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Šajā attīstības posmā viens 

no nozīmīgākajiem 

nosacījumiem veselības 

psiholoģijas attīstībai Latvijā 

ir vienotas izpratnes 

veidošana par to, kas ir šī 

profesionālās darbības 

joma, kā arī vienotas 

galveno veselības 

psiholoģijas jēdzienu 

terminoloģijas izstrāde un 

pieņemšana.  
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SATURS 

 Ievads veselības psiholoģijā 

 Priekšstatu attīstība par psihes saistību ar veselību un slimību. 

Veselības un slimības sociālais konteksts 
» Priekšstati par veselību un slimību dažādos vēstures periodos 

» Veselības koncepcijas mūsdienās un veselības psiholoģija 

» Veselības un slimības sociālais konteksts 

» Sociālais atbalsts  

 Stress, tā pārvarēšana un veselība 

 Veselības uzvedības teorijas, modeļi un to pielietojums 

 Pacients, veselība, slimība un ārstēšanās 
» Personības iezīmju un veselības saistība 

» Pacients un slimība: slimības simptomu uztvere un interpretācija, slimības 

reprezentācija 

» Psiholoģiskā krīze un psihiskā trauma veselības psiholoģijas kontekstā 

» Komunikācija veselības aprūpes vidē 

» Pacientu izglītošana 

» Pacientu līdzestība un to ietekmējošie faktori 

» Sāpju mērīšana, menedžments un pārvarēšanas sekmēšana 

» Veselības psiholoģijas pieejas hronisku, dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu 

slimību gadījumā 
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Kas raksturo monogrāfiju? 

 Mērķis - sniegt iespēju lasītājam iegūt pamatinformāciju par 
nozīmīgiem veselības psiholoģijas jautājumiem un konceptiem, 
skaidrot galvenos tās principus 

 

 Grāmata ir adresēta psihologiem, veselības aprūpē 
strādājošajiem, citu palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kā arī 
studentiem un visiem tiem, kurus interesē psiholoģijas un 
veselības zinātņu integrācijas jautājumi 

 

 Paveikts ievērojams darbs, pirmo reizi latviešu valodā tulkojot 
un adaptējot veselības psiholoģijā izmantoto zinātnisko 
terminoloģiju 

 

 Grāmata ir uzlūkojama kā viens no pirmajiem centieniem aptvert 
plašo veselības psiholoģijas jomu 
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Monogrāfija  

 Raksturo veselības psiholoģijas zinātniskos pamatus 

 Nostiprina un veido tās terminoloģiju latviešu valodā 

 Parāda mūsdienās aktuālos pētniecības un praktiskās 

darbības virzienus 

 Iezīmē veselības psiholoģijas pielietojamības lauku 

 Identificē sadarbības iespējas ar dažādu profesiju pārstāvjiem  
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Uz tikšanos  

ar grāmatu 

pavisam drīz! 


