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1.Geriatrijas pamati. Definīcija. Novecošanas veidi. Bioloģiskā, psiholoģiskā, sociālā 

novecošana. Veselība un veco cilvēku izturēšanās. Ģimenes nozīmē veco cilvēku 

socializācijā. Grupas darbs: diskusija - veco cilvēku bieţākās baiļu izpausmes. 

2.Novecošanas radītās izmaiņas. Veco ļauţu izmeklēšanas īpatnības. Intervijas īpatnības 

un pareiza saskarsme intervijā. Dzīves un veselības anamnēze. Aprūpes procesa 

plānošana. 

Grupas darbs: Lomu spēle, intervija un partnera darba novērtējums. 

3.Novecošanas radītās fiziskās izmaiņas: redze, dzirde, oţa, garša, tauste, kustību 

koordinācija, sirds asinsvadu sistēma, elpošanas orgānu sistēma, gremošanas orgānu 

sistēma, urīna izvadorgānu sistēma, neiroloģiskā sistēma, kaulu muskuļu sistēma, 

endokrīnā sistēma, reproduktīvā sistēma, āda. Izmeklēšanā konstatētais, ieteikumi aprūpei 

un izglītošanai. Patstāvīgais darbs: referāts par ieteicamo uzturu un medikamentiem 

osteoporozes profilaksei un ārstēšanai.  

4. Psihiskie traucējumi. Novecošana un garīgā veselība. Izziľas procesa un atmiľas 

izmaiľas. Intelekts un izmaiľas vecumā. Depresija. Pašnāvība, riska faktori. Nemiers, 

trauksme, satraukums. Demence, veidi, izpausmes parādības. Saskarsmes un aprūpes 

īpatnības veciem cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem. 

5. Geriatriska pacienta bieţākās veselības problēmas. Raksturīgākās īpatnības 

slimībām vecumā. Izmaiľas reakcijā uz medikamentiem, norādījumi aprūpei un 

izglītošanai. Izmaiľas ķermeľa barojumā: nepietiekams barojums; aptaukošanās. Urīna 

nesaturēšana. Urīna aizture. Fekāliju nesaturēšana. Aizcietējumi. Izgulējumi. Sinkope. 

Hronisks reibonis. Kritieni, riska faktori, to novēršana. Miega traucējumi.Saskarsme, 

aprūpe un izglītošana pie šiem traucējumiem. Ateroskleroze, galvenās formas, riska 

faktori, aprūpe un izglītošana. Seksualitāte. Autovadīšana vecumā.  

Grupas darbs: aprūpes plāna sastādīšana pēc situācijas uzdevuma.  

6. Bieţākās veco ļauţu aprūpes problēmas: paaugstināts traumēšanās risks, 

paaugstināts savainošanās risks, paaugstināts agresivitātes risks uz citiem un sevi, 

izmaiľas domāšanas procesā, izjūtu un uztveres traucējumi, pašvērtības traucējumi. 

Veco cilvēku izpratnes, pareizas saskarsmes un veselības aprūpes loma veco cilvēku 

dzīves kvalitātes uzlabošanai.Rozentāla efekts. 

Grupas darbs: galveno atziľu prezentēšana, novērtējums. 
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Geriatrijas pamati 
 

Gerontoloģija 

Definīcija: medicīnas un bioloģijas nozare, kas pēta novecošanas cēloņus un 

      likumsakarības.  

Geriatrija 

Definīcija: Zinātne par vecu cilvēku slimībām, to ārstēšanu un aprūpi 

  Geriatrijas pacientu veselības aprūpē  svarīgi apzināties  normālo novecošanas  

procesu norisi, lai spētu izvērtēt novirzi no normas, savlaicīgi atklātu funkcionālos 

traucējumus un saslimšanas. Šīs izvērtēšanas rezultātā  veselības aprūpes komandas 

darbinieki nosaka veselības aprūpes mērķus, plāno  un veic piemērotāko aprūpi, 

pielietojot vecajiem cilvēkiem vispiemērotāko saskarsmi.  

Novecošanas veidi: 

 hronoloģiskā novecošana –  gadu skaitu kopš dzimšanas brīţa (pases vecums); 

 sociālā novecošana - noteiktai vecuma grupai raksturīga uzvedība un lomas 

(ģērbšanās stils, uzvedības ieradumi, attieksme pret sabiedrību, ikdienas aktivitātes). 

Atspoguļo indivīda lomu un mijiedarbību sociālajā sfērā; 

 bioloģiskā novecošana – vispārējās veselības un dzīvotspējas līmenis, visu funkciju 

stāvoklis. Tagadnes pozīcija iespējamā dzīves ilguma kontekstā; 

 psiholoģiskā novecošana – indivīda spēja adaptēties, pieskaľot savu uzvedību 

apkārtējās vides prasībām. Psiholoģisko vecumu iespaido bioloģiskie un sociālie 

faktori, kā arī adaptēšanās spējas, ko ietekmē atmiľa, iemācīšanās spēja, intelekta 

līmenis, prasmes, jūtas, motivācija, emocijas. 

Vecumu  iedalījums  pēc hronoloģiskā vecuma: 

 55 - 70 gadi -  padzīvojis cilvēks; 

 70 - 85 gadi - vecs cilvēks; 

 85 un > ļoti vecs. 

Angļu valodā  izmanto jēdzienu elderly, kas attiecas uz cilvēkiem, kuri ir vecāki par 60 – 

65 gadiem. 

  

Normāla novecošana ir vispārēji procesi, kas tipiski veselām, aktīvām personām un 

to uzvedības izmaiņas. Veselas, aktīvas, gados vecas personas novecojot  var darīt 

visu to pašu, ko tās mēdza darīt agrāk. Atšķirības ir izpildes tempā - darbojas un 

uztver ne vienmēr tik ātri  un izveicīgi kā agrāk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Geriatrijas pamati. Veco ļauţu aprūpes un saskarsmes īpatnības 

Izdales materiāls 

 

(c) Margarita Rupenheite 2010 

Informācija, jautājumi un atbildes     www.medkursi.lv 

4 

Bioloģiskā novecošana  
Nozīmīgākās izmaiľas notiek sensorajos procesos un orgānos, orgānu sistēmās. 

Sensorās uztveres izmaiľas, galvenokārt, izpauţas kā receptoru jūtīguma samazināšanās 

(dzirdes asums, ādas jūtīgums utt.). Izmaiľas nervu sistēmā ir saistītas ar iegaumēšanas 

pasliktināšanos, informācijas pārvades ātruma samazināšanos. Tas atstāj iespaidu uz 

kognitīvajām (izziľas) un sensomotorajām spējām.  

Izmaiľas kaulu – muskuļu, sirds un asinsvadu, gremošanas un reproduktīvajā 

sistēmā izraisa fiziskās aktivitātes samazināšanos vecumā, samazinās skābekļa piegāde 

audiem un vielu maiľas ātrums. Fizioloģiskās izmaiľas nosaka darbaspēju mazināšanos, 

daļēji iespaido arī vajadzību sfēras sašaurināšanos. 

Liela nozīme ir imūnsistēmas darbības izmaiľām, samazinās spēja pretoties 

daţādām slimībām.  

 Ľemot vērā, ka lielākai  daļai veco cilvēku domāšana, uztvere, lēmumu 

pieľemšana un darbība notiek lēnāk kā jaunībā, vecie ļaudis var nonākt neveiksmīgās 

situācijās tad, kad apkārtējā realitāte prasa ātru lēmuma pieľemšanu un reakciju.   

Psiholoģiskā novecošana 
 Psiholoģiskā novecošana cieši saistīta ar bioloģisko novecošanu.  

   Psiholoģiskās novecošanas izpausme ir pazemināta iegaumēšanas un informācijas 

pārstrādes spēja, tādēļ samazinās mācīšanās spējas. Tomēr, pielietojot piemērotu 

saskarsmi un pedagoģiskās metodes, vecie cilvēki var iemācītie tāpat kā jaunībā, tikai 

paiet ilgāks laiks un jāpielieto piemērotas pedagoģijas metodes. Galvenie principi 

veco ļauţu izglītošanā: atkārtošana, ilgāks laiks iegaumēšanai un atbildēšanai, pareiza 

saskarsme.  

Palielinās psihisko procesu rigiditāte. Vērojamas izmaiľas arī intelektuālajā 

darbībā: neverbālā intelekta līmenis samazinās, bet verbālā intelekta līmenis paliek 

samērā nemainīgs.  

