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Mākslas terapeitu darba vides
(2015. gada dati, 161 diplomēts mākslas terapeits)

Rehabilitācija 
13,90%

Ambulatorā prakse 
13,90%

Psihiatrija 25,00%Speciālā izglītība 
13,90%

Sociālā aprūpe 
33,30%



Psihiskās veselības aprūpe un pacientu 
grupas mākslu terapijā
PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES VEIDS UN 
ILGUMS

Aprūpes veids:
◦ Stacionārā aprūpe (slēgta vai atvērta tipa nodaļa)
◦ Dienas stacionārs
◦ Ambulatorā aprūpe

Ārstēšanas gaitā  (atbilstoši slimības fāzei) 
jānodrošina:

◦ ārstēšana akūtā stāvoklī
◦ profilaktiskā ārstēšana
◦ uzturošā ārstēšana

Īstermiņa mākslu terapija: vidējais sesiju skaits 
1 pacientam: 2-8

PACIENTU GRUPAS/ DIAGNOZES  (SSK-10) 

Šizofrēnija (F20-F29) 

Garastāvokļa traucējumi (F30-F39) (to skaitā 
depresīvi traucējumi (F32-F33))

Neirotiski, ar stresu saistīti un somatoformi
traucējumi (F40-F48) (to skaitā trauksmaini 
fobiski traucējumi (F40-F41) un obsesīvi
kompulsīvi traucējumi (F42))

Uzvedības traucējumi (F90 – F98) 

Ēšanas traucējumi (F50)

Psihiskās attīstības traucējumi (F80-F89) 

u.c.



Pacientu ar psihiskām saslimšanām funkcionēšanas 
grūtības (Tērauds, Rancāns, Andrēziņa, Kupča, Ķiece, Zārde, Bezborodovs, 2014 )

Pacientu 
grupas/ 
diagnozes

Emocionālas 
funkcionēšanas grūtības 
(simptomi)

Sociālas/ uzvedības 
funkcionēšanas grūtības 
(simptomi)

Kognitīvās 
funkcionēšanas 
grūtības (simptomi)

Fiziskās 
funkcionēšanas 
grūtības (simptomi)

Šizofrēnija Nomāktība:
Trauksme, spriedze,
Disforija, naidīgums,
Emociju bālums, apātija,
Ambivalence

Neadekvāta uzvedība, 
Sociāla norobežošanās, 
Interešu un motivācijas 
zudums,
Pasivitāte, bezdarbība,
Agresivitāte

Formālie domāšanas 
traucējumi,
Pazeminātas loģiskās 
domāšanas un 
abstrakcijas spējas,
Uzmanības un atmiņas 
traucējumi

Psihomotors
uzbudinājums,
Stupors u.c.

Depresija Nomākts garastāvoklis, 
Trauksme, Pazemināta 
spēja izjust prieku,
Pazemināts pašvērtējums, 
Neadekvāta vainas izjūta 

Suicidāla uzvedība,
Pazeminātas intereses,
Pasivitāte, bezdarbība,
Sociāla norobežošanās

Domāšanas gausums, 
Neizlēmība, 
Grūtības plānot, 
Koncentrēšanās un 
atmiņas traucējumi

Nogurdināmība,
Enerģijas trūkums,
Palēnināta kustību 
aktivitāte



Mākslu terapijas darbības stratēģiju 
plānošana

TEHNIKA/ UZDEVUMS/ METODE

TĒMA

MĒRĶIS

GRŪTĪBU UN RESURSU IZVĒRTĒŠANA
Raksturīgākās grūtības pacientiem ar konkrēto
diagnozi un katra pacienta individuālās grūtības

Kopīgie mērķi pacientiem ar noteikto diagnozi un
katra pacienta personīgie mērķi

Ieteicamās tēmas darbā ar konkrēto diagnozi un
katra pacienta aktuālās tēmas

Ieteicamās MT tehnikas/ uzdevumi/ intervences un
atšķirīgs to «izpildījums»

