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Mērķis, materiāli un metodes 

 Raksturot hronisko onkoloģisko pacientu psihosociālās 
vajadzības, kā arī sniegt pārskatu par pieejamo e-intervenču 
efektivitāti šo pacientu psihosociālās funkcionēšanas 
veicināšanā.  

 

 Veikts zinātniskās literatūras un tīmeklī pieejamās 
informācijas pārskats, iekļaujot 36 pētījumus un rakstus, kas 
atlasīti EBSCO, ScienceDirect un ProQuest datu bāzēs, kā 
arī tīmeklī, izmantojot atslēgas vārdus psychosocial 
rehabilitation, cancer survivors, psychosocial needs, 
psychoemotional needs, eHealth, e-interventions, web-based 
interventions, kas saistīti ar būla operatoru AND. 
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Saturs 

 

 Veselības dimensijas un psihosociālā rehabilitācija 

 Onkoloģisko pacientu psihosociālās grūtības 

 E-intervences onkoloģisko pacientu psihosociālajā 
rehabilitācijā 

» E- intervences pēc satura, nolūka un pielietotās 
tehnoloģijas 

» Plusi un mīnusi 

» E-intervenču iespējas: veiksmīgs Nīderlandes piemērs 
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Veselība un tās dimensijas 

Ienākumi un sociālais statuss 

Sociālais atbalsts 

Izglītība 

Nodarbinātība 

Fiziskā vide 

Adaptācijas prasmes un 

dzīvesveids 

Veselīga bērnība 

Iedzimtība 

Veselības aprūpes pakalpojumi 

Dzimums 

Nacionalitāte/kultūra  

(Pasaules Veselības Organizācija)  

Veselība = bio+psiho+socio komponenti  
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Onkoloģisko pacientu bailes: Seši D 

1. Death (nāve) 

2. Dependency (atkarība no 

ģimenes, dzīvesbiedra) 

3. Disfigurement (izkropļojums) 

4. Disability (nespēja, t.sk. nespēja 

uz patstāvīgu dzīvi) 

5. Disruption (attiecību izjukšana) 

6. Discomfort (sāpes)  
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Onkoloģisko pacientu grūtības 

Grūtības  Pieredzējuši Saņēmuši palīdzību  

Fiziskās grūtības 91% 73% 

Emocionālās grūtības 96% 55% 

Praktiskās grūtības  75% 40% 

 Neatbilstošs (bezpersonisks) kontakts ar aprūpes personālu, kas 

neļauj noticēt, ka slimība tiek ārstēta vislabākajā, atbildīgākajā 

veidā. 

 Stigma: slimība ir nāvējoša, tas ir liktenis.  

(Lifestrong, 2015;  

Norton, et al., 2004; Gomez-Campelo, 2013; Arden-Clos, et al. 2008;  

Arving, et al., 2006; Aaronson, et al., 2014; Menhert & Koch, 2008) 
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Izdzīvojušo grūtības un vajadzības  

 Pieņemt, ka slimība – lai gan ir atkāpusies – ir joprojām blakus: 

» Rūpes par veselību (t.sk. profilaktiskās pārbaudes, dzīvesstila 

izmaiņas) 

» Fizisko ierobežojumu pieņemšana (nespēks, amputācija, kustību 

ierobežojumi) 

 Atgriezties “normālajā dzīvē” maksimāli iespējamajā apjomā 

 Iekšējo resursu stiprināšana (t.sk. pašregulācija) 

 Sociālā iekļaušana, t.sk. personīgās motivācijas, aktīvas 

pozīcijas sekmēšana 

 Adaptācijas grūtības, bailes, trauksme, nomāktība, izmisums  
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Psihosociālā rehabilitācija  

 Onkoloģisko saslimšanu kontekstā 

psihosociālā rehabilitācija ir process, 

kura laikā persona iemācās sadzīvot 

ar savu diagnozi, atgūst 

socializēšanās prasmes un iekšējos 

spēkus, lai maksimāli pilnvērtīgi 

atgrieztos profesionālajā, sociālajā un 

ekonomiskajā apritē.  