 Kognitīvie procesi tiek ievērojami izmainīti palielinoties vecumam, bet šīs 

izmaiľas nav proporcionālas gadu skaitam. Vecākām personām ir pazemināta spēja apgūt 

jaunu materiālu vai pazemināta problēmu risināšanas spēja. Tomēr daudzi indivīdi var 

saglabāt augstu intelektu un spriešanas spējas arī lielā vecumā. Izmaiľas kognitīvajos 

procesos vecumā visbieţāk saistītas ar aterosklerozes procesu, augstu arteriālo 

asinsspiedienu un citu fizioloģisko procesu un orgānu sistēmu izmaiľām. 

Atmiľas izmaiľas visbieţāk tiek saistītas ar vecumu. Īslaicīgās  atmiľas spējas 

traucējumi vecumā izpauţas nedaudz. Ja uzdevums nav saistīts ar  jaunas informācijas 

apguvi, var nenovērot  atmiľas traucējumus. 

Liela nozīme ir atmiľas trenēšanai, aktivitātēm smadzeľu darbības vingrināšanai (valodas 

apgūšana, lasīšana, dzejoļu skaitīšana, agrāko notikumu atcerēšanās). 
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Sociālā novecošana 
Bieţākās veco ļauţu sociālās problēmas:   

 nabadzība - ienākumi vairs nenodrošina pierasto dzīves kvalitāti; 

 imobilitāte - pārvietošanās grūtības slimības dēļ; 

 komunikācijas grūtības - redzes, dzirdes pavājināšanās, afāzija, demence padara 

cilvēku viegli ievainojamu un veidojas sociālā atstumtība; 

 sabiedrības attieksme pret veciem cilvēkiem. Mainījušās audzināšanas tradīcijas, 

vecie cilvēki tiek it kā atbīdīti no dzīves aktivitātēm. 

Dzīves apstākļu problēmas, kas ietekmē vecos cilvēkus:  

 vides problēmas. Pilsētu centros dzīvojošie uzskata, ka vide mainījusies uz slikto 

pusi un viľi vairs nejūtas kā mājās. Pārcelšanās no laukiem uz pilsētu vecajam 

cilvēkam ir smags pārdzīvojums. Maksimāli vajadzētu nodrošināt veco cilvēku aprūpi 

mājās,  nepārvietojot no ierastās vides; 

 grūtības, ko rada mazspēja, kustību traucējumi. Svarīga ir mājas pielāgošana vecā 

cilvēka ērtībām, lai vecais cilvēks pats varētu darboties un saglabāt neatkarību; 

 dzīves vietas maiņa. Ja nav iespējams  nodrošināt aprūpi, pielāgojot dzīves vidi vecā 

cilvēka vajadzībām, ja vecais cilvēks jūtas vientuļš, bieţi nākas mainīt dzīves vietu, 

pārceļoties pie tuviniekiem vai uz aprūpes centriem. To bieţi pavada depresija, 

satraukums, kas var pasliktināt fizisko veselības stāvokli. Jebkuras pārmaiľas 

nepieciešams saskaľot ar vecā cilvēka vēlmēm, respektēt viľa individualitāti. 

Saskarsmē ar veco cilvēku vajadzētu  atcerēties, ka  jārunā nevis ''par viľu''  bet ''ar 

viľu''. 

Veselība un veco cilvēku izturēšanās 
 Vecumdienās raksturīga izpausme var būt zems pašvērtējums. 

Zema pašvērtējuma rašanās iemesli vecumdienās: 

 nelieli ienākumi; Ja ir maza pensija, bet lieli izdevumi veselības aprūpei, 

komunāliem maksājumiem, uzturam, vecie cilvēki jūtas it kā mazāk vērtīgi 

sabiedrības locekļi, ierobeţota viľu neatkarība; 

 vecu cilvēku profesionālās spējas tiek zemu novērtētas. Bieţi uzskata, ka vecums,  

slimības un  demence ir nedalāmi. Vecu  cilvēku kļūdas apkārtējie uztver ar 

izsmieklu, neļauj labot, tā izsaucot zemu pašvērtējumu. Šie aizspriedumi tiek saukti 

par  eidţismu (ageism), līdzīgi rasismam; 

 vainas apziņa. Bieţi  tuvinieki uzľemas rūpes par veciem cilvēkiem aiz vainas 

apziľas, nevis mīlestības. Daţreiz veco cilvēku ievieto aprūpes namā pret viľa 

vēlēšanos vai nenoskaidrojot viľa vēlmes. 

 

Bieţākās kļūdainās veco cilvēku attieksmes pret veselību izpausmes: 

 eidţista pārliecība - kļūdaini uzskati, ka cilvēks vecāks par 65 gadiem nav spējīgs 

mācīties, ir konservatīvs, truls, fiziskās un mentālās izmaiľas ir no vecuma un nav 

ārstējamas, interese par pretējo dzimumu nav normāla šai vecumā;  
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 reliģiskā pārliecība - daudzi ticīgi cilvēki uztver saslimšanu kā sodu par grēkiem; 

 pesimistiskā attieksme - visu noraksta uz vecuma problēmām un nemeklē ārstu, 

uzskata, ka vecums ir ciešanu laiks; 

 bailes - daudziem vecajiem cilvēkiem ir raksturīga baiļu sajūta. Bailes var būt kā 

iemesls baţām un depresijām, var ietekmēt uzvedību un veselību.  

Bieţākās veco cilvēku bailes: bailes no izolācijas, bailes no parādiem, bailes no 

ievietošanas  iestādēs, bailes no vientulības, bailes no saslimšanām un citas. Bailes 

var pavadīt arī nevēlēšanās atzīt savas problēmas. 

Grupas darbs: diskusija grupās - bieţākās veco cilvēku baiļu izpausmes. 

Sociālā statusa maiņa vecumdienās 
Dzīves nogalē notiek sociālā statusa un sociālo lomu maiľa. Samazinās veco 

ļauţu aktivitāte sociālajā un ekonomiskajā sfērā, līdz ar to mainās sociālais statuss un  

sociālās lomas. Bieţi vecais cilvēks  zaudē vadošo lomu ģimenē. Vajadzētu ľemt vērā, ka 

bieţi  vecajiem cilvēkiem ir tāda informācija par notikumiem, cilvēkiem, dzīves 

tradīcijām,  kādas nav jaunajiem.Viľi daţreiz ir vienīgais informācijas avots par 

notikumiem ģimenē, par senčiem. Vecie cilvēki ir vēstures notikumu liecinieki.  

 Jo vecāks cilvēks, jo viņš ir vērtīgāks, tādai vajadzētu būt attieksmei pret   vecajiem 

cilvēkiem saskarsmē un aprūpē;   

 

Sociālās vides ietekme uz veciem cilvēkiem 

Novecošanu ietekmē sociālā vide t.i. apkārtējie cilvēki, viľu attieksme pret veco cilvēku 

un sabiedrību.  

Galvenie sociālās vides faktori, kas ietekmē vecos cilvēkus: 

 sabiedrības kultūra – nozīme zinātnes sasniegumu un atziľu pielietošanai dzīvē, 

veselības aprūpes pieejamībai un labklājībai;   

 sociālās izmaiņas – sabiedrība pastāvīgi mainās, līdz ar to vajadzētu mainīties arī 

veco cilvēku uzskatiem, kas viľiem  ir ļoti grūti izdarāms;  

 darbs un aiziešana pensijā – vecais cilvēks strādā nevis līdz mūţa galam, bet gan 

līdz tam laikam, kamēr viľam ir spēks, vēlēšanās un materiālā nepieciešamība;  

 ģimenes attiecības – bieţi vien veciem cilvēkiem jārisina savas problēmas nevis ar 

bērniem vai mazbērniem,  bet ar sabiedriskām instancēm, organizācijām; 

 sabiedriskā statusa raksturs – jaunie cilvēki apgūst zināšanas, mācoties un daţādos 

informācijas avotos. Vecie cilvēki vairs nav galvenais zināšanu avots, tāpēc 

samazinās viľu prestiţs sabiedrībā.  

 garīgā veselība – tā var saglabāties vecumā. Tā ir atkarīga no tā,  kā cilvēks dzīvojis 

visu mūţu, kā saglabājis gara moţumu, kādu ietekmi uz to atstāj aiziešana pensijā, 

statusa izmaiľas sabiedrībā un  ģimenē;  

 nomāktās, depresīvās vecu cilvēku grupas – veidojas no tiem iedzīvotājiem, kuri 

zaudē savu sociālo statusu, patstāvību, ienākumus, kuri pilnībā atkarīgi no citiem.  
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Ģimenes nozīme veco cilvēku socializācijā  
Ģimene ir ļoti nozīmīga veca cilvēka dzīvē, lai dotu cilvēkam tik nepieciešamo 

piederības sajūtu. Veciem cilvēkiem ir ļoti  nepieciešams ģimenes atbalsts.   