Pacienti ar šizofrēniju ir cilvēki ar savām grūtībām, vajadzībām, spējām, pieredzi, interesēm un personību.
Atšķirīgs fokuss uz cilvēku kā uz pacientu ar šizofrēniju vai kā uz cilvēku – unikālu personību nozīmē atšķirīgas
pieejas izvēli ārstēšanas procesā un pielietotajās intervencēs. (Yip, K., 2007)



Pacientu ar psihiskām saslimšanām 
ārstēšana un rehabilitācija
Pacientu ar psihiskām saslimšanām ārstēšana un rehabilitācija ir 
multidimensionāla

• Jāveido stratēģija, kas sabalansē gan psihofarmakoterapiju, gan 
psihosociālu palīdzību. (Tērauds E., u.c., 2014, National Institute for Clinical 
Excellence, NICE, 2014).

Mākslas terapeitu loma pacientu ārstēšanā

• Mākslas terapeiti atbilstoši savai kompetencei iesaistās pacientu ārstēšanas un 
rehabilitācijas procesā, pievēršoties tieši slimības psihosociālajiem aspektiem.



Mākslu terapijas mērķi 
(NICE, 2014, Montag et al., 2014, Patterson et al., 2015, Crespo, 2003, Butler, 2012, Tsuang et
al., 2011, Teglbjaerg, 2011 ) 

MĀKSLU TERAPIJAS MĒRĶI (PĒC HENKA 
SMEIJSTERA (HENK SMEIJSTER, 2009))

Primārie 

◦ mazināt simptomus

Sekundārie

◦ strādāt ar faktoriem, kas ietekmē 
pamatproblēmu

◦ uzlabot funkcionēšanu

Terciārie

◦ atbalstoša pieeja

REKOMENDĒJAMIE MT MĒRĶI DARBĀ AR 
ŠIZOFRĒNIJAS PACIENTIEM

Primārais
◦ mazināt negatīvo simptomātiku

Sekundārie
◦ personības funkciju 

(pašvērtējuma, pašpārliecinātības) 
paaugstināšana

◦ sociālo funkciju uzlabošana (netieši ietekmējot 
arī emocionālās un kognitīvās funkcijas)

Primāri tiek rekomendēts strādāt ar terciāro 
mērķi īpaši akūtā slimības fāzē

◦ atbalsta sniegšana visā slimības laikā



Mākslu terapija darbā ar šizofrēnijas 
pacientiem

Mērķis:

sociālās 
funkcionēšanas 

uzlabošana 

Lai sasniegtu mērķus darbā ar šizofrēnijas pacientiem, tiek rekomendēts izmantot 
gan direktīvo, gan nedirektīvo pieeju

Attīstot sociālās 
prasmes

Attīstot 
mākslinieciskās 

prasmes

Attīstot 
emocionālās 

pašregulācijas 
prasmes



Mākslu terapijā ar šizofrēnijas pacientiem 
tiek rekomendēta direktīva pieeja

MT sesijas Pēc formas

• Direktīvas, strukturētas, ierobežotas laikā un vietā. (Rubin, 2001)

MT sesijasPēc satura

• Orientētas uz realitāti, pēc būtības izglītojošas, kurās tiek izmantoti strukturēti un 
reālistiski definēti mākslas uzdevumi. (Yotis 2006, Crespo, 2003, Rubin, 2001)

Darbā ar pacientiem 

• Nepieciešamība pēc skaidri strukturēta procesa ir īpaši izteikta pacientiem akūtā 
stāvoklī, kuriem radošais darbs var provocēt apdraudētības izjūtu (Mandic-Gajic, 2013).



MT pamatprincipi darbā ar šizofrēnijas 
pacientiem/ mērķis (1)
Grūtības: interešu un motivācijas 
zudums, pasivitāte, bezdarbība, apātija, emociju blāvums u.c.