(Dzīvības koks, 2015) 
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Kāda palīdzība ir efektīva? (1)  

 2013.gadā publicēts Cochrane pārskats 

 Pārskatā iekļauti 26 atbilstoši raksti 

»25 842 raksti par onkoloģisko pacientu 

psihosociālo rehabilitāciju (vai 

atsevišķiem tās elementiem); 1669 

pacienti, pamatā prostatas un krūts 

vēža pacienti 

»Pētījumi īstenoti Nīderlandē, ASV, 

Jaunzēlandē, Norvēģijā, Zviedrijā un 

Vācijā 

(Scott, et al., 2013) 
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Kāda palīdzība ir efektīva? (2)  

Visefektīvākās ir programmas, kas 

»  veidotas KBT teorētiskajā ietvarā 

» programmu efektivitāte, pacientuprāt, svārstās starp 6 un 8 (10 

ballu sistēmā) 

» ir veidotas tā, lai sekmētu uzlabojumu vienā jomā (attiecīgi - 

mazāk efektīvas ir programmas, kas vienlaikus mērķētas un 

psiholoģisko, sociālo un fizisko slimības simptomu mazināšanu) 

» rezultāti ir noturīgi līdz 6 mēnešus pēc rehabilitācijas beigām 

(Scott, et al., 2013) 
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Kas notiek E-intervenču jomā?  

 E-intervence jeb tīmekļa intervence (veselības aprūpes 

kontekstā) ir IKT pielietojums, lai uzlabotu pacienta 

garīgās vai fiziskās veselības stāvokli, vai ar veselību 

saistītu dzīves kvalitāti. (Norman, Skinner, 2006) 

 Strauji augošs lauks 

» tehnoloģiju pieejamība un jauni informācijas iegūšanas 

paradumi 

» vienkārši risinājumi 

» komercprodukti 

 Trūkst pietiekami augstas kvalitātes pētījumu par 

efektivitāti onkoloģisko pacientu psihosociālajā 

rehabilitācijā  
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E-intervences pēc nolūka un satura 

 Informācijas iegūšanas un mācīšanās nolūkam 

Optimāla veselības stāvokļa monitorēšana un 

uzturēšana  

Slimības vai problēmas “vadība” 

Socializēšanās 

Konsultācija ar speciālistu tiešsaistē vai E-pastā  

Terapeitiskas intervences konkrētu simptomu 

mazināšanai   

(Norman, Skinner, 2006; Kenter, et.al., 2015; Hansen 2015) 
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E-intervences pēc tehnoloģijas 

Telemedicīna 

Mobilās aplikācijas 

Mājas lapas, portāli, vortāli internetā 

Sociālie tīkli 

E-konsultācijas 

 Jauktas pieejas intervences  

(Norman, Skinner, 2006; Kenter, et.al., 2015; Magee, 2014) 
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Plusi un mīnusi 

“+” “-” 

Ekonomisks izdevīgums Nepieciešama pietiekama E-pratība 

Pieejamība 24 stundas diennaktī 7 

dienas nedēļā 

Interaktivitātes un atgrezeniskās 

saiknes problēmas 

Pieejama klientiem ar 

ģeogrāfiskiem ierobežojumiem 

Ieguldījumi, sarežģīti algoritmi, lai 

izstrādātu klienta vajadzībām un 

gatavībai mainīties pielāgotu saturu  

Anonimitāte, pašatklāsme Nav iespējams panākt regularitāti 

Mazina skepsi pret terapiju klātienē Pacienti ar smagām saslimšanām 

nemeklē palīdzību  
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Nīderlandes pieredze: Cancer Aftercare Guide 
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Nīderlandes pieredze: Cancer Aftercare Guide 

Nīderlandes Atvērtās universitātes (Open University 

of the Netherlands) īstenots un NL valdības finansēts 

klīniskais pētījums Cancer Aftercare Guide (Kanker 

Nazorg Wijzer) 

»2013.gada novembris – 2014.gada jūlijs; tikko publicēti dati 

par rezultātu noturīgumu laikā 12 mēnešus pēc intervences 

»tīmekļa (web) intervence, testēta randomizētā kontrolētā 

pētījumā (n= 231 eksperimentālā grupa; n=231 kontroles 

grupa); iesaistīta 21 slimnīca Nīderlandē  

» iekļauti pacienti ar slimību remisijas/hroniskā stadijā 6 līdz 52 

nedēļas pēc ārstēšanas noslēguma   
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Nīderlandes pieredze: Cancer Aftercare Guide 

Nīderlandes Atvērtās universitātes (Open University 

of the Netherlands) īstenots un NL valdības finansēts 

klīniskais pētījums Cancer Aftercare Guide (Kanker 

Nazorg Wijzer) 

