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Problēmas un aktualitāte 
 
Identificētās problēmas Veselības aprūpē 

 Veselības aprūpes sistēma galvenokārt risina ielaistas veselības 
problēmas, kas ir par pamatu sliktajam sabiedrības veselības 
stāvoklim.  

 Primārajā veselības aprūpes līmenī netiek pilnvērtīgi nodrošināta 
profilakse. 

 Netiek pilnībā nodrošināta integrēta, nepārtraukta un pēctecīga 
pacientu veselības aprūpe. 

 Ir vērojamas tendences, kas norāda uz zāļu nedrošas un 
neracionālas lietošanas risku pieaugumu Latvijā. 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 

2014.–2020.gadam 
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Veselības uzvedība 

Veselības uzvedība ir darbība, kas tiek veikta ar mērķi 

novērst vai atklāt slimību un uzlabot veselību. 
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Uzskati par veselības uzvedību 

Uzskati ir galvenais jēdziens izpratnē par ar veselību 

saistītiem pieņēmumiem un uzvedību.  

Uzskati ir pamatkonstrukts, lai veselības psihologs 

varētu strādāt  un panākt vēlamo rezultātu pacienta 

veselībā. 

Forgas J.P., 2012 
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Veselības aprūpe un veselības 
uzvedības veicināšana 

  Kas ietekmē pacenta veselības uzvedību? 

Vai tikai veselības psihologi?  

  Pirmais, pie kā nonāk pacients tomēr ir ģimenes 

ārsts, citi VA profesionāļi.  

Kāda ir komunikācija starp veselības aprūpes 

profesionāli un pacientu? 

  Kas ietekmē šīs komunikācijas saturu un sarunas 

rezultātu? 
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Komunikācija veselības aprūpes vidē 

Pastāv cieša pozitīva saistība starp veselības aprūpes 

komandas dalībnieka  komunikācijas prasmēm un 

pacienta spēju sekot speciālista medicīniskajām 

rekomendācijām,spēju pašam sekot veselības 

stāvoklim  hroniskas slimības gadījumā un spēju 

piekopt profilaktisku veselības uzvedību.  

Pētījumi liecina,ka ārsta spējai izskaidrot , klausīties 

un būt empātiskam var būt nozīmīga ietekme uz 

bioloģiskajiem un funkcionālajiem veselības 

rādītājiem,kā arī ar tas ietekmē  pacientu 

apmierinātību ar aprūpi 
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Komunikācijas process par veselības 
uzvedības jautājumiem 

Lēmumu pieņemšanas process par  bērnu imunizāciju 

ir sarežģīts. Vecāki nepieprasa informāciju, kas ir 

aktuāla un   piemērota viņu individuālajām vajadzībām 

un kuru varētu saņemt no  veselības speciālistiem, 

kuri ir labi informēti. 

Smailbegovic, M. S., Laing, G. J. and Bedford, H. ,2003 

 



8 

Veselības aprūpes profesionāļu un sabiedrības uzskati 
par palīdzošām intervencēm garīgo saslimšanu 
gadījumā 

  Ir pārliecinoši pierādījumi, ka veselības speciālistu 

uzskati par garīgiem traucējumiem ievērojami atšķiras 

no plašas sabiedrības uzskatiem par tiem  

  Nepieciešamas izglītības kampaņas par  garīgo 

veselību, lai palīdzētu novērst plaisu starp 

profesionāļu un sabiedrības uzskatiem. 

 Jorm F., Korten  E., et al, 1997 
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Veselības aprūpes speciālistu uzskati un 
pieredze 

Veselības aprūpes speciālistiem ir spēcīgas negatīvas 

asociācijas saistībā ar  pacientiem ar aptaukošanos, 

norādot uz to,  ka stigma profesionāļu vidū ir izplatīta. 

  Neskatoties uz to, pastāv aizsardzības faktors, kas, 

iespējams saistīts ar speciālistu pieredzi  darbā ar 

pacientiem ar aptaukošanos, kas samazina 

aizspriedumus 

Teachman, B, Brownell, K, 2001 
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Smēķēšanas atmešana 

Tika veikts pētījums, aptaujājot veselības  aprūpes 

speciālistus (izņemot farmaceitus) veicot «5. A» aptauju 

(asking, advising, assessing, assisting, or arranging 

follow-up about tobacco) 

  jautā, 

  konsultē,  

novērtē,  

palīdzi, vai organizē 

 seko kā veicas ar smēķēšanas atmešanu 

Tong,E., Strouse, R., Hall,J., Kovac,M., Schroeder,M., 2010 
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Smēķēšanas atmešana 

Pozitīvie ietekmes faktori: 

-veselības aprūpes speciālistam ir informācija par 

Sabiedrības veselības dienesta vadlīnijām,  

-ir piedalījies apmācībā par smēķēšanas atmešanu 

 -uzskata, ka smēķēšanas ārstēšana ir viņa  

profesionāļa atbildība 

Tong,E., Strouse, R., Hall,J., Kovac,M., Schroeder,M., 2010 
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Smēķēšanas atmešana 

Negatīvie ietekmes faktori: 

-veselības aprūpes speciālists ir smēķētājs 

-nav izgājis apmācību par smēķēšanas atmešanu 

-jūtas neērti, jautājot pacientam par smēķēšanu 

 -netic konsultēšanas efektivitātei 

-saskata citas problēmas kā galvenās 

Tong,E., Strouse, R., Hall,J., Kovac,M., Schroeder,M., 2010 
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Veselības uzskati un uzvedība un 
profesionālā komunikācija ar pacientu 

Pētījuma jautājumi 

1.Kāds ir Latvijas veselības aprūpes speciālistu 

priekšstatu par veselības uzvedību  saturs un struktūra? 

