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 VESELĪBPRATĪBA  ir kognitīvās un sociālās prasmes, kuras nosaka 

indivīdu motivāciju un iespējas iegūt, izprast un izmantot informāciju tā, 

lai tā veicinātu un nodrošinātu labu veselību.             (PVO definīcija) 

Veselībpratība 
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Veselības pratība - cilvēka vispārējās spējas iegūt, 

apstrādāt, saprast pamatinformāciju par veselību un 

veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp ārstniecību, lai 

pieņemtu atbilstīgus, savai veselībai nozīmīgus lēmumus. 

  (Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam). 

  

Veselības uzvedība - zināšanu, prasmju un attieksmju 

kopums, kas sekmē motivāciju veikt noteiktas darbības 

savas veselības labā.  

(Fatlex Partner Medical Dictionary, 2012). 

Veselībpratība           Veselības uzvedība  
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Retrospektīvi…  

HEALTH LITERACY…  

1974. – pirmo reizi literatūrā 

1990. – pirmo reizi recenzētu 

zinātnisku žurnālu rakstos 

20.gs. 

80.-90.tie g.  

VESELĪBPRATĪBA 
…veselības izglītotība, veselības lietpratība vai lietotprasme, 

veselības izpratība vai pratība)…  
 

Pedagoģiskajā literatūrā – LITERACY -  personas īpašība, kas izpaužas 

kā sarežģītu jautājumu, būtisku kopsakarību izpratne, primāri ar to 

saprotot indivīda lasīt-, rakstīt-, rēķināt-, runāt-, klausīties- prasmi. 



5 

Retrospektīvi…  

 

Pirmās skalas un testi,  

ko lieto kā skrīninga elementus 

indivīda zināšanu novērtēšanai 
(Pleasant, 2009) 

 HALS (Health Activity Literacy Scale) 

 TOFLA (Test of Functional Health Literacy in Adults) & REALM 

(The Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine) 

 NAAL (National Assessments of Adult Literacy Health literacy 

component) 

20.gs. 

80.-90.tie g.  
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Retrospektīvi…  

 

2000. 

Veselībpratība 1.reizi definēta e-vidē kā 

koncepts.  
Savstarpējā komunikācijā monologu nomaina 

dialogs, kas īstenojas klātienē vai attālināti. 

Pamataspekti: «konstatēt, kopīgi izvērtēt un 

paveikt».                     (Ratzan & Parker, 2000) 

«No face to face» komunikācija: 

 programmas izstrādātājam uzliek papildus atbildību. 

 programmas lietotājam ļauj būt atklātākam pret sevi. 
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2000. 

 

Veselībpratības 

līmeņi 
 

 Pamata / funkcionālais (functional health literacy) – ietver 

zināšanas, kā atrast nepieciešamo informāciju un lietot to savas 

veselības iespējamo risku novērtēšanā. 

 Komunikatīvais / interaktīvais (interactive health literacy) – ietver 

prasmes motivēti darboties un strādāt savas veselības uzlabošanā 

veselību atbalstošā vidē, tostarp e-vidē. 

 Kritiskais (critical health literacy) – ietver personīgo un sabiedrības 

līdzdalību, informētību par sociālo un ekonomisko faktoru ietekmi uz 

veselību, līdzatbildību un apzinātu iespēju panākt politikas un / vai 

organizatoriskās izmaiņas.                             (Nutbeam, 1998; 2000). 
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Retrospektīvi… 

  

Lokālu un nacionālu pētījumu rezultāti rāda 

iedzīvotāju visai atšķirīgu (nepietiekamu) 

izpratnes līmeni savas veselības 

nodrošināšanas, saglabāšanas un 

uzlabošanas jautājumos. 

IOM (The Institute of 

Medicine, ASV) 

ziņojums:  

vairāk kā 90 milj. 

iedzīvotāju 

veselībpratības prasmes 

ir visai ierobežotas… 

2003.-  

2004.  
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Retrospektīvi…  

 

2004. 

 

Sāk izstrādāt un ieviest izglītojošas 

multimediju  programmas tieši 

veselībpratības veicināšanai  

E-vidē tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: 

 Kas ir laba veselība?  

 Ko es varu darīt savas veselības uzlabošanā un saglabāšanā? 

  Kur un pie kādiem speciālistiem varu meklēt palīdzību konkrētā situācijā?  
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Retrospektīvi…  

 

Tiešsaistes programmas diferencējas 

pēc to didaktiskā mērķa 
 

(Barak, Klein & Proudfoot, 2009)  

 

Tīmekļa intervences - (web-based intervention) 

 Izglītojošas (Patient Education Web sites). 

 Interaktīvas (Interactive Health communication applications).  

(Rittenband, Thornike, 2006) 

 

2005.-  

2009.  
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Retrospektīvi… 

 

Arī Eiropā pētījumu rezultāti apstiprina 

iedzīvotāju visai atšķirīgo izpratnes līmeni 

savas veselības nodrošināšanas, 

saglabāšanas un uzlabošanas jautājumos. 