 

Faktori, kas veicina problēmsituāciju veidošanos ģimenē ar veco cilvēku:  

 konservatīvi uzskati, nereālas vēlmes; 

 despotiska audzināšana bērnībā; 

 stingra māte/nevarīgs tēvs; 

 izvairīšanās izpaust jūtas, grūtības tās izpaust; 

 grūtības veidot tuvas attiecības ārpus ģimenes; 

 vecāku zema pašcieľa pārnesta uz bērniem; 

 bailes no saslimšanas, kas varētu būt jau piedzimstot; 

 noklusētas, slēptas atkarības (alkohola lietošana, smēķēšana); 

 pārmērīga ģimenes locekļu savstarpējā atkarība, kas var kavēt personības nobriešanu; 

 rūpes un pieķeršanās ģimenes locekļu vidū tiek pārmērīgi izpaustas; 

 nespēja sevi paţēlot (būt atklātam pašam pret sevi); 

 atkarība no citu atbalsta; 

 pastiprināti uzmācīga vainas apziľa; 

 uzskatu polarizācija (melns – balts), nespēja vienoties par kompromisu. 

Ieteikumi ģimenes locekļiem: 

 lēmumu pieľemšanā, kas skar aprūpi, iesaistīt veco cilvēku; 

 ļaut vecajam cilvēkam palikt neatkarīgam rīcībā, cik vien ilgi tas ir iespējams, un 

palīdzēt tikai tad, kad ir ļoti liela piepūle vai ir galīga bezpalīdzība; 

 meklēt iespējas saglabāt vecajam cilvēkam neatkarību, dzīvojot mājās;  

 ja vecais cilvēks pieprasa solījumu, ka nekad netiks ievietots aprūpes iestādē, ģimene  

apsola, ka  darīs visu, lai tas nenotiktu; 

 ģimene var justies satriekta un vainīga, ja vecākus nākas zināmu iemeslu dēļ ievietot 

ilgtermiľa aprūpes iestādē. Ja reiz šāda aprūpe ir nepieciešama, tad pēc iespējas 

bieţāk vajadzētu apciemot veco cilvēku; 

 vecajam cilvēkam ir īpašs iespaids uz jauno paaudzi, sevišķi jau vecvecāku lomā. 

Jaunie cilvēki bieţi iegūst izpratni par vecumu un nāvi caur vecvecākiem.  

Veci cilvēki nav kā mazi bērni un nekad nevajag viņus par tādiem uztvert, pat viņu 

visatkarīgākajā stāvoklī.  
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Novecošana un vecums 
  Vecums ir dabisks  cilvēka dzīves etaps. Vecums nav slimība, bet, kā jebkurā 

dzīves periodā, arī mūţa nogalē nevar iztikt  bez slimošanas. Nepieciešams atšķirt 

normālas (fizioloģiskas) novecošanas izpausmes no patoloģiskas novecošanas.  

 Veselības subjektīvais novērtējums ir svarīgs orientieris kā pacientam, tā arī 

ārstam. Vecs cilvēks ir vesels, ja viņš jūtas labi, saglabā patstāvību, prot pielāgoties 

mainīgajai apkārtējai videi un nav ievērojamas novirzes no objektīviem medicīnisko 

izmeklējumu rādītājiem. 

Svarīgi izprast atšķirību starp slimību un normālu novecošanas procesu. Tad, kad 

cilvēks kļūst vecs, viľa organisma funkcijas ir pazeminātas. Ne visas organisma 

izmaiľas, kas saistītas ar novecošanu, ir ārstējamas. 

 

Novecošanas radītās izmaiņas  
Veco ļauţu izmeklēšanas īpatnības 

 Veco ļauţu aprūpes procesu veic aprūpes komanda, kurā ietilpst ārsti, māsas, 

māsu palīgi un sociālie darbinieki. Svarīgi, lai komanda strādātu ciešā sadarbībā ar veco 

cilvēku un viľa piederīgajiem.  

Aprūpes process ir nemitīgi mainīgs pilnveidošanas process, kas sastāv no vairākiem 

etapiem, kuri nemitīgi papildinās: 

 pacienta fiziskā, psiholoģiskā un sociālā stāvokļa novērtēšana (intervija, fiziskā 

izmeklēšana, instrumentālie izmeklējumi, analīţu dati); 

 aprūpes problēmu un mērķu noteikšana; 

 aprūpes veikšana; 

 aprūpes rezultātu novērtēšana; 

 jaunu aprūpes problēmu un mērķu noteikšana. 

Aprūpes procesā komandas locekļi nemitīgi saskaľo informāciju un darbību, informējot 

pacientu un piederīgos par norisēm un izmaiľām pacienta stāvoklī un aprūpes procesā. 

Saskarsmes īpatnības veco ļauţu intervijā 

 intervijai izvēlas pacientam piemērotu laiku, par to savlaicīgi vienojoties, jo vecajam 

cilvēkam nepieciešams savlaicīgi sagatavoties (sameklēt brilles, aiziet uz tualeti, 

piecelties no gultas, saķemmēties u.c); 

 intervijas sākumā jāiepazīstina ar sevi, saviem pienākumiem pacienta aprūpē. 

Personālam nepieciešama identifikācijas zīme, uz kuras lieliem burtiem redzams 

vārds un amats, lai vecais cilvēks varētu izlasīt, kas ar viľu runā; 

 interviju un pacienta izmeklēšanu veic aprūpes sniedzēji visbieţāk vienatnē ar 

pacientu. Vecais cilvēks labāk dzird un saprot, ja kontaktē ar personu divatā (lai 

neveidojas ''kafijas galda efekts''). Vecumdienās cilvēks slikti uztver informāciju, ja 

vienlaicīgi runā vairāki cilvēki; 

 intervijai, izmeklēšanas procedūrām vai nodarbībām ar veco cilvēku nepieciešams 

ilgāks laiks nekā ar jauniem cilvēkiem. Vecais cilvēks lēnāk domā un viľam 
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vajadzīgs ilgāks laiks atbildēšanai. Aprūpes komandas darbiniekiem jābūt ļoti 

pacietīgiem; 

 svarīgi ievērot pareizu saskarsmi ar veco cilvēku: saskarsmes attālums  1-1,5 m 

(izstieptas rokas attālumā), viens līmenis, acu kontakts, runāt lēni, skaidri, vienkāršā 

valodā, nepārtraukti uztverot, vai pacients saprot. Ja rodas šaubas, ka pacients kaut ko 

nesaprot, pajautāt: ''Vai saprati?"  

 vecais cilvēks bieţi uzskata, ka sāpes vai veselības traucējumi ir normālas vecuma 

parādības un uz jautājumu ''Par ko sūdzaties ?'' var atbildēt noliedzoši; 

 vecie cilvēki bieţi cieš no uzmanības trūkuma no apkārtējiem, tādēļ izmanto 

intervijas laiku ar veselības aprūpes darbiniekiem, lai izrunātos; 

 daţreiz intervijā nepieciešams  pārtraukums, ja vecais cilvēks nogurst un pārstāj sekot 

norisēm, sāk raudāt vai  negrib runāt. Svarīgi respektēt viľa jūtas un vēlmes; 

 bieţi intervijas datus nākas noskaidrot no gados jaunākiem piederīgajiem, ja vecais 

cilvēks neatceras vai negrib runāt par savām problēmām. Daţreiz tās ir audzināšanas  

īpatnības, kas traucē cilvēkam runāt par veselības problēmām, daţreiz aizspriedumi 

un stereotipi ''Nav jēga runāt, neviens tāpat nepalīdzēs.Vecs ir vecs, neko nevar darīt''; 

 veco ļauţu intervijās bieţi jāizmanto cilvēka vēlme runāt par savu garo un vērtīgo, 

mūţu, dienas aktivitātēm un ģimenes stāvokli;  

 veco ļauţu intervijās ļoti svarīga neverbālā komunikācija: poza, ţesti, tonis, 

intonācija, mīmika, asaras acīs, pauzes; 

 pacientam  jābūt apģērbtam un ar nepieciešamo aprīkojumu (brilles, dzirdes aparāts, 

zobu protēze, parūka, spieķis u.tml.), lai viľš justos pēc iespējas ērti, droši un 

pilnvērtīgs; 

 daţreiz vecais cilvēks vēlas tuva cilvēka atbalstu, tad to nepieciešams nodrošināt. 

