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Aktualitāte 

• Mākslas terapeitam (turpmāk Mt) jāspēj veidot 
terapeitiskas attiecības, ņemot vērā klienta vai 
pacienta vajadzības; 

• Mt jāspēj noteikt un realizēt mākslas terapijas 
(turpmāk MT) mērķus; 

• Mt jāspēj nodrošināt drošu, korektu un efektīvu uz 
klientu vai pacientu centrētu aprūpi MT procesā 
(Mākslas terapeita profesijas standarts, 2010). 



Literatūras apskats 

• Visefektīvākais terapeitiskais process iespējams, apvienojot 
abu iesaistīto pušu – gan profesionāļu, gan pašu pacientu, 
redzējumu par specifiskām vajadzībām terapijā (Vincent, et 
al., 2007); 

 

• Mt, strādājot veselības aprūpē, savā darbībā pielieto uz 
pacientu centrēto pieeju, vēršot uzmanību uz dažādām 
indivīda vajadzībām: sensoro pieredzi, simbolisko ekspresiju, 
emocionālo ekspresiju, dzīves kvalitātes uzlabošanu, kognitīvo 
un fizisko attīstību un sociālās dzīves uzlabošanu (Karkou & 
Sanderson 2006). 

 

 



Pētījuma mērķis 

 

• noskaidrot un analizēt mākslu terapijas pacientu 
vajadzības un terapeitiskos mērķus, kā arī izpētīt 
ārstējošo ārstu un mākslas terapeitu priekšstatus par 
pacientu vajadzībām un terapeitiskajiem mērķiem 
mākslu terapijā. 



Pētījuma jautājumi 

• Kā mākslu terapijas pacienti 
– definē savas vajadzības? 
– vērtē savus terapeitiskos mērķus? 

• Kā ārsti 
– definē pacientu vajadzības mākslu terapijā? 
– vērtē pacientu terapeitiskos mērķus mākslu terapijā? 

• Kā mākslas terapeiti 
– definē pacientu vajadzības mākslu terapijā? 
– vērtē pacientu terapeitiskos mērķus mākslu terapijā? 

• Vai un kā atšķiras medicīniskās rehabilitācijas un garīgās 
veselības aprūpes pacientu vajadzības un terapeitiskie 
mērķi mākslu terapijā? 

• Vai un kā atšķiras ārstu un mākslas terapeitu priekšstati par 
pacientu vajadzībām un terapeitiskajiem mērķiem mākslu 
terapijā? 



Metode 

• Pētījuma dalībnieki (N = 133): 
– pacienti (n = 62) 

– pacientu vecāki (ja primārais pacients ir bērns)    
(n = 31) 

– mākslas terapeiti (n = 20) 

– ārsti (n = 20) 

• No astoņām dažādām medicīniskās 
rehabilitācijas un garīgās veselības aprūpes 
iestādēm 



Metode 

• Instrumentārijs 

– autores izstrādāta aptauja MT pacientu vajadzību 
un terapeitisko mērķu novērtēšanai 

– balstīta uz SFK 

– sastādīta četrās versijās un divās valodās 

– sastāv no trim daļām: 

1) demogrāfisko datu noskaidrošanai 

2) vajadzību definēšanai 

3) terapeitisko mērķu novērtēšanai Likerta skalā 



Aptaujas fragments 



Metode 

• Procedūra: 

– aptaujas pirmās versijas izveide un pilotpētījums 

– aptaujas modificēšana 

• saīsināšana un vienkāršošana 

• tulkošana krievu valodā 

– datu ievākšana 

• uzrunāti 24 Mt un telefoniski informēti par pētījumu 

• tikšanās Mt darbavietās 

• atļauju saņemšana no veselības aprūpes iestāžu vadības 

• informēšana + anketu izplatīšana ārstiem 

• informēšana + anketu izplatīšana Mt 



Metode 

• Datu apstrāde: 

– SPSS 21.00 

– Aprakstošā statistika 

– Secinošā statistika (Manna-Vitnija U-tests un Hī-
kvadrāta tests) 

– Kontentanalīze  



Rezultāti 

• Kā pacienti definē savas vajadzības MT? 
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Rezultāti 

• Kā pacienti vērtē savus 
terapeitiskos mērķus MT? 
– “Kļūt  mierīgākam” (M=3,04) 

– “Vairot optimismu” (M=3,00) 

– “Labāk pārvarēt stresu” 
(M=2,85) 

• Vai un kā atšķiras 
medicīniskās rehabilitācijas 
un garīgās veselības aprūpes 
pacientu vajadzības MT? 
– “Drošā vide” (p=0,025) 

– “Nespēj definēt” (p=0,045) 

• Vai un kā atšķiras 
medicīniskās rehabilitācijas 
un garīgās veselības aprūpes 
pacientu mērķi MT (p<0,05)? 
– “Kļūt mierīgākam” 

– “Labāk regulēt savas emocijas” 

– “Labāk plānot laiku” 

 

– “Uzlabot  muskuļu spēku” 

– “Uzlabot sīko motoriku” 

 



Rezultāti 
• Kā ārsti definē pacientu vajadzības MT? 
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Rezultāti 
Mt 1. Mērķis  2. Mērķis 3. Mērķis 

VPMT “Labāk apzināties savas emocijas” 
(M=3,45) 

“Uzlabot komunikācijas 
prasmes” (M=3,10) 

“Labāk regulēt savas 
emocijas” (M=3,00) 

DKT “Iemācīties pieņemt/labāk izprast 
savu ķermeni” (M=3,90) 

“Veicināt ķermeņa 
kustīgumu” (M=3,65) 

“Kļūt pārliecinātākam par 
sevi” (M=3,35) 

DT “Labāk apzināties savas emocijas” 
(M=3,65) 

“Labāk regulēt savas 
emocijas” (M=3,65) 

“Uzlabot komunikācijas 
prasmes” (M=3,65) 

MT “Vairot optimismu” (M=3,35) “Uzlabot komunikācijas 
prasmes” (M=3,30) 

“Kļūt mierīgākam” 
(M=3,25) 

Ārsti 1. Mērķis 2. Mērķis 3. Mērķis 

VPMT “Labāk apzināties svas emocijas” 
(M=3,10) 

“Uzlabot sīko motoriku” 
(M=3,05) 

“Kļūt mierīgākam” 
(M=3,00) 

DKT “Iemācīties pieņemt/labāk izprast 
savu ķermeni” (M=3,15) 

“Veicināt ķermeņa 
kustīgumu” (M=2,95) 

“Kļūt pārliecinātākam par 
sevi” (M=2,90) 

DT “Uzlabot komunikācijas prasmes” 
(M=3,10) 

“Kļūt pārliecinātākam par 
sevi” (M=3,00) 

“Labāk pārvarēt stresu” 
(M=2,90) 

MT “Kļūt mierīgākam” (M=2,85) “Kļūt pārliecinātākam par 
sevi” (M=2,80) 

“Vairot optimismu” 
(M=2,75) 



Secinājumi 

• Pētījuma mērķis ir sasniegts 

• Ieguvumi: 
– pacientiem 

– Mt 

– ārstiem 

• Nākotnes perspektīvas: 
– instrumentārija pilnveidošana 

– respondentu skaita palielināšana 

– pacientu vajadzību un terapeitisko mērķu novērtēšana 
pārējās Mt prakses jomās 

 



PALDIES PAR JŪSU UZMANĪBU! 

Lūdzu, uzdodiet Jūsu jautājumus! 


