protezēšanas rehabilitācijas programmu stacionārā Latvijā nodrošina NRC “Vaivari”: pacientu pieteikšana  
       rehabilitācijai rindā pa tālruni 67147269 vai e-pastu iveta.rozenfelde@nrc.lv. Rehabilitācijas pieejama arī dienas  
       stacionārā, sākotnēji konsultējoties ar FRM ārstu.
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