Daţi pacienti savukārt vēlas runāt tikai vienatnē ar ārstu, un māsas klātbūtne 

intervijas laikā viľiem traucē. Bieţi, pēc sarunas ar ārstu, māsa izskaidro ārsta teikto 

vienkāršiem vārdiem un privātāk. 

Dzīves un veselības anamnēze  

 Ārsts noskaidro pārslimotās saslimšanas, vakcinācijas, trauma,lietotos 

medikamentus, devas,  kas izrakstīja, cik bieţi pacients lietojis zāles, to iedarbību, blakus 

iedarbību, vecā cilvēka ēšanas paradumus, cik bieţi ēd, cik reizes dienā siltas maltītes, 

kādi galvenie produkti, vai spēj sakošļāt, vai spēj gatavot pats, ģimenes ēšanas īpatnības. 

 Psihiatriskā anamnēze: raudulīgums, miega traucējumi, anoreksija vai pārmērīga 

ēšana, rīšanas traucējumi var liecināt par izmaiľām psihiskajā veselībā. Ļoti svarīgi 

noskaidrot iespējamās atkarības: alkohola lietošana,  medikamentu pārmērīga lietošana, 

smēķēšana.  

 Ģimenes un sociālā anamnēze ietver tuvinieku daudzumu un attiecības, dzīves 

apstākļus, jaunāko ģimenes locekļu rūpes par veco cilvēku.  
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Novecošanas radītās fiziskās izmaiņas  

Cilvēkam novecojot, visās ķermeľa galvenajās sistēmās notiek izmaiľas. Tās var 

parādīties katram indivīdam daţādā vecumā. Jāprot atšķirt normālās izmaiľas no 

patoloģiskām un izskaidrot šīs atšķirības vecajiem cilvēkiem un viľu ģimenes locekļiem.  

 

Redze 
Raksturojums: mazināts redzes asums, apgrūtināta redze tuvumā (lasīšana),mazināts 

redzes lauks, vājināta perifērā redze, mazināta acs spēja piemēroties tumsai, palielināts 

minimālais gaismas uztveres slieksnis, presbiopija (tālredzība), lēcas elastīguma zuduma 

dēļ pasliktinās redzes akomodācija, vājināta krāsu atšķiršana lēcas dzeltēšanas dēļ, 

samazinās asaru izdale, sausuma un graušanas sajūta acīs. 

Izmeklēšanā konstatētais:  katarakta - lēcas sabiezē un mazinās caurlaidība, izpauţas kā 

redzes miglošanās, konstatē izmeklējot ar oftalmoskopu, sašaurinātas zīlītes, sūdzības par 

grūtībām lasīt, par spoţu apgaismojumu, izmaiľas dziļuma uztverē, kritieni, sadursmes, 

apgrūtināta darbošanās ar sīkiem priekšmetiem, grūtības ikdienas dzīves nodarbēs, 

''tuneļa'' redze, palielināts  intraokulārais spiediens. 

Norādījumi aprūpei un pacienta izglītošanai 

 pārliecinieties, vai objekti ir pacienta redzes laukā; 

 marķējot zāles un rakstot pacientam nododamu informāciju, izmantojiet lielos burtus; 

 dodiet cilvēkam vairāk laika fokusēt un piemēroties apkārtnei; 

 nelietojiet ţilbinošu gaismu; 

 tumšā telpā  ieslēgt naktslampiľu; 

 lai stimulētu redzi, izmantojiet sarkanu un dzeltenu krāsu; 

 iezīmējiet pakāpienu malas un reţģus, lai palīdzētu cilvēkam ar dziļuma uztveres 

traucējumiem. 

Dzirde 
Raksturojums: dzirdes zudums, mazināta runas saklausīšanas spēja uz trokšľa fona, 

labojams dzirdes vadāmības zaudējuma cēlonis ir ausu sēra sablīvējums vai sēnīšu 

infekcijas radīto  masu uzkrāšanās, vecajiem cilvēkiem bieţa sūdzība ir pastāvīgs vai 

pārejošs troksnis ausīs: zvanīšana, šľākšana, dūkšana.Var būt vienā vai abās pusēs, 

sevišķi klusumā, naktīs. Cēlonis var būt iekaisums, medikamentu lietošana, dzirdes nerva 

bojājums, sēra korķi. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 pacients runā skaļi, pagrieţ galvu pret runātāju, lūdz atkārtot teikto; 

 būdams pie pilna saprāta, sniedz neatbilstošas atbildes; 

 pacients mēdz ierauties sevī, nespēj koncentrēties, jūtas pievilts, dusmīgs, nomākts; 

 nereaģē uz skaļu troksni. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ierosiniet dzirdes pārbaudi, lai precīzāk novērtētu dzirdes zudumu un apsvērtu dzirdes 

aparāta lietošanas nepieciešamību; 
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 lai atvieglotu sarunu, izmantojiet ţestus, mīmiku, acu kontaktu, uzskatāmību 

(priekšmetus, uzrakstus, zīmējumus); 

 pirms sākat runāt, pievērsiet sev pacienta uzmanību, ievērojiet saskarsmes attālumu 

ne tālāk par 1,5 m; 

 runājiet pacienta dzirdīgākajā ausī, lēni, skaidri, normālā balsī, nekliedziet, jo augstos 

toņus pacients dzird sliktāk; 

 ierosiniet piestiprināt skaľas pastiprinātājus pie telefona aparāta un durvju zvana; 

 uzdodot jautājumus, dodiet vairāk laika atbildēm; 

 regulāri pārbaudiet pacienta ārējos auss kanālus un vajadzības gadījumā iztīriet. 

 

Oţa 
Raksturojums: novecošanas gaitā mazinoties oţas nervu šķiedrām,  vājinās smarţu 

uztvere. 

Izmeklēšanā konstatētais: nespēja sajust nepatīkamas smakas (deguma, gāzes, sviedru, 

urīna, pelējuma, bojāta ēdiena u.c.) 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ēdienreizē nosauciet ēdienu un ļaujiet cilvēkam iedomāties  ēdiena smarţu un garšu; 

 ierosiniet oţas kairināšanai lietot vairāk garšvielu un aromatizatorus; 

 ierosiniet pacientam koncentrēt uzmanību uz dzīvībai bīstamām smarţām (gāzes, 

deguma, dūmu). 

 

Garša 
Raksturojums: garšas kārpiľas novecojot vājinās, vispirms zūd spēja sagaršot saldu un 

sāļu, krietni vēlāk skābu un rūgtu. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 sūdzas, ka ēdienam nav garšas, pārmērīgi lieto cukuru, sāli, garšvielas; 

 nespēj atšķirt ēdienus; 

 ēstgribas mazināšanās, svara zudums. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 pasniedziet ēdienus patīkamā izskatā, nesamaisīt daţādus ēdienus; 

 daţādojiet ēdiena sastāvu un konsistenci; 

 veiciniet rūpīgu mutes dobuma kopšanu, atmest vai ierobeţot smēķēšanu. 

Paskaidrojiet, ka smēķēšana veicina garšas un oţas izmaiľu ātrāku zudumu. 

 

Tauste, jušanas izmaiņas 
Raksturojums: pieskāriena sajūta samazinās, vairāk tas ir izteikts pirkstu galos, 

plaukstās un kājās. Samazinās arī sāpju sajūtas. Stāvokļi, kas normāli ir sāpīgi, dod tikai 

diskomforta vai spiediena sajūtu, samazinās vibrācijas sajūta. 

Izmeklēšanā konstatētais 
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 sūdzas par pirkstu un pēdu jušanas traucējumiem; 

 uz plaukstām un pēdām var būt traumu pazīmes - apdegumi, applaucējumi, sasitumi, 

saspiedumi; 

 sūdzas par nejūtīgumu, stīvuma sajūtu pirkstos, sevišķi pēdās. 