2.Atšķirība priekšstatos par VU dažādu veselības 

aprūpes specialitāšu pārstāvjiem? 

3. Kāda ir veselības aprūpes speciālistu  pašu novērtētā 

veselības uzvedība?  

4. Veselības uzvedības atšķirības  dažādu veselības 

aprūpes specialitāšu profesionāļiem? 

 

 



14 

Fokusgrupas aptauja 

 

Fokusgrupā piedalījās 20 veselības aprūpes 

profesionāļi no dažādām nozarēm,kā arī pārstāvji no 

Veselības Ministrijas 

 

Paldies Latvijas Ārstu biedrībai par atbalstu! 
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Fokusgrupā diskutētie jautājumi 

Kādas ir jūsu asociācijas, dzirdot vārdus «veselības 

uzvedība?» 

Kas veido mūsu priekšstatus par veselības uzvedību? 

Vai varētu būt atškirības starp veselības aprūpes 

speciālistu un pacientu uzskatiem par veselības 

uzvedību? 

Kas ietekmē veselības uzvedību? 

Diskusijas gaitā tika uzdoti arī papildus jautājumi. 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

Veselības uzvedība mainās pozitīvi- veselīgas 

aktivitātes kļūst vairāk 

Ārsts kā uzskatu veidotājs- ārsta personības faktors 

Ārsts- autoritāte, ārsts- piemērs 

«Mācīt pašam sevi, tad tautu» 

  Pieaugot ienākumiem, pieaug pacienta veselības 

uzvedība 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

Ārstu novērojums- pacienti barjeras veselības 

uzvedībai redz tagadnē, savukārt ieguvumi ir tālu 

nākotnē 

Speciālistu pieejamība veicina tendenci ārstēt- vizīte 

pie ārsta, lai saņemtu zāles, nevis rekomendācijas VU 

Sekundārais ieguvums no slimības- ne visi pacienti 

grib būt veseli 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

 Interneta vide- 

  Uzkats, ka pacients pacientam var sniegt 

rekomendācijas ārstniecībā 

Ezotērika, alternatīvās medicīnas metodes 

Dažādi informācijas avoti, tajos dažāda informācija, 

tas arī ietekmē VU 

Pacienta pasivitāte- ar veselības uzvedību pacienti 

saprot vizīti pie ārsta- dariet ar mani kaut ko, ārstējiet, 

izrakstiet zāles. VU rekomendācijas neuzskata par  

speciālista palīdzību 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

Alkohola un tabakas ražotāji kā lobijs uzskatu 

veidošanā 

Mīti par veselības uzvedību( vīns palīdz pret 

bezmiegu...) 

  Speciālistu paaudžu maiņa kā VU ietekmējošs 

faktors- arī speciālistu vidū nav vienotu uzskatu par 

VU. 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

Veselības uzvedību bērniem ietekmē vecāki 

Vecāku tendence  aizliegt bērniem nodarboties ar 

sportu- atbrīvojumi no sporta stundām pēc vecāku 

pieprasījuma 

  Laiks sarunai ar pacientu ir ļoti ierobežots 

Vecāku piemērs- vecākus par VU  informē ārsts, kā 

VU piekopj vecāki 

  Ietekmē arī ārsta pieredze- vai pats speciālists 

bērnībā bija fiziski aktīvs 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

Ieteikumi VU uzvedības veicināšanai: 

 Ieteikumi konkrētam pacientam, nevis vispārīgi 

 Izglītots, informēts speciālists: skaidri, pierādījumos 

balstīti ieteikumi 

Veselības uzskatu un uzvedības veidošana 

multidisciplinārā komandā 

  Mītu par veselības uzvedību atspēkošana interneta 

vidē- speciālisti- moderatori 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

Veselības veicināšana kā galvenā prioritāte 

  Veselības mācība skolā 

Mazi soļi VU veidošanas virzienā, bet pastāvīgi, nevis 

kampaņveidīgi 

Sadalīt- kas ir valsts pienākusm, kas- paša pacienta 

pienākums VU veicināšanā 
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Fokusgrupas aptaujas rezultātu analīze  

Jautājumi, kuri palika neatbildēti, laika trūkuma dēļ:  

Kā, ietekmējot VU, var  par 10 gadiem paildzināt 

mūžu? 

Kā motivēt cilvēku piekopt veselības uzvedību? 

Sods? Balva? 

  Kā veicināt pacienta motivāciju? 
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Secinājumi par tendencēm fokusgrupas aptaujā 
izteiktajos apgalvojumos 

Veselības aprūpes speciālisti vairāk redz barjeras 
veselības uzskatu un uzvedības veidošanā 
pacientiem, lai arī pamana pozitīvas tendences 

 Izteikumos izskan doma, ka veselības uzvedību 
speciālists nevar ietekmēt viens- pastāv citi ietekmes 
faktori, kas bieži vien ir spēcīgāki, jo pacients, 
salīdzinot ar vidi, kurā dzīvo, ārsta kabinetā atrodas 
ļoti īsu, turklāt ierobežotu laiku. 

Veselības aprūpes speciālistiem ir idejas, kā varētu 
veicināt veselības uzvedību ilgtermiņā, tomēr nav līdz 
galam skaidrs, kādā veidā varētu notikt sadarbība, 
neskaidrs atbildības sadalījums 
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Paldies par uzmanību! 


