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Aktualitāte un Problēma

Pašlaik, Latvijā apstiprinātās 
mūzikas terapijas medicīniskajās
tehnoloģijās trūkst izvērtēšanas 
instrumenta, ar kura palīdzību 

iespējams visaptveroši izvērtēt 8 –
11 gadus vecus bērnus vienas 
sesijas laikā. (Paipare, 2011).

Drošības pasākumi COVID-19 
izplatības ierobežošanai liek 

veselības aprūpes nozarei meklēt 
risinājumus pakalpojumu 

sniegšanai attālināti (Sasangohar et
al., 2020).

Telemedicīna ir zināmais veids, kā 
sasniegt klientus/pacientus ārpus 

veselības aprūpes iestādēm 
(Spooner et al., 2019), tomēr nav

konkrētas izvērtēšanas procedūras
mūzikas terapijā, lai pilnvērtīgi 
veiktu mūzikas terapijas sesijas 

tiešsaistē.
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Mērķi

Sniegt īsu aprakstu par plānoto IMTIP skalu pilnveidi un iz(no)vērtēšanas 
procedūras pilnveidi.

Sniegt pārskatu par zinātniskajā un profesionālajā literatūrā fiksēto 
mūzikas terapeitu pieredzi, veicot uz mūziku balstītu iz(no)vērtēšanu un 

terapeitisko darbu attālinātā formātā.

Izdarīt secinājumus par attālināti īstenotas uz mūziku balstītas 
iz(no)vērtēšanas procedūras potenciālo piemērotību 8-11 gadus vecu bērnu 

izvērtēšanai uz IMTIP balstītā instrumenta deviņu skalu ietvaros. 



Uzdevumi

Skalu pilnveide

● Ekspertu vērtējumu un rekomendāciju 
integrācija 

● Satura elementu pievienošana no veselības 
aprūpē pielietotajiem izvērtēšanas 
instrumentiem 

● Sasaiste ar Starptautiskās Funkcionēšanas 
klasifikācijas rādītājiem 

Izvērtēšanas sesijas (procedūras) pilnveide 

● Atbilstoši pilnveidotajām skalām

● Atbilstoši rekomendācijai par 30 min. kā 
optimālu laiku 8-11 gadus veca bērna 
izvērtēšanai

Izvērtēšanas sesijas (procedūras) 
piemērošana attālinātam formātam  

• Attālināto elementu ieviešana



IMTIP skalu ekspertu vērtējumu analīze
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*Teicami SVI 0,78-1. Cik procentuāli ir veiksmīgi paradītas skalu prasmes. 



Citu specialitāšu izmantotie izvērtēšanas instrumenti

Skalu nosaukums Izvērtēšanas instrumenti 

Receptīvās – dzirdes uztveres 

funkcionēšanas skala

Raitas automatizētas vārdu nosaukšanas un mainīgo stimulu tests (RAN-RAS)

Ekspresīvās komunikācijas 

funkcionēšanas skala

Balss traucējumu indekss; GRBAS skala

Lielās motorikas funkcionēšanas skala Motorās novērtēšanas skala (Motor Assesment Scale)

Sīkās motorikas funkcionēšanas skala Deviņu spundīšu tests (Nine Hole Peg Test); ; Fugl-Meyer motorās funkcijas novērtēšana 

Sociālās funkcionēšanas skala FIM (Functional Independance Measure)

Emocionālās funkcionēšanas skala Emociju regulācijas prasmju aptauja (Emotion Regulation Skills Questionnaire)

Kognitīvās funkcionēšanas skala MoCA tests; Mini mentālā skala; FIM (Functional Independance Measure)

Oromotorās funkcionēšanas skala Artikulācijā iesaistīto orgānu darbības novērtēšanas materiāls (Oral Motor Examination Tool) 

Sensorās funkcionēšanas skala Berga līdzsvara skala; Sensorās funkcijas izvērtējums



IMTIP iz/novērtēšanas rezultātu sasaiste ar SFK rādītājiem

Fiziska joma Kognitīva joma Emocionāla joma Sociāla joma

Sīkās un lielās motorikas, 

oromotorās, sensorās funkcionēsanas

skalas (IMTIP)

Kognitīvās funkcionēšanās 

skala(IMTIP)

Emocionālās, ekspresīvās un 

receptīvās komunikācijas 

skalas(IMTIP)