 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 izmainītā sāpju un jušanas sajūta jāľem vērā, ja ir aizdomas par miokarda infarktu, 

abdominālo  infarkta formu, arī apendicītu. Tad nevajadzētu vadīties pēc sāpju 

izteiktības, bet citām pazīmēm; 

 pievērsiet pacienta uzmanību jušanas izmaiľām, veiciniet izvairīties no traumatisma; 

 izglītojiet pacientu un piederīgos par pēdu kopšanas nozīmi. 

 

Kustību koordinācija 
Raksturojums: mainās līdzsvara izjūta, soļi kļūst īsāki, kājas mazāk atrautas no zemes, 

plati novietotas, augums liecas uz priekšu, novecojot palielinās kritienu iespējas. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 izmaiľas stājā un gaitā, mazināta spēja mainīt kustību; 

 sūdzības par reiboni. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai: novietojiet priekšmetus un lietas sasniedzamā 

vietā, atvēliet cilvēkam vairāk laika kustību veikšanai. 

 

Sirds un asinsvadu sistēma 
Raksturojums: Sirds muskuļi zaudē elastību un tādēļ samazinās kontrakciju  spēks.  

Attīstās  kardioskleroze; asinsvadi zaudē elastību sklerozes dēļ, asinsvadi kļūst biezi un 

stīvi, tas izraisa asinsspiediena paaugstināšanos;lēnāka reakcija uz spriedzi. Ja pulsa 

ātrums ir palielinājies, vajadzīgs ilgāks laiks, lai tas atgūtu miera stāvokļa  rādītāju; 

maksimālā skābekļa patēriľa mazināšanās. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 sklerotiskas izmaiľas sirds vārstulēs, izklausot sirdi, dzirdami diastoliski  trokšľi;  

 sīkie asinsvadi – kapilāri arī sašaurinās, kā dēļ ļoti pasliktinās audu barošana, tādēļ 

āda ir vēsa un bāla. Apasiľošanas nepietiekamība ir arī iekšējos orgānos; 

 vēnas paplašinās, jo to sieniľas zaudē elasticitāti; 

 stresam sekojoša ilgstoša tahikardija. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 iesakiet regulāri mērīt asinsspiedienu, palīdziet iegādāties asinsspiediena mērāmo 

aparātu un iemāciet, kā ar to rīkoties. Izglītojiet, ka paaugstināts asinsspiediens 

palielina sirds infarkta vai insulta risku.Vēlamais asinspiediens ne augstāk par 139/89 

mm Hg st.; 

 pamāciet, ka pēc fiziskajām nodarbībām jāatvēl ilgāks laiks, lai atpūstos - 

sirdsdarbībai jāatļauj atgriezties normālā ritmā; 
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 izglītojiet par aterosklerozes riska faktoriem un to novēršanu (kustības, asinsspiediena 

normalizēšana, uztura sabalansēšana, holesterīna līmeľa kontrole un pasākumi tā 

mazināšanai u.c.) 

 

Elpošanas orgānu sistēma 
Raksturojums: vecumā cilvēks elpo bieţāk, elpa ir īsāka un virspusēja, samazinās 

asinsrite plaušā, samazinās gāzu apmaiľa/ventilācija plaušās, mazāka ventilācija notiek 

plaušu pamatnē, vairāk galotnē, samazinās plaušu audu elasticitāte ar sekojošu enfizēmu. 

Elpošanas ceļu iekaisumi, bieţi un hroniski procesi, veicina elastīgo audu zudumu. 

Izmeklēšanā konstatētais: ilgstošs klepus, nespēja atklepot, bieţa slimošana ar 

respiratorām infekcijām, elpošana ir virspusējāka un bieţāka, palielināts krūšu kurvis 

priekšas – muguras diametrā. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 vecākiem cilvēkiem pēc jebkuras ķirurģiskas operācijas jāveltī sevišķa uzmanība 

dziļās elpošanas vingrinājumiem; 

 izglītojiet par respiratoro infekciju profilaksi: izvairīties no ļauţu pilnām vietām 

aukstajos gadalaikos un gripas epidēmijas laikā, atteikties no smēķēšanas, savlaicīgi 

apmeklēt ārstu, parādoties saslimšanu simptomiem;  

 nepieciešama norūdīšanās. Kājas būtu ieteicams turēt siltas. Lai norūdītu aizdeguni, 

katru rītu un vakaru būtu vēlams skalot kaklu ar aukstu ūdeni;  

 jācenšas elpot caur degunu, lai gaiss sasiltu un attīrītos;  

 vajadzētu izvairīties no putekļainām un piesmēķētām telpām;  

 regulāra nodarbe ar fiziskiem vingrojumiem, sevišķi soļošana, iešana, braukšana ar 

velosipēdu palīdz saglabāt plaušu audu elastību un krūšu kurvja kustīgumu.  

 

 

Gremošanas orgānu sistēma 
Raksturojums: vairumam cilvēku pēc 65 gadu vecuma nav savu zobu un viľi nēsā zobu 

protēzes. Ja vecajiem cilvēkiem ir saglabājusies daļa zobu, tie bieţi  ir sliktā stāvoklī. 

mēle ar gadiem spēku nezaudē, tās izmēri daţreiz palielinās. Gļotāda pakāpeniski 

izlīdzinās, garšas receptoru skaits samazinās. Vecumdienās rīšana ir apgrūtināta, jo 

samazinās siekalu sekrēcija. Zarnu peristaltika vecumā samazinās, tādēļ barības 

pārvietošanās zarnās palēninās. Pakāpeniski samazinās kuľģa sulas daudzums, samazinās 

sālsskābes un pepsīna izdale. Aknu novecošana sākas ap 50 g.v. – samazinās aknu masa 

un izstrādātās ţults daudzums, samazinās  galvenās funkcijas: siltuma veidošana, 

organismam svešu vielu pārveidošana, kaitīgo vielu izvade no organisma, ţults 

veidošana. Aizkuņģa dziedzera darbības spēja samazinās. Ieteicams to nepārslogot ar 

pārmērīgu cukura lietošanu. Vēlams ierobeţot treknu un pikantu ēdienu ēšanu. Tievās 

zarnās notiek strukturālas izmaiľas un traucēta uzsūkšanās. Samazinās sālskābes izdale, 

tādēļ apgrūtināta dzelzs, B12 vitamīna, folskābes un olbaltumvielu uzsūkšanās. Kalcija 



Geriatrijas pamati. Veco ļauţu aprūpes un saskarsmes īpatnības 

Izdales materiāls 

 

(c) Margarita Rupenheite 2010 

Informācija, jautājumi un atbildes     www.medkursi.lv 

14 

uzsūkšanās samazināta pēc 70 g.v. Samazinās arī taukos šķīstošo vitamīnu – A, D, un K 

vit. Uzsūkšanās. Resnās zarnās samazinās peristaltika un  gļotu izdale,  tādēļ liela 

problēma ir aizcietējumi. 

Izmeklēšanā konstatētais: traucēts košanas un barības košļāšanas process, cilvēks 

ierobeţo ēšanu un produktu izvēli, kā rezultātā var būt novājēšana vai aptaukošanās, 

slikts garastāvoklis, vecais cilvēks izvairās iet viesos. Nepilnvērtīgā uztura dēļ veidojas 

vielu maiľas saslimšanas, aizcietējumi u.c.. Izmaiľas aknu un aizkuľģa dziedera darbībā 

izsauc caureju vai aizcietējumus, daţreiz sliktu dūšu vai spiediena sajūtu pakrūtē. Ar 

gadiem novājinās vēdera muskulatūra, vēdera apjoms palielinās, var veidoties trūces. 

Veciem cilvēkiem anālās atveres rajonā var novērot hemoroidu mezglus, kuru asiľošana 

rada satraukumu. Var veidoties plaisiľas anus gļotādā, kas izraisa sāpes un diskomfortu. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 regulāri sekot zobu stāvoklim, to kopšanai un labošanai, vajadzības gadījumā 

izgatavot zobu protēzes; 

 izglītot par mutes dobuma, zobu un protēţu kopšanu; 

 izglītot par pareiza uztura izvēlēšanos, pareizu sagatavošanu; 

 informēt par vēdera izejas regulēšanu, aizcietējumu profilaksi un novēršanu; 

 savlaicīgi apmeklēt ārstu, ja veidojas hemoroidi un to asiľošana; 

 veciem cilvēkiem uzmanīgi nozīmēt medikamentus, jo sakarā ar samazināto aknu 

atindēšanas funkciju,  medikamentu noārdīšanās produkti no organisma izdalās lēnāk. 

