0. Informācija pacientam un ģimenei
2. Bērna attīstības skrīnings
(6, 12, 18, 24, 36 mēnešu vecumā):
ģimenes ārsts

1. Bērns līdz 36 mēnešu vecumam

Bērna attīstība atbilstīgi
vecumam

3. Psihomotoriskās attīstības
aiztures vai regresa pazīmes
5. Prasmju trūkumam atbilstīgas intervences:
klīniskais psihologs, audiologopēds, fizioterapeits,
ergoterapeits, rehabilitologs
Plānu veido gadījuma vadītājs

4. Strukturēta attīstības izvērtēšana:
neirologs, klīniskais psihologs, audiologopēds, fizioterapeits
6. Pārsvarā diagnosticētas kustību traucējumu vai globālas
attīstības aiztures pazīmes

7. Pārsvarā diagnosticētas valodas, runas un komunikācijas
traucējumu pazīmes

8. Neiroloģiska
diagnostika un
izmeklēšana: neirologs

9. Psihiatriska diagnostika un
izmeklēšana: vada bērnu psihiatrs

11. Konsultācija pie ģenētiķa un
ģenētiska diagnostika

10. Izmeklēšana pie audiologopēda un
audiologopēdiska diagnostika

12. Globāla
attīstības aizture

16. Ārsts ar kompetenci
retajās slimībās

13. Diagnosticēti
neiroloģiski traucējumi
(epilepsija, muskuļu
slimības, bērnu cerebrālā
trieka u.c.)

17. Medikamentozi vai ar
diētas palīdzību
kontrolējama attīstības
aizture

14. Autiskā
spektra
traucējumi

15. Valodas un runas
attīstības aizture

18. Specializētas prasmju trūkumam atbilstīgas
intervences:
klīniskais psihologs, audiologopēds,
fizioterapeits, ergoterapeits, rehabilitologs
Plānu veido gadījuma vadītājs

19. Hroniska slimības norise (regulāra
funkcionālo terapeitu un ārstu uzraudzība)

Neirālo attīstības traucējumu diagnostika un
ārstēšana. Klīniskais ceļš
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Terciārā psihiskās veselības aprūpe — īpaši specializēta stacionāra nodaļa
daudzprofilu universitātes slimnīcā
Sekundārā psihiskās veselības aprūpe — multiprofesionālas specializētas
bērnu psihiatrijas komandas, specializētas stacionāra nodaļas

2

Psihiskās veselības aprūpes dienesti ar sabiedrības atbalstu — speciālistu
ambulatorās prakses, multiprofesionālas komandas ar sabiedrības atbalstu

1

Primārā veselības aprūpe — vispārējā tipa veselības aprūpes dienesti,
ģimenes ārsta prakse, medicīnas kabinets izglītības iestādē

Fokuss

Darbības

Veselības
aprūpes līmenis

Atpazīšana

NAT atpazīšana, primārais skrīnings

1. līmenis

Diagnostika

NAT strukturēta izvērtēšana

2.–4. līmenis

Pārsvarā diagnosticētas kustību traucējumu
vai globālas (vispārējas) attīstības aiztures
pazīmes

Prasmju trūkumam atbilstīgas intervences

1.–3. līmenis

Pārsvarā diagnosticētas valodas, runas un
komunikācijas traucējumu pazīmes

Prasmju trūkumam atbilstīgas intervences

Neirologa, ģenētiķa konsultācijas un izmeklējumi
1.–3. līmenis

Psihiatriskā un audiologopēdiskā izvērtēšana
Retās slimības, medikamentozi vai ar diētas
palīdzību kontrolējama attīstības aizture

Ārsts ar specializāciju retajās slimībās,
speciālists medikamentozi vai ar diētas palīdzību
kontrolējamas attīstības aiztures ārstēšanā

4. līmenis

Indikācijas pacienta vadīšanai konkrētā psihiskās veselības aprūpes līmenī
1. līmenis
•
Visi bērni līdz 36 mēnešu vecumam
2. līmenis
•
Psihomotoriskās aiztures vai regresa pazīmes, situācijas, kad palīdzība nepieciešama intensīvi un ilgstoši
3. līmenis
•
Psihomotoriskās aiztures vai regresa pazīmes
4. līmenis
•
Traucējumu izvērtēšanai/ārstēšanai nepieciešamais intensitātes līmenis, speciālistu kompetences līmenis,
uzraudzības līmenis nav pieejams 2. vai 3. līmenī

