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◼Sniegt praktiski orientētu pārskatu par 

mūzikas terapeita darbu medicīniskās 

rehabilitācijas klīnikā darbā ar Covid-19 

pacientiem ar elpošanas 

nepietiekamību.

Mērķis 



3

◼Covid-19 ir koronavīrusa izraisīta infekcijas slimība

◼Aptuveni viens no desmit saslimušajiem ar Covid-19 

nokļūst slimnīcā

»Latvijā: kopš pandēmijas sākuma līdz 25.03.2021. ar smagu 

un vidēji smagu slimības gaitu hospitalizētas 10 436 

personas (~ 1/10 saslimušo)

»Visbiežāk sastopamais sarežģījums – pneimonija 

◼Pasaules dati rāda, ka:

»Aptuveni katrs desmitais saslimušais vēl vairākus mēnešus 

pēc slimības cīnās ar slimības izraisītajām sekām

Par Covid-19 un tā sekām 

Avoti: https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
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Par elpošanas nepieciešamību

Elpošana nodrošina 

fizioloģiskos 

dzīvības procesus.

Skābekļa 

piesātinājums 

praktiski veselam 

cilvēkam = 95-98%.

Hipoksija = 

skābekļa bads 

audos ar potenciāli 

letālu iznākumu. 

Smadzeņu audi –

visjūtīgākie pret 

skābekļa iztrūkumu.

Attēls: Peter Lamb
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Plaušu funkcijas 

nepietiekamība >>

✓ Pneimonija (masas 

plaušās)

✓ Fibroze (rētaudi)

✓ Elpošanas muskuļu 

funkcijas (spēka) 

mazināšanās (piem. 

mākslīgās plaušu 

ventilācijas dēļ)

Kognitīvās 

funkcionēšanas 

traucējumi >>

✓ Pamatfunkcijas 

✓ Augstākās funkcijas

✓ Izmaiņas personībā

✓ Valodas funkcijas 

Emocionālās 

funkcionēšanas 

traucējumi >>

✓ Psiholoģiskā 

trauma/PTSS

✓ Trauksme un 

depresija (gan uz 

iepriekšējā, gan C-19 

fona)

Balss un rīšanas 

traucējumi >>

✓ Intubācijas sekas

✓ Neiroloģiski 

traucējumi 

Nespēks, muskuļu 

vājums, līdzsvara 

traucējumi >>

✓ Muskuļu atrofija 

(blaknes, bioķīmiski 

procesi, ilgstoša 

hospitalizācija)

✓ Iekaisīgie procesi 

PNS > samazināti 

refleksi, muskuļu 

tonuss

Avots: World Health 

Organisation (2020). Clinical

management of Covid-19: 

Rehabilitation. Overview and

care pathway. 
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◼ Elpošanas nepietiekamība, neefektivitāte > ritmiskuma 

traucējumi, virspusēja elpošana [trauksme, 

retraumatizācija]

◼ Elpas trūkums, iesaistoties pat šķietami minimālu piepūli 

pieprasošās aktivitātēs > vispārējs nespēks [tendence 

izvairīties no aktivitātēm, kas pieprasa fiziskos u.c. 

resursus, nespējas risks] 

◼ Fiziski simptomi: sauss klepus un sāpes, smagums, 

spiediena izjūta plaušās > simptomi, kas kavē dalību un 

uztur trauksmi par ‘neveselību’

Plaušu funkcijas nepietiekamība kā 
Covid-19 sekas

Avots: World Health Organisation

(2020). Clinical management of Covid-

19: Rehabilitation. Rehabilitation for

patients with lung impairment after

Covid-19 illness.
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◼Medicīniskās rehabilitācijas komandu vada ārsts-

rehabilitologs

◼Multiprofesionālajā komandā (ar Covid-19) pacientiem 

strādā:

»Fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, klīniskais 

psihologs, mūzikas terapeits, sociālais darbinieks, medicīnas 

māsas, māsu palīgi

◼ Īsteno subakūtu pacientu rehabilitāciju 

◼Mērķis – iespēju robežās neatkarīga dzīve, tostarp –

neatkarība no skābekļa mākslīgas padeves 

Par RAKUS Rehabilitācijas klīniku 
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Īstenotie mērķi mūzikas terapijā

Uz [elpošanas] 

funkcijas attīstību 

orientētie*

Uz atbalstu orientētie Uz aktivizāciju 

orientētie

• Diafragmālās 

elpošanas veicināšana

• Elpošanas ritmiskuma 

stabilizēšana 

• Dažādu elpošanas 

paternu apguve 

(kontrole pār elpu)

• Klepošanas 

produktivitātes 

veicināšana 

• Balss melodiskuma, 

skanīguma pilnveide 

(balss kā elpas 

efektivitātes izteicējs)