»autori: Roy A.Willems, Catherine AW Bolman, Lilian Lechner 

» intervences teorētisko pamatu veido KBT un 

Problēmrisināšanas teorija 

»8 tematiskie moduļi 

»uzbūve balstīta uz 6 soļu Intervention Mapping protokolu 

(Bartholomew et al., 2011)  
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Intervention Mapping – solis 1 

 

Vajadzību identificēšana 

» Literatūras studijas 

» Aptauja (255 dalībnieki; 1.gadā pēc aktīvās ārstēšanas noslēguma) 

» Fokusgrupas diskusijas (5 grupas, 33 dalībnieki) 

» Rezultātā identificētas 8 problēmjomas:  

 

 

 

 

 

1. Nespēks 5. Fiziskā aktivitāte 

2. Atgriešanās darbā 6. Uzturs 

3. Svārstīgs garastāvoklis 7. Smēķēšana 

4. Attiecības 8. Reziduālā simptomātika 



19 

Intervention Mapping – solis 2 

Mērķa, mērķa uzvedības (performance objectives) un 

izmaiņu indikatoru (change objectives) noteikšana 

» Zem katra no mērķiem var tikt formulēti vairāki mērķa uzvedības 

indikatori 

 Mērķis: Mazināt nespēku 

 PO: Plānot ikdienu efektīvāk; rūpēties par adekvātu miega režīmu; 

negatīvās domas aizstāt ar palīdzošām domām/aktivitātēm 

 CO: 1) ieviest īsus atpūtas mirkļus, 2) plānot vienmērīgu darba 

slodzi, 3) veidot ikdienas aktivitāšu plānu, 4) garīgas aktivitātes 

nomainīt ar fiziskām 
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Intervention Mapping – solis 3 (1) 

Uzvedības determinantu noteikšana katram izmaiņu 

indikatoram 

 Intervenču izstrāde katra uzvedības determinanta 

ietekmēšanai 
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Intervention Mapping – solis 3 (2) 

 Izmaiņu indikators: plānot vienmērīgu darba slodzi 

» Uzvedības determinanti:  

- Zināšanas: kā plānojama slodze? – informācija, melnraksta plāna 

sagatavošana, konsultācija/atbalsts 

- Apzināšanās: kā notiek šobrīd un kā tas savietojams ar vēlamo 

situāciju? – šībrīža prakses apkopojums dienasgrāmatā, salīdzinājums 

ar teoriju/ideālu 

- Attieksme: kāpēc vajag plānot un kā sevi pasargāt no pārliekas slodzes 

vai neplānotiem ? – informācija par pārslodzes ietekmi uz nespēku  

- Iemaņas un pašefektivitāte: iemācies plānot un sevi pasargāt!  

- Attiecības ar citiem: sadarbības un “nē” situācijas modelēšana 

- Gaidas attiecībā pret iznākumu: dažādi avoti (pētījumi, video liecības, 

u.c.) apliecina, ka plānošanai ir nozīme nespēka mazināšanā 
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Intervention Mapping – solis 4 (1) 

Programmas materiālu un “metodoloģijas” izveide un 

pilottestēšana 

»Intervence 

- 2 e-vidē īstenotas sesijas (izvērtēšana un novērtēšana)  

- 8 moduļi: informācija, secīgi uzdevumi, papildus avoti 

- saistība starp moduļiem (piem. nespēka modulī links uz fiziskās 

aktivitātes moduli) 

- vairāki atgādinājuma e-pasti: pēc izvērtēšanas sesijas, ja 

pacients neizvēlas moduli; uzaicinājums uz izvērtēšanas sesiju 

(tuvojoties 30 dienu termiņam); informācija par jauniem 

materiāliem; apsveikumi svētkos  
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Intervention Mapping – solis 4 (2) 

Programmas materiālu un “metodoloģijas” izveide un 

pilottestēšana 

»Citi materiāli 

- Video:  

– instrukcija par lapas lietošanu 

– izdzīvojušo stāsti 

– informācija/ieteikumi no profesionāļiem  

- Personalizēta lapa  

- Forums  

– anonimitāte 

– redaktors, kurš pārskata saturu  
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Intervention Mapping – solis 4 (3) 