Astoņu Eiropas valstu (Austrija, Bulgārija, Grieķija, Vācija, Dānija, Īrija, 

Spānija un Polija) kopīga longituāla pētījuma ietvaros noskaidrots, ka 

kopumā 46,3% aptaujā iesaistīto respondentu veselībpratības prasmes ir 

ierobežotas.  
(Comparative Report on Health literacy in eight EU Member States, 2012)  

2009.-  

20012.  
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Retrospektīvi…  

 

2010. 

 

«HEALTHY PEOPLE 2010»: 
 

Cilvēkiem ar zemāku veselībpratību ir   

1,5 – 3 reizes lielāka iespēja ciest veselības 

traucējumu dēļ. 

 

Riska grupu veido:  

 80% personu ar zemu izglītības līmeni,  

 75% no tiem ir ar ļoti sliktu veselības stāvokli, 

 60% – vecāki par 75 gadiem,  

 > par 70% sevi uzskata par tādiem, kam ir zems sociālais statuss,  

 50% riska grupai piederošo ir bezdarbnieki un  pensionāri.  
 

(The European Health Literacy Project 2009-2012) 
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Retrospektīvi…  

 

2013. 

 

Turpinās diskusija par to, vai ir 

iespējams izveidot visaptverošu 

universālu veselībpratības definīciju. 

Ir nacionālās pieredzes, 

joprojām nav vienas starptautiskas organizācijas, 

kas sevī apvienotu profesionāļus veselībpratības 

jomā. 
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Diskusija un pētījumi turpinās… 

Pirmā – 2011.g., Brisele, Beļģija.  

Otrā – 2014.g.,  Aarhus universitāte, Dānija. 

Trešā – 2015.g., Brisele  
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Diskusija un pētījumi turpinās… 
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Ar skatu šodienā un nākotnē… 

 

2016. 

 

Vienotas veselībpratības veicināšanas 

stratēģijas  

«Healthy People 2010»  
 

«HEALTHY PEOPLE  2020»… 
https://www.healthypeople.gov/ 

 

  

Welcome to Down Your Drink 

http://www.downyourdrink.org.uk/ 

Adolescent and School Health 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/adolescenthealth/registries.htm 

What is food literacy? 

http://foodfight.org/toolkit 

https://www.healthypeople.gov/
https://www.healthypeople.gov/
https://www.healthypeople.gov/
https://www.healthypeople.gov/
http://www.cdc.gov/healthyyouth/adolescenthealth/registries.htm
http://www.cdc.gov/healthyyouth/adolescenthealth/registries.htm
http://foodfight.org/toolkit
http://foodfight.org/toolkit
http://foodfight.org/toolkit
http://foodfight.org/toolkit
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Ar skatu nākotnē… 

2016.- 

2020. 

Vienotas veselībpratības veicināšanas 

stratēģijas  
 

«HEALTHY PEOPLE  2020»… 
https://www.healthypeople.gov/ 

 

...«Healthy People  2030»… 

 

  
Veselībpratības veidošanā e-vidē būtiski: 

 Multimediju pieejamība. 

  Izstrādātās programmas / intervences saturs. 

 Interaktīvas tiešsaistes darbošanās iespējas. 

 Mērķtiecīgums un atbalstoša atgriezeniskā saikne. 

https://www.healthypeople.gov/
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Izglītība ir galvenais faktors cilvēka veselīgam 

mūžam, proti – izglītība ir būtiskākā sociālā 

veselības determinante.  

Visā pasaulē (Latvijā, Lielbritānijā, Indijā vai 

Somālijā) cilvēki ar augstāko izglītību dzīvo         

8–12 gadus ilgāk nekā cilvēki bez izglītības. 
  

Izglītība ar veselību un ilgu mūžu korelē vairāk 

nekā uztura paradumi, medicīnas pakalpojumu 

pieejamība vai ceļa satiksmes drošība… 
(P.Apinis) 
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Secinājumi 

Veselībpratības attīstīšana e-vidē 
 

 Strauji attīstās un piedāvā papildus alternatīvas iespējas cilvēku 
izglītošanai un pozitīvo izmaiņu veicināšanai.  

 Ļauj monitorēt un savu veselības stāvokli un mainīt veselības uzvedību.  

 Ir iespēja ikvienam interesantā un atraktīvā veidā iepazīt savu veselību, 
kā arī preventīvi rūpēties par to.  

 Gan atvieglo, gan padara «sarežģītāku» veselības speciālista darbu, 
ikdienā sastopoties ar zinošāku, informētāku klientu.  

 Ir neaizstājams palīgs jaunās paaudzes, kurai e-vide  ir neatņemama 
ikdienas sastāvdaļa, izglītošanā.  

 Izvirza nepieciešamību speciālistiem, tostarp studējošiem, izstrādāt 
intervences arī latviešu valodā klientiem, kuriem saziņa svešvalodās 
sagādā grūtības.  
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Paldies par uzmanību! 