• Emocionāla atbalsta 

(rūpju) sniegšana

• Stresa mazināšanas 

aktivitātes (relaksācija, 

apzinātība, ķermeņa 

skanēšana vai 

uzmanības fokusēšana 

prom no ķermeņa)

• Uz resursu apzināšanu 

un attīstīšanu vērstas 

aktivitātes

• Pieredzes/reakcijas 

normalizēšana

• Fiziska un kognitīva 

aktivizācija

• Kognitīvā elastīguma 

un atvērtības 

veicināšana 

• Radošas 

pašizpausmes 

stimulēšana

• Radošā ekspresija, 

vitalizācija

*Mertel, 2016; Thaut, 2016; Canga et al., 2015, Lewis, 2016; 

Baker & Tamplin, 2006; Montero-Ruiz et al., 2020. 
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Funkcionālā mūzikas terapija (1) 
◼ Pielieto ķermeņa fizisko funkciju vai prasmju attīstīšanai, 

atjaunošanai vai uzturēšanai: akcents uz darbību, kuras laikā 

attīsta traucēto jomu vai ķermeņa funkciju

» Šeit – elpošana (ritmiskums, dziļums, kontrole)

» Taču arī: Runa un dzirde; Sīkā un lielā motorika, fiziska izturība; Kognitīvās 

funkcijas – atmiņa, uzmanība, plānošana

◼ Tās pielietojuma mērķis nav muzikāls > pielietojot muzikālas 

aktivitātes, tiek attīstītas un uzturētas funkcijas, kuras ir 

nepieciešamas ikdienas darbību veikšanai (šeit – vitāli svarīgai 

funkcijai - elpošana)

◼ Mūzikas estētiskie un emocionālie aspekti sekmē motivāciju un 

spēju koncentrēties

◼ Tūlītēja muzikāla atgriezeniska saite (skaņa) uz veikto darbību 

rada iespēja bez ārēja vērtējuma koriģēt savu sniegumu vai 

uzvedību
Mertel, 2016; Thaut, 2016; Canga et al., 2015, Lewis, 2016; Baker

& Tamplin, 2006; Montero-Ruiz et al., 2020. 
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Funkcionālā mūzikas terapija (2) 

◼Mehānismi (daži piemēri), kas pieejami tikai 

mūzikā un attiecas uz elpošanas funkciju 

pilnveidi: 

»Mūzika kā līdzeklis (instrumentu spēle, dziedāšana) > 

elpošanas un runā iesaistītās motorikas un kustību 

koordinācijas attīstīšanai, arī kognitīvo resursu iesaiste 

- Vokālie vingrinājumi dažādu elpošanas paternu treniņam 

(kontrole), atklepošanās veicināšanai un balss/elpas 

«pieradināšanai»

- Dziesmu dziedāšana – dažādu garumu frāzes, nepieciešamība 

sadalīt un/vai foŗsēt izelpu, strauji ieelpot

- Pūšamo mūzikas instrumentu spēle muzikālas struktūras 

ietvaros > blokflauta, ermoņikas 

Mertel, 2016; Thaut, 2016; Canga et al., 2015, Lewis, 2016; Baker

& Tamplin, 2006; Montero-Ruiz et al., 2020. 
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Funkcionālā mūzikas terapija (3) 

◼Mehānismi (daži piemēri), kas pieejami tikai mūzikā 

un attiecas uz elpošanas funkciju pilnveidi: 

»Mūzika kā struktūra un piepūles, tempa uzturētājs > 

nepieciešamība pabeigt rindiņu, dziesmu, uzturēt elpošanas 

tempu, uzturēt pakāpenisku izelpu

»Iespēja pārslēgties uz cita veida aktivitāti un «atpūsties» no 

«treniņiem» (mazāka izjūta par testēšanas un veiktspējas 

spiedienu)

Mertel, 2016; Thaut, 2016; Canga et al., 2015, Lewis, 2016; Baker

& Tamplin, 2006; Montero-Ruiz et al., 2020. 
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Kopsavilkums

◼ Akūtā slimības periodā piedzīvotā elpošanas krīze atstāj 

gan somatiskas, gan psihoemocionālas sekas.

◼ Mūzikas terapija ir viena no medicīniskajām tehnoloģijām, 

kas tiek pielietota Covid-19 pacientu ar elpošanas 

disfunkciju rehabilitācijā.

◼ Mūzikas terapeita darbā ar šiem pacientiem primāri 

elpošanas funkcijas pilnveidei kā nozīmīgākās būtu 

nosaucamas tādas aktīvās mūzikas terapijas tehnikas kā 

vokālie vingrinājumi, dziedāšana un pūšaminstrumentu

spēle.

◼ Mūzikas struktūra, kā arī emocionālie un estētiskie aspekti 

sekmē iesaistes motivāciju un mazina testēšanas un 

veiktspējas spiedienu. 
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Izmantotie avoti

https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