Programmas materiālu un 

“metodoloģijas” izveide un testēšana 

»Saprotamība, uzticamība, izkārtojums, 

informācijas pietiekamība 

»Ieteikumi no mērķa grupas 

- Pozitīvs, uz risinājumu vērsts saturs, kas 

pausts draudzīgā, mierīgā tonī 

- Iespēja brīvi izvēlēties moduli (neatkarīgi no 

izvērtēšanas rezultātiem) 

- Lapas izskats – skaidras sadaļas, pogas, 

kontrastainas krāsas, izvairīties no 

nestrukturēta, gara teksta 

- Video ar izdzīvojušo liecībām  

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmdq60I3MAhUF6CwKHS4DCoEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.upyourservice.com%2Flearning-library%2Fcustomer-service-culture%2Fmake-your-staff-suggestion-system-make-sense&psig=AFQjCNGl_wcd3OHVmsNANtm2njaM8yfgow&ust=1460706104378179
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Intervention Mapping – solis 5 

 Ieviešana  

» izgatavošana 

» sadarbības partneru un lietotāju iesaiste 

- šeit  - pētījums 

- 21 slimnīcas 

- aktīvs darbs ar māsām, ārstiem, psihologiem u.c. personālu, kuri var 

motivēt/virzīt pacientus 

- 462 vismaz 18 gadus veci flāmu valodā runājoši pacienti slimības 

neaktīvajā stadijā 6 līdz 52 nedēļas pēc ārstēšanas noslēguma 
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Intervention mapping – solis 6 

Efektivitātes izpēte 

»kontroles (n=231) un izpētes ( n=231) grupa 

»4 mērījumi: 

- Uzsākot programmu; 3 mēnešus pēc programmas, 6 mēnešus pēc 

programmas, 12 mēnešus pēc programmas 

- Pašnovērtējuma anketa internetā  

- Lai sekmētu anketu aizpildīšanu, dalībnieki saņēma pateicību – dāvanu 

karti 10 eiro apjomā 
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Nīderlandes pieredze: stiprās puses 

 E-intervence ļauj sasniegt maksimāli daudz interesentu jebkad 

un jebkur 

 Informācijas pielāgošana sekmēja intereses noturīgumu un 

palielināja laiku, ko dalībnieki uzturējās lapā 

 Video ilustrācijas kalpo kā papildu stimuls informācijas 

iegaumēšanai 

 Pašpalīdzības tehnikas, kas apgūtas, izmantojot e-intervenci, var 

tikt pielietotas citās dzīves situācijās 

 Intervence ir balstīta uz teorētiskajām nostādnēm, kas ir 

pierādījušas sevi kā efektīvas darbā ar onkoloģiskajiem 

pacientiem  
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Nīderlandes pieredze: vājās puses 

 Par daudz rakstiski sniegtas informācijas 

 Ņemot vērā to, ka programmas ietvaros nav paredzēta 

mijiedarbība ar, piemēram, terapeitu, zinātnieki nevar 

pārliecināties, vai prasmes ir patiešām apgūtas, jo par rezultātu 

spriež pēc pašnovērtējuma anketas 

 Lielākā daļa onkoloģisko pacientu ir seniori ar salīdzinoši vājām 

datorprasmēm, tādēļ bija jānodrošina atbalsts pa telefonu un e-

pastu  
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Rezultāti  

Nozīmīgākā ietekme uz sniegumu moduļos 

»uzturs  

»fiziskās aktivitātes 

»atgriešanās darbā 

»socializācija 

Vidēji augsta ietekme  

»garastāvoklis 

»nespēks 

Nav iespējams spriest par efektivitāti modulī 

“smēķēšana” nepietiekamā dalībnieku skaita dēļ  
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Secinājumi  

 E-intervences ir strauji augoša – ērti pieejama un izmaksu ziņā 

efektīva - psiholoģiskās palīdzības forma, kas ienāk arī 

psihosociālās rehabilitācijas jomā  

 Pieejamā informācija ļauj izteikt minējumu, ka e-intervences var 

tikt izmantotas onkoloģisko pacientu psihosociālajā rehabilitācijā 

– dzīvesstila izmaiņu un psihoemocionālās funkcionēšanas 

veicināšanā, taču pierādījumu apjoms nav liels, tādēļ 

nepieciešama turpmāka izpēte 

 E-intervences efektivitāti nosaka personalizēts saturs – tāds, 

kurš pielāgots pacienta vērtībām un gatavībai izmaiņām 
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Paldies par uzmanību!  
jana.duhovska@rsu.lv  

mailto:jana.duhovska@rsu.lv

