
KRC „Jaunķemeri” Kolkas iela 20, Jūrmala, LV - 2012 Latvija, 

www.jaunkemeri.lv,   ergoterapija@jaunkemeri.lv 

+371 28369340; 66117755 

Ārstniecības iestādes kods: 1300-64003 
 

Sandra Zdažinska,  
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LSVT LOUD (Lī Silvermanes balss terapija) balss terapija Parkinsona slimības un 

citu neiroloģisku slimību pacientiem 

Gandrīz katrs pacients ar Parkinsona slimību pakāpeniski saskaras ar 

runas un balss izmaiņām, kas parādās jau agrīnajās slimības stadijās. 

Pasliktinoties balss kvalitātei, tiek ietekmēta pacientu dalība ikdienas aktivitāšu 

veikšanā, pazeminās pašapziņa un ilgtermiņā  pasliktinās ar veselību saistītā 

dzīves kvalitāte. Raksturīgās runas un balss izmaiņas ir monotona runa, 

piesmakusi balss un vāji artikulēta runa. 

Parkinsona un citu neiroloģisko slimību pacienti rehabilitācijas procesā 

sadarbojas ar dažādiem funkcionālajiem speciālistiem – fizioterapeitu, 

ergoterapeitu, audiologopēdu, uztura speciālistu un citiem speciālistiem. 

Farmakoloģiskā terapija un neiroķirurģiskās manipulācijas parasti nav 

pietiekami efektīvas balss kvalitātes uzlabošanā. Labāki un noturīgāki balss 

uzlabojumi ir vērojami, pielietojot balss terapiju, kuru veic audiologopēds ar 

specializāciju balss terapijas metodē (Lī Silvermanes balss terapija LSVT LOUD 

®).  

LSVT LOUD balss terapija ir pasaules zelta standarts darbā ar Parkinsona 

slimības pacientiem balss kvalitātes uzlabošanas nolūkos. Balss terapija tiek 

pielietota arī  citu neiroloģisku slimību pacientiem, kuru balss kvalitāte ir 

traucēta. 

LSVT LOUD balss terapija ietver: 

 individuālās nodarbības (1 stunda dienā); 

 mājas uzdevumus jauno iemaņu nostiprināšanai; 

 sistemātiskus uzdevumus, kas ļaus integrēt jaunās iemaņas ikdienas 

dzīvē; 

 16 terapeitiskās sesijas: 4 dienas nedēļā 4 nedēļas pēc kārtas (1 

mēnesis). 

 

http://www.jaunkemeri.lv/
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Amerikas Veselības nacionālais institūts pētījumos ir apstiprinājis Lī 

Silvermanes balss terapijas (Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD ®) 

efektivitāti, kas uzlabo: 

 uzlabo balss vokālo intensitāti; 

 uzlabo runas saprotamību; 

 aktivizē sejas mīmiku; 

 palielina pārliecību par sevi un savām veikšanas spējām. 

 

LSVT LOUD  balss terapiju ir tiesīgs veikt audiologopēds, kurš ir ieguvis LSVT 

LOUD sertifikātu. 
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