Vecajiem cilvēkiem jānozīmē mazākas medikamentu devas kā pieaugušajiem. 

 

Urīna izvadorgānu sistēma 
Raksturojums: novecojot nieres  sarūk un samazinās to masa. Urīna saturēšanas spēja 

urīnpūlī samazināta. Rodas bieţāka vajadzība iztukšot pūsli, kad tas ir pustukšs. Vecumā 

gan vīriešiem, gan sievietēm ir bieţāka urinēšana naktī. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 veciem cilvēkiem viena no bieţākām sūdzībām ir urīna nesaturēšana, bieţāka  

urinācija, vajadzība urinēt naktī; 

 miega traucējumi ceļoties naktīs, lai ietu uz tualeti; 

 urīna smaka no veļas urīna nesturēšanas un oţas traucējumu dēļ. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ieteikt naktīs lietot pīli vai podiľu, lai ejot naktī uz tualeti nekristu; 

 veicināt veco cilvēku un piederīgos  sekot veļas un ķermeľa tīrībai; 

 ieteikts tuviniekiem nepārmest vecajiem cilvēkiem netīrību, bet palīdzēt ievērot 

tīrību. 
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Imunoloģiskā sistēma   
Raksturojums: tīmusdziedzera atrofijas dēļ vājinās šūnu pārraidītā imunitāte. Mazinās T 

limfocītu -helperu aktivitāte, bet pastiprinās T sūnu - supresoru aktivitāte. T šūnu izmaiľu 

rezultātā vājinās B šūnu darbība. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 bieţāk novēro saslimšanas ar infekcijas slimībām; 

 bieţāka saslimšana ar ļaundabīgajiem audzējiem. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 mācīt vecajiem cilvēkiem, ka viľiem ir paaugstināts risks saslimt ar infekcijas un 

ļaundabīgajām slimībām, tāpēc ļoti svarīgas regulāras medicīniskās apskates un 

profilaktiskās potēšanas.  

 

Neiroloģiskā sistēma 
Raksturojums: izmaiľas  smadzenēs novecošanas procesā - galvas smadzeľu pusloţu 

garozā šūnu skaits samazinās. Samazinās smadzeľu masa un apjoms, palielinās 

starpsmadzeľu telpa, ko aizpilda smadzeľu šķidrums.  

Izmeklēšanā konstatētais: nervu sistēmas izmeklēšanu apgrūtina novājinātās maľu 

orgānu funkcijas, vājināta stāvokļa un vibrācijas izjūta, mazināti refleksi, potītes reflekss 

negatīvs, sūdzības par kritieniem. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 ľemot vērā šīs izmaiľas un novājinātos maľu orgānus, veciem ļaudīm ļoti svarīgi 

ievērot kritienu profilaksi, ieteikt lietot spieķi; 

 savlaicīgi iegādāties aprīkojumu maľu orgānu funkciju kompensācijai, kontrolēt to 

piemērotību - brilles, dzirdes aparāti u.c. 

 

Kaulu muskuļu sistēma 
Raksturojums: muskuļu spēks un funkcijas samazinās, jo samazinās muskuļu masa; 

kaulos notiek demineralizācijas procesi (osteoporoze), tie kļūst trausli un pie niecīgām 

traumām viegli lūzt; ķermenis kļūst īsāks, jo sašaurinās starpskriemeļu spraugas. 

Locītavas kļūst mazāk kustīgas, pat stīvas un nekustīgas, jo mazinās skrimšļu  biezums 

un atsperīgums. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 locītavu kustību apjoms ir ierobeţots, sūdzības par stīvumu; 

 izmaiľas stājā – var veidoties kifoze; 

 ķermeľa garums var samazināties no 2,5 līdz 10 cm no sava iepriekšējā garuma;  

 muskuļu atrofija; 

 bieţāk kaulu lūzumi; 

 sūdzības par muguras sāpēm, locītavu sāpēm, cilvēki lieto pretsāpju līdzekļus, kas 

savukārt var bojāt kuľģa gļotādu. Izglītot par pareizu medikamentu lietošanu; 
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 palielinās  tendence saslimt ar  sirds asinsvadu slimībām, jo sāpju un kustību 

ierobeţojuma dēļ  samazinās fiziskās aktivitātes. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 vecos ļaudis jāmudina pēc iespējas vingrināt locītavas; 

 lai izvairītos no  sāpēm,  cilvēki izvairās no kustībām, līdz ar to process pastiprinās; 

 izglītot cilvēkus par faktoriem, kas veicina osteoporozi: 

 izglītot par vēlamo uzturu un kalcija preparātu lietošanu, lai aizkavētu osteoporozes 

veidošanās iespēju. 

Patstāvīgais darbs referāts: vēlamais uzturs un medikamenti  osteoporozes mazināšanai 

 

Endokrīnā sistēma 
Raksturojums: hipofīze samazina trofisko hormonu izdali, stresa laikā vājinās augšanas 

hormonu atbrīvošanās, palielinās vazopresīna (antidiurētiskā hormona) līmenis, palielinās 

folikulus veicinošā hormona un luteinizējošā hormona daudzums. Normāla insulīna 

sekrēcija miera stāvoklī, lai gan novecojot tā izdalīšanās, uzľemot lielu glikozes devu, 

mazinās. Tas var būt saistīts ar palielinātu svaru vai iedzimtību. 

Izmeklēšanā konstatētais  

 parasti nav izteiktu simptomu. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 izglītot vecos cilvēkus regulāri veikt asins analīzes, lai noteiktu cukura līmeni; 

 izglītot par pareiza, sabalansēta uztura nozīmi. 

 

Reproduktīvā funkcija 
Raksturojums: sievietēm menopauzē mazinās olnīcu lielums un hormonu producēšana. 

Tas izraisa dzemdes ievilkšanos, maksts atrofiju, krūšu masas samazināšanos. Vīriešiem 

novecojot mazinās testosterona producēšanās un izdale, tomēr tā seruma līmenis var būt 

normāls vai nedaudz pazemināts pat 80 gadu vecumā.  

Izmeklēšanā konstatētais 

 sūdzības par maksts sausumu, sāpīgs dzimumakts; 

 atrofisks vaginīts. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 informēt par iespējām uzlabot dzimumaktu (lietot slīdvielas); 

 informēt seksuāli aktīvus vecus vīrus, ka spermatoģenēze var turpināties arī  vecumā. 

 

Āda 
Raksturojums: āda kļūst plānāka, zaudē elastību, rodas krunkas. Āda kļūst sausāka, 

nelīdzenāka. Zemādas tauku slānis samazinās – tauku ir mazāk uz ekstremitātēm, vairāk 

uz vēdera, gurniem. Ādas pigmenta šūnas samazinās – āda kļūst plankumaina, sevišķi, ja 

tiek apsauļots. Veidojas sīki, sārti asinsvadu izaugumi un vecuma kārpiľas – sīki mīksti 
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veidojumi. Padušu un kaunuma matu daudzums samazinās, daţreiz  tie pazūd pavisam. 

Galvas mati kļūst plānāki un sirmi. Vecām sievietēm var parādīties mati  virs augšlūpas 

un uz zoda, jo notiek hormonālas izmaiľas. Vīriešiem bieţi novēro plikpaurību. 

Izmeklēšanā konstatētais 

 novēro izmaiľas pēdās. Izplatītas ir sēnīšu saslimšanas, kas izsauc nagu bojājumus: 

 sakarā ar ādas sausumu nereti rodas plaisas pēdas apakšā, sevišķi papēţos; 

 Hallux valgus – t.i. kauliľa palielinājums (izaugums) pie īkšķa. 

 Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 nepieciešams lietot ādu mīkstinošos līdzekļus vismaz divas reizes dienā ( augu eļļa); 

 Halluks valgus gadījumā nepieciešama ortopēda palīdzība, ērti apavi; 

 sēnīšu slimību  paasinājumus izprovocē  situācijas, kas novājina visu organismu: 

saslimšanas, lieli pārdzīvojumi, traumas; 

 redzes traucējumi vai grūtības saliekties var būt par cēloni pēdu nekopšanai. Izglītot 

piederīgos sekot vecā cilvēka pēdu higienai, palīdzēt apgriezt nagus un kopt pēdas; 

 mazgājoties izvairīties no ādu sausinošu ziepju lietošanas; 

 ādas lobīšanās gadījumā ieziest ādu ar mīkstinošu krēmu vai eļļu; 

 jāizvairās no ļoti karstu un ļoti aukstu priekšmetu saskares ar ādu, jo tā var tikt 

traumēta, nesajūtot sāpes (vecam cilvēkam pazemināts ādas jūtīgums ); 

 nieze ir nepatīkamas sajūtas ādā, kas pasliktinās karstumā, pie svīšanas, noguruma un 

stresa, kā arī kā slimību izpausme (nieru, ţults un aknu slimības, dzelzs deficīta 

anēmija). Ādas sausums veicina niezi. Kasīšanās rada vēl lielāku niezi, jo  kasot ādu 

atbrīvojas viela, kas pati ierosina niezi. Mazgājoties ieteicams ūdenim nedaudz pieliet 

etiķa šķīdumu. Var lietot sāls šķīduma kompreses. Niezes izraisītu miega traucējumu 

gadījumā jālieto medikamenti pēc ārsta norādījumiem. Vecuma nieze skar visu miesu.  

 

Garīgās veselības traucējumi 
Novecošanās un garīgā veselība  

 Novecošanās var daţādi ietekmēt izziľas spējas, atmiľu, gara spējas, 

individualitāti un uzvedību. Tomēr daudzas izmaiľas garīgajā veselībā nav saistītas tikai 

ar novecošanas procesu, bieţi tās ir radušās slimības rezultātā. Strauja izziľas spēju 

krišanās gandrīz vienmēr ir slimības rezultāts.  

Ar vecumu saistītās atmiņas izmaiņas 
Veciem cilvēkiem var samazināties  spēja apgūt un uzkrāt jaunu informāciju, grūti 

atcerēties nesenus notikumus. Spēja atcerēties senākus notikumus nemainās.  

 Veciem cilvēkiem var būt grūtības veikt darbības, kas prasa ātru reakciju vai 

precizitāti, bet viľi saglabā spēju saprast savu situāciju un mācīties no jaunas pieredzes, 

bet, tā kā reakcija ir lēnāka, uzdevumu veikšanai jāatvēl vairāk laika. Izzināšanas spējas 

var traucēt arī depresija, nemiers un citi psihiskie traucējumi. 

Izmaiņas personībā un uzvedībā 
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  Personība ar gadiem nemainās, bet uzvedība un psiholoģiskā pielāgošanās 

turpinās un nesastingst. Bieţi vien  pārspīlēta, slikti pielāgojama un nepārveidojama 

uzvedība atspoguļo psiholoģiskas  vai neiroloģiskas problēmas, nevis novecošanu. 

Intelekts un izmaiņas, kas saistītas ar vecumu 

Cilvēks vecumā saglabā savu intelektu, tomēr nelielam skaitam cilvēku var 

novērot tā pavājināšanos.  Intelekta treniľš ir labākās zāles pret vecumu.  55 – 60 gadu 

vecumā novēro radošās aktivitātes maksimumu. Daudzi veci cilvēki ir jaunu ideju 

radītāji. 

Grupas darbs: Videofilmas par aktivitāšu norisēm veco ļauţu aprūpes iestādēs Dānijā 

un  Latvijā,  diskusija- pieredzes apmaiľa. 

 

Depresija 
 Traucējumi, ko raksturo grūtsirdība,  bezcerība, izmisums. Smaguma pakāpes 

svārstā no vieglām  līdz dzīvībai  bīstamām. Depresija ir viens no izplatītākajiem 

psihiatriskajiem traucējumiem vecu cilvēku vidū. Depresija ir viens no nozīmīgākajiem 

pašnāvības riska faktoriem.    

Depresiju etioloģija 

 Psiholoģiskie riska faktori visām vecuma grupām ir līdzīgi - vainas apziľa un negatīvas 

domas, izziľas procesu disfunkcija. Sociālie riska faktori: tuvinieka zaudējums, 

samazinātais sociālais atbalsts bieţāk izraisa depresiju vīriešiem nekā sievietēm. 

Personām ar maziem ienākumiem ir lielāks risks saslimt ar depresiju. Nozīme var būt 

ģenētiskai predispozīcijai un cerebrālai vaskulārai nepietiekamībai.   

Depresijas diagnozi  tāpat kā jebkuru garīgās veselības traucējumu diagnozi drīkst 

uzstādīt tikai speciālists pēc pamatīgas izmeklēšanas un tuvinieku aptaujas.  

Prognoze un ārstēšana 
Uz  smagas depresijas sekām var attiecināt ''trešdaļu likumu'':  

 1/3 veco cilvēku stāvoklis uzlabojas un tāds saglabājas;  

 1/3 kļūst labāk, bet tad atkal slimība atkārtojas;  

 1/3 stāvoklis neuzlabojas vai uzlabojas daļēji.  

Vairums  cilvēku, kuri cieš no smagas depresijas, vecumā atveseļojas, taču 

atveseļošanās var prasīt gadus. Visiem aprūpes veicējiem jābūt informētiem par depresiju 

iespējamību, lai savlaicīgi novērotu simptomus un ziľotu ārstam. Visiem aprūpes 

darbiniekiem vajadzētu pārzināt pašnāvības riska pazīmes. Par vecā cilvēka depresijas 

ārstēšanas piemērotāko vietu un metodēm izlemj speciālists. 

 

Demence 
 Raksturīgas izziľas procesu izmaiľas bez apziľas traucējumiem.  

Demences cēloņi: var būt saistīti ar izmaiľām galvas smadzenēs, intoksikāciju (alkohola, 

toksisku vielu), infekciju – HIV, neirosifiliss, Laima slimība, Kreutzfeldta – Jakoba 

slimība. 

Agrīnā demence 
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Demences sākumā visbieţākie simptomi: īslaicīgās atmiľas traucējumi, personības 

izmaiľas. Izpauţas kā emocionalitātes izmaiľas, ierobeţotas spriešanas spējas. Var 

parādīties eiforija vai depresija.  

Vidēji smaga demence 

 Demencei progresējot, traucētas ikdienas aktivitātes - mazgāšanās, tualetes 

lietošana, ģērbšanās. Pacients ar grūtībām apgūst jaunu informāciju. Parādās orientēšanās 

vietā un laikā traucējumi: grūtības atrast māju, istabu. Palielinās kritienu un traumu risks. 

Progresē uzvedības traucējumi, parādās pazušanas, apmaldīšanās epizodes, nepazīst sevi 

spogulī, ceļas un dodas gulēt neparastā laikā. Daţreiz parādās fiziska agresivitāte, 

neatbilstoša seksuāla uzvedība, neatbilstoša runāšana. 

Smaga demence 

 Cilvēks nespēj veikt mājas aktivitātes, nepieciešama nepārtraukta pieskatīšana un 

aprūpe: ēdināšana, higiena, ģērbšana, pastaigas, kustēšanās. Īslaicīgās un senās atmiľas 

pilnīgs zudums. Nepazīst ģimenes locekļus, aprūpes darbiniekus. Motorās darbības 

refleksu traucējumu dēļ var būt rīšanas traucējumi, elpošanas traucējumi: aizrīšanās risks, 

nosmakšanas risks. Mazkustīguma un barošanās traucējuma dēļ var veidoties izgulējumi. 

Iespējamās aprūpes problēmas: dehidratācija, nepietiekoša uztura uzľemšana, aspirācija, 

izgulējumi, muskulatūras hipotrofija. Atbilstoši jānodrošina pareiza aprūpe. Šiem 

pacientiem bieţi nepieciešams atrasties īpašās aprūpes iestādēs, jo nepieciešama 

uzraudzība visu diennakti. Bieţākie nāves cēloľi ir elpošanas ceļu, ādas, urīnceļu 

infekcijas pievienošanās. 

 Demences progresēšanu var novērst vai mazināt pareiza un savlaicīga ārstēšana 

un aprūpe, ja savlaicīgi novērš izraisītājus faktorus: pārtrauc alkohola, neirotoksisku 

medikamentu lietošanu, mazina aterosklerozes veidošanos. Depresijas gadījumā var 

palīdzēt dzīves veida optimizēšana, antidepresantu lietošana, miega noregulēšana. 

 Agras un vidēji smagas demences gadījumos vecie cilvēki vislabāk jūtas ģimēnē. 

Aprūpes komandas darbinieku uzdevums ir izglītot piederīgos par drošības pasākumiem 

mājās, virtuvē, vannas istabā.  