Grūtību mazināšanai tiek rekomendēta māksliniecisko prasmju 
attīstīšana, apgūstot dažādas mākslu tehnikas/ vingrinājumus.

Mērķis: pašcieņas un pašvērtējuma paaugstināšana, lai mazinātu minētās 
grūtības. (Teglbjaerg, 2011, Crespo, 2003)

Direktīva pieeja



Mērķis (1): pašvērtējuma paaugstināšana

Kas var paaugstināt 
pacienta pašcieņu?

• Mākslas tehniku/ 
vingrinājumu un to 
pielietošanas iespēju 
apgūšana.

• Māksliniecisko prasmju 
pilnveide. (Crespo, 2003, 
Bielanski, Cechnicki,1991)

Māksliniecisko 
prasmju pielietošana

• Pacients spēj izpaust 
sevi adekvātā estētiskā 
formā un organizēt savu 
pieredzi, izmantojot 
atbilstošu māksliniecisku 
paņēmienu. 

• Tas paaugstina viņa 
pašvērtējumu un veido 
skaidrāku identitātes 
izjūtu. (NICE, 2014) 

Iesaistīšanās 
mākslinieciskās 

aktivitātes

• Radot mākslas 
darbu, pacients gūst 
prieku un gandarījumu 
par paveikto. Apziņa par 
to, ka viņš ir spējis kaut 
ko radīt, stiprina viņa 
pašcieņu. 
(Teglbjaerg, 2011) 

Rekomendācija: mākslinieciskajā darbībā uzmanība jāvērš uz reāliem objektiem. Galvenais mērķis «izvilkt» pacientu 
ārpus viņa biedējošās psihotiskās eksistences, piedāvājot realitāti un struktūru. (Crespo, 2003) 



MT pamatprincipi darbā ar šizofrēnijas 
pacientiem/ mērķis (2)
Grūtības: sociāla norobežošanās, komunikācijas grūtības, neadekvāta 
uzvedība, pasivitāte u.c.

Grūtību mazināšanai tiek rekomendēta sociālo prasmju attīstīšana, izmantojot 
mākslu terapiju grupā. 

Mērķis: sociālo prasmju pilnveide, lai mazinātu minētās grūtības. 

(Drapeau, Kronish, 2007, Crawford, 2012, Tsuang, Faraone, Glatt, 2011, Mandic-
Gajic, 2013, Kopelowicz, Liberman, Zarate, 2006) 

Direktīva pieeja



Mērķis (2): sociālo prasmju pilnveide
Lai mazinātu 

pasivitāti

• Jāattīsta sociālās 
prasmes ar mērķi 
paaugstināt sociālās 
aktivitātes līmeni.

• Strādāt ar pacienta 
spēju/ nespēju risināt 
sociālās situācijas 
(Tsuang, Faraone, Glatt, 
2011)

Lai mazinātu sociālo 
izolētību

• Tiek rekomendēta MT 
grupā.

• Darbs grupā 
pacientiem mazina 
vientulības izjūtu un 
rada piederības izjūtu. 
(Drapeau, Kronish, 2007, B
utler, 2012, Casson, 2004)

Lai mazinātu citas 
grūtības

• Kognitīvo funkciju 
deficītu, trauksmainu 
pārdzīvojumu un 
sociālās dezadaptācijas
negatīvo ietekmi var 
mazināt un/ vai 
kompensēt  sociālo 
prasmju un 
kompetenču 
stiprināšana (Kopelowicz
et al.,2006)



Kas jāņem vērā, strādājot ar sociālo 
prasmju pilnveidi?