Sociālās, ekspresīvās un receptīvās

komunikācijas skalas (IMTIP)

b445Elpošanas muskuļu 

funkcijas

b240 Ar dzirdi un vestibulārā

aparāta funkcijām saistītās

sajūtas

b140 Uzmanības funkcijas d240 Stresa pārvarēšana un 

citas psiholoģiskas vajadzības 

b122 Vispārīgās psihosociālās

funkcijas

Balss un runas funkcijas (b310-

b399)

b144 Atmiņas funkcijas b152 Emocionālās funkcijas Informācijas uztvere

komunikācijas laikā (d310-d329)

b320 Artikulācijas funkcijas b164 Augstākā līmeņa 

kognitīvās funkcijas 

b156 Uztveres funkcijas Ziņojumu veidošana 

komunikācijā (d330-d349)

Kustību funkcijas (b750-b789) b180 Pašapziņas un laika izjūtas 

funkcijas 

b160 Domāšanas funkcijas. 

Specifiskas garīgās funkcijas, 

kas saistītas ar prāta domāšanas

komponenti.

Vispārēja interpersonāla

mijiedarbība (d710-d729)



(Iz/no)vertēšanas procedūras saīsināšana

Tiek modificētas:

Receptīvās – dzirdes uztveres funkcionēšanas skala

Ekspresīvās komunikācijas funkcionēšanas skala

Lielās un sīkās motorikas funkcionēšanas skalas

Sociālās funkcionēšanas skala

Emocionālās funkcionēšanas skala

Kognitīvās funkcionēšanas skala

Oromotorās funkcionēšanas skala

Sensorās funkcionēšanas skala

Tiek izņemta:

Muzikalitātes skala

30 min.



Izvērtēšanas sesijas (procedūras) piemērošana attālinātam formātam

Mūzikas instrumenti 

Minimālas tehniskas prasmes

Ērta procedūru izmantošana 

specialistiem

Viegli izpildāmi uzdevumi bērnam 

tiešsaistē



Izvērtēšanas sesijas (procedūras) piemērošana attālinātam formātam

Klientam/pacientam nav nepieciešami Mūzikas instrumenti 

• Veiksmīgi pielietojamas mūzikas terapijas metodes un tehnikas tiešsaistē: Receptīva metode, Iztēles 

vadīta MT, progresīva muskuļu relaksācija, apzinātibas balstīta MT (Spooner et al.,2019), kā arī 

melodiskās intonācijas terapijas tehnika, dziesmu dziedāšana un sacerēšana (Sasangohar, 2020).

• Grūti pielietojamas tehnikas tiešsaistē: mūzikas instrumentu spēle un improvizācija; uzdevumi 

motorikas, sensoras un ekspresīvas funkcionēšanas pārbaudei un attīstībai ir neefektīvi, ja blakus 

klienta/pacientam nav atbalsta persona (Cole et al.,2021).

Minimālas tehniskas prasmes

Trūkumi: Interneta nestabilitāte, neatbilstoša tehniska iekārta (Cole et al.,2021)

Konkrētas procedūras kvalitāte ir atkarīga no pieejamas tehnikas. 



Viegli izpildāmi uzdevumi bērnam tiešsaistē

Bērna aizbildņa palīdzība, tuvība; terapeita gatavība atkārtot instrukcijas vairākas reizes(Fuller

and McLeod, 2019; Cole et al.,2021). 

Ērta procedūru izmantošana specialistiem

Jāņem vērā: Laika un telpas izjūta ir citādāka; nav “uzgaidāmas” telpas (Cole et al.,2021);

klients/pacients redzams tikai no viena rakursa, ķermeņa valoda nav novērojama (Sasangohar et

al., 2020)



Secinājumi

Uz Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profilu balstīta izvērtēšanas instrumenta IMTIP katras 
skalas saturu  ir iespējami papildināt ar citiem veselības aprūpē pielietotajiem izvērtēšanas instrumentiem 
un  sasaistīt ar Starptautiskās Funkcionēšanas klasifikācijas rādītājiem.

Attālināta izvērtēšana paliek aktuāla, tomēr svarīgi ņemt vērā tiešsaistes ierobežojumu aspektus.

IMTIP attālinātais formāts: nav iespējams pilnvērtīgi adaptēt visas funkcionēšanas skalas. Vissarežģītākās 
jomas izvērtēšanai tiešsaistē ir motora, sensora un ekspresīva funkcionēšana.



Paldies par uzmanību!
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