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Psiholoģiskā palīdzība,  

psihiskā veselība un labklājības  

sabiedrība  

 

 
 Viens no projekta «INTERFRAME-LV» mērķiem ir 

salīdzināt funkcionējošā un vēlamā sabiedrības modeļa 

kopējās un atšķirīgās iezīmes.  

 

 Savukārt pētījums «Psiholoģiskās palīdzības jēdziena 

un psiholoģiskās palīdzības sniedzēju raksturojums» ir 

daļa no Latvijā funkcionējošā psiholoģiskās palīdzības 

(PP) modeļa pētījuma, kas ietver sociālo priekšstatu 

par PP un PP prakses pētījumus. 

 

 Sabiedrības psihiskā veselība ir būtisks nosacījums 

stabilas, drošas un labklājības sabiedrības veidošanai. 

(WHO Regional Office for Europe, 2005) 

 

 
 



PP Latvijā pēc Psihologu likuma  (PL) pieņemšanas, 
piedzīvo būtiskas pārmaiņas.  

Psihologu sniegtā PP tiek saistīta ar psihologa 
profesionālajām zināšanām un zinātniski pamatotu metožu 
izmantošanu.  

Aktualitāte 

Nav skaidru kritēriju kā nošķirt citu profesionāļu sniegto PP. 

Nepietiekama PP sniedzēju iesaiste veselības aprūpē (VA). 

Nepietiekama izpratne par psiholoģiskās labklājības nozīmi. 
Problēma 

Kā Latvijas saistošajos dokumentos tiek raksturots PP 
jēdziens un PP sniedzēji? 

Pētījuma 
jautājums  

Psiholoģiskā palīdzība Latvijā 

 



 

 

Metodes un materiāli 

 Dokumentu atlasei tika izstrādāti iekļaušanas kritēriji: spēkā 
esoša saistošā dokumenta konsolidētā redakcija, kas tekstā 
satur jebkuru no mērķa terminiem atbilstošajiem atslēgas 
vārdiem.  

 Kopumā pētnieki atlasīja un izvērtēja 115 iekļaušanas 
kritērijiem atbilstošus dokumentus. No dokumentiem tika 
atlasītas tikai tās teksta vienības, kuras pētnieku ieskatā varēja 
tikt saistītas ar pētījuma jautājumu. 
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Datu analīze 
 

 

 Pētījumā izmantota kvalitatīvās tematiskās analīzes 
(TA) (angl. qualitative thematic analyse) metode (Braun 
& Clarke, 2006; Braun et al., 2012). 

 

 Datu analīzes procesā tika izmantota datorprogramma 
NVivo12.  



 

 

Rezultāti 

Psiholoģiskās palīdzības jēdziena  

raksturojums 

PP sniedzēju profesionālā daudzveidība 

Profesionālās iedarbības indikācijas 

Profesionālās iedarbības mērķi 

Profesionālās iedarbības metodes 

Psiholoģiskās palīdzības saņēmēji 





 

 

Rezultāti 

Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju  

raksturojums 



Diskusija  

 Neraugoties uz pēdējos gados sasniegto progresu PP 

pētījumos, pierādījumos balstītas psiholoģiskās 

palīdzības ietekme uz sabiedrības veselību ir 

mazāka, nekā tai vajadzētu būt (Barlow, Bullis, 

Comer, & Ametaj, 2013). 

 

 PVO norāda uz nepietiekamu izpratni par 

psiholoģiskās labklājības nozīmi un pakalpojumu 

pieejamības ierobežojumiem, ka nedrīkst ierobežot 

terapeitisko stratēģiju tikai ar zālēm (World Health 

Organization, 2013, 2017). 

 

 Arī pētījumi, kas veikti Latvijā, pārliecinoši apstiprina, 

ka psiholoģiskajai palīdzībai ir nozīmīga loma 

veselības aprūpē (Rancāns, Buģins, & Taube, 2014; 

Tērauds, Latvijas Psihiatru asociācija, 2015)  

 



Diskusija  
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Pētijuma ierobežojumi 
 

 Šis ir pirmais pētījums, kura fokusā ir psiholoģiskās 
palīdzības raksturojums Latvijas saistošajos 
dokumentos. 

 

 Saistošie dokumenti attēlo tikai daļu no sociālās 
realitātes faktiem, būtiska sociālās realitātes daļa 
atklājas profesionālās darbības praksē. 



 

 

Secinājumi 
  PP jēdziens Latvijas saistošajos dokumentos tiek 

minēts, bet tā saturs tiek atklāts fragmentāri un 
nesistemātiski, kas veicina terminoloģisku difūziju un 
profesionālo kompetenču robežu neskaidrību.  

 Pētījumā identificēto PP sniedzēju grupu profesionālās 
kompetences robežas PP sniegšanā nav skaidri 
noteiktas.  

 PP raksturo pieci būtiski elementi –  psiholoģiskās 
palīdzības sniedzēju profesionālā daudzveidība, 
profesionālās iedarbības indikācijas, profesionālās 
iedarbības mērķi, psiholoģiskās palīdzības saņēmēji, 
profesionālās iedarbības metodes.  

 Katrs no šiem elementiem atsevišķi nav pietiekams, lai 
identificētu psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu, bet 
to kopums ļauj pamatoti identificēt psiholoģisko 
palīdzību un atšķirt to no citiem palīdzības veidiem.  

 

 



Paldies par uzmanību! 
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