Būt «šeit un tagad»

• Jautājumu risināšana «šeit un tagad» nozīmē būt klātesošam;

• Ļauj pārvirzīt uzmanības fokusu no psihotiskām tēmām uz aktuālo sociālo 
kontekstu un realitāti, mazina trauksmi un iestrēgšanu paranoīdā domāšanā. 
(Mandic-Gajic, 2013, Teglbjaerg, 2011)

Tiešā veidā ar emocijām nestrādāt

• Pacienta emocionālais stāvoklis tiek netieši ietekmēts un uzlabots, mainot 
domāšanas veidu un modificējot uzvedību. Pacientam tiek attīstītas prasmes, 
kas palīdz tikt galā ar problēmām – emocionālā stāvokļa ietekmētājām. (Rubin, 
2001)



Mākslu terapijā ar šizofrēnijas pacientiem 
tiek rekomendēta arī nedirektīva pieeja

Pēc formas

• Pacients tiek aicināts brīvi izvēlēties tēmu un izmantot jebkurus no pieejamiem 
mākslas materiāliem/ rekvizītiem.

Pēc satura

• Mākslas radīšana kļūst par līdzekli pašizpausmei un pašizpratnei, nevis satura 
un procesa izpētei un interpretācijai. (Patterson, Debate, Anju, Waller, Crawford, 2011, 
Montag, Haase, Seidel, Bayerl, Gallinat, 2014, Patterson, Waller, Killaspy, Crawford, 2015, Drapeau, 
Kronish, 2007). 



MT pamatprincipi darbā ar šizofrēnijas 
pacientiem/ mērķis (3)

Grūtības: nomāktība, trauksme, naidīgums, ambivalence, apātija u.c.

Grūtību mazināšanai tiek rekomendēts veicināt emociju izstrādi ar radošās 
darbības palīdzību.

Mērķis: Emocionālās funkcionēšanas uzlabošana. 

(Butler 2012, Patterson et al., 2015, Teglbjaerg, 2011) 

Nedirektīva pieeja



Mērķis (3): emocionālās funkcionēšanas 
uzlabošana
Emociju izpausme

• Radošā darbība dod 
iespēju brīvi paust 
personīgās 
grūtības, sarežģītas un 
sāpīgas jūtas un tādejādi 
gūt atvieglojumu. (Patterson
et al., 2015)

• Iespēja distancēties no 
uzmācīgām domām un 
jūtām un veidot jaunu 
izpratnes sistēmu. 
(Teglbjaerg, 2011) 

Emociju saturēšana

• Psihotiskiem pacientiem 
mākslas darbs un tā 
radīšana drīzāk satur nevis 
stimulē trauksmi.

• Refleksija par radīto 
mākslas darbu palīdz 
attīstīt apzinātību, īpaši 
saistībā ar citu cilvēku 
emociju izpratni. (Montag et
al., 2014) 

Emociju veicināšana

• Radošais process var būt 
vienkārša priekpilna 
aktivitāte (Butler,2012, 
Teglbjaerg, 2011)

• Mākslas terapijā pacients 
bieži atklāj savus resursus, 
intereses un spējas, kas 
palīdz atbrīvoties no 
inertuma un pasivitātes 
stāvokļa . Rezultātā 
uzlabojas emocionālā 
pašsajūta. (Yip, 2007).



Kas jāņem vērā, strādājot ar emocijām?
Negatīvās emocijas

• Šizofrēnijas pacienti daudz mazāk izpauž savas negatīvās emocijas, tomēr izjūt tās pat 
intensīvāk un biežāk nekā veseli cilvēki (Butler 2012)

Nedirektīvās MT rezultāti

• Izmantojot nedirektīvu pieeju, MT rezultāti  liecina par negatīvās simptomātikas 
mazināšanos, kas ir pretrunā ar priekšstatu, ka nedirektīva pieeja, īpaši pacientiem akūtā 
stāvoklī, var izsaukt pārāk spēcīgu emocionālu intensitāti un negatīvi ietekmēt viņu 
stāvokli. (Montag et al., 2014)

Rekomendācija

• Izglītojot pacientus par emocionālo pašregulāciju, ieteicams nedirektīvo pieeju kombinēt 
ar direktīvo pieeju. 
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Paldies!