Svarīgi novērtēt risku starp drošību un vecā cilvēka vēlmi būt neatkarīgam.   

Jāľem vērā, ka situācijā ''vecais cilvēks un vide '' ir nemitīgas abu komponentu  izmaiľas, 

tādēļ aprūpes process ir ļoti radošs process. 

 Vecajam cilvēkam nepieciešamas garīgās un fiziskās aktivitātes katru dienu 

vismaz 15 - 20 minūtes vairākas reizes dienā. Aktivitāšu veidi ir ļoti daudzveidīgi un 

individuāli, jāsaskaľo ar pacientu un piederīgajiem. 

 Sociālā izolācija pēc iespējas jānovērš un aprūpes procesa nodrošināšanā viens no 

svarīgiem pamatnosacījumiem ir sniegt vecajam cilvēkam aprūpi viņu nepārvietojot, 

jo ierastajā vidē vecais cilvēks jūtas vislabāk.  

Uzdevums: aprūpes komandas darbs, novērtējot vecā cilvēka situāciju, vai ievietot 

aprūpes iestādē vai atstāt mājās. 
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Aprūpes komandas vadītājiem un citiem darbiniekiem vajadzētu savlaicīgi ievērot 

aprūpes veicēju stresa vai izdegšanas pazīmes un savlaicīgi sniegt atbalstu un izpratni. 

Patstāvīgais darbs: LEMON 10.grāmata ''Māsu veselība un darba drošība''  44.lpp. 

 

 

 

Geriatrisko pacientu  bieţākās veselības  problēmas 
Raksturīgākās īpatnības slimībām vecumā: 

 vecajiem cilvēkiem daţreiz ir tendence slēpt, noklusēt raksturīgās sūdzības, kas 

norāda uz veselības traucējumiem, ko savlaicīgi varētu atklāt un novērst;  

 daudzi vecie cilvēki domā, ka vecums ir slimību un nespējas laiks, un tādēļ slikti 

justies ir normāla pazīme vecumdienās;  

 depresija un slimības radītais diskomforts samazina vēlmi atgūt veselību;  

 vecā cilvēka traucētās saprašanas spējas  var apgrūtināt viľa spējas saprast, kas 

notiek, izteikt to ko jūt, bet tas traucē noteikt veselības problēmas un veikt 

nepieciešamo veselības aprūpi.   

Veco ļauţu slimību atipiskas izpausmes 

Slimība Atipiskās  izpausmes 

Akūta zarnu infekcija Sāpes vēderā var arī nebūt 

Var būt izteikts apjukums, leikocitoze, acidoze 

Apendicīts Sāpes var būt izkliedētas, nevis lokalizētas labajā apakšējā kvadrantā 

Ţults ceļu saslimšanas Apjukums, funkcionālas novirzes un citi nespecifiski simptomi 

Vienīgais rādītājs var būt izmaiľas aknu funkciju testos  

Sirds mazspēja Sākotnēji var būt izmaiľas prāta darbībā un nogurums 

Hipertireoze Apātija, sirdsklauves, svara zudums, vājums 

Hipotireoze Svara zudums 

Miokarda infarkts Sāpes krūšu kurvī var nebūt 

Iespējamie simptomi: sinkope, dispnoja, vemšana, apjukums 

Čūlas perforācija Vēdera muskulatūras spriegums var parādīties krietni novēloti 

Pneimonija Var izpausties kā apjukums 

Drudzis un klepus var nebūt 

Pulmonāra embolija Var izpausties kā izmaiľas prāta darbībā 

Var nebūt drudzis, leikocitoze vai tahikardija 

Septicēmija Var būt bez paaugstinātas temperatūras 

Sarkanā vilkēde Visparastākās izpausmes ir pneimonija, zemādas mezgliľi un diskveida 

brūces 

Retāk novērojami tauriľveida izsitumi uz sejas, Reino fenomens, nefrīts 
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Patieso vecā cilvēka veselības stāvokļa  novērtējumu, ārstēšanu un aprūpi sareţģī tas, 

ka vienlaicīgi pastāv vairākas veselības problēmas.Vecumā raksturīgi: 

 veselības traucējumu izpausmes bieţi nav tipiskas; 

 slimības prasa daudz ciešanas un līdzekļus, 

 daţreiz saslimšanas izpausmes var būt pirmsnāves pazīmes. Šo periodu bieţi pavada  

imobilitāte, urīna nesaturēšana, aptumšotas apziľas stāvoklis, tādēļ var būt 

nepieciešamība ievietot  slimnīcās vai aprūpes iestādēs. 

 

 

Izmaiņas pacientu reakcijā uz ārstniecības līdzekļiem 
Ar novecošanu saistītās ķermeľa izmaiľas var pastiprināt medikamentu blakusiedarbību. 

Medikamentu uzsūkšanos ietekmē šādas ar vecumu saistītas izmaiľas: mazināts skābes 

daudzums kuľģī, vājināta kuľģa  - zarnu motorika, mazināta asins plūsma kuľģī, 

izmaiľas kuľģa - zarnu gļotādā, mazināta asins plūsma un ķermeľa temperatūra taisnajā 

zarnā. 

Zāļu iedarbību ietekmē: mazinātie ķermeľa apmēri, samazinātais  šķidruma daudzums 

organismā, palielinātais ķermeľa kopējais tauku daudzums, zāles, kas iedarbojas ar ūdens 

palīdzību, (gentamicīns) ķermenī ir augstākā koncentrācijā, zālēm, kas iedarbojas ar 

tauku palīdzību, ir plašāka izplatība, mazāk intensīva, bet ilgstošāka iedarbība ( 

fenobarbitāls). 

Zāļu vielmaiņa: 

 izmainās, jo samazinājies aknu izmērs, asins plūsma, fermentu aktivitāte un 

olbaltumvielu sintēze; 

 veciem cilvēkiem zāļu vielmaiľai vajadzīgs ilgāks laiks nekā jauniem, tāpēc zālēm, 

kas metabolizējas aknās ir palielināts aktivitātes laiks (propranolols, teofilīns); 

 zāļu izdalīšanās ir mainījusies nieru funkciju izmaiľu dēļ. 

Novērtēšana 

 zāļu toksicitāte ir citādāka nekā jauniem cilvēkiem; 

 veciem cilvēkiem medikamenti nonāk asins plazmā lielākā devā, izplatīšanās tilpums 

organismā ir samazinājies un medikamenti atrodas asinīs augstākā koncentrācijā un 

ilgāk, tādēļ gados veciem cilvēkiem zāles jādod mazākā devā nekā jauniem;  

 veciem ļaudīm blakusparādības bieţi izpauţas kā uzvedības izmaiľas, jo 

hematoencefālā barjera ir vieglāk pārvarama, tādēļ CNS ietekmējošie līdzekļi var 

darboties pastiprināti, bet sedatīvie un miega līdzekļi - ilgāk. Var parādīties apjukums, 

koordinācijas traucējumi, apziľas aptumsums, reibonis ar krišanu; 

 vecumā palielinās zāļu alerģiskās reakcijas, jo ir lielāka iepriekšējās saskares 

iespējamība; 

 gados veciem cilvēkiem pēc iespējas jāmēģina palīdzēt bez medikamentiem, tādā 

veidā saglabājot dabiskos kompensācijas mehānismus. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 
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 lai zāļu lietošana būtu droša, vēlamā rīcība: 

- iegūstiet pilnu informāciju par lietojamām zālēm; 

- mutiski teikto informāciju  uzrakstiet vienkāršiem vārdiem, lieliem burtiem, 

ieteicams atšķirīgas krāsas daţādām zālēm; 

- uzrakstiet, kādam nolūkam zāles domātas un iespējamās blakus parādības; 

- pārliecinieties vai pacients vai aprūpētājs spēs atvērt iesaiľojumu; 

- izkārtojiet zāļu lietošanas grafiku,  lai tas atbilstu ikdienas regulārām 

nodarbēm, piem., ēdienreizēm. Pēc iespējas, vienkāršojiet šo grafiku; 

- palūdziet atnest  visas mājās esošās zāles, novērtējiet derīguma termiľus, 

iesakiet likvidēt nevajadzīgās un nederīga termiľa zāles; 

- piesakiet pacientam glabāt zāles to oriģinālajā iesaiľojumā un sausā, tumšā, 

vēsā vietā; 

- iesakiet pacientam izvairīties no brīvi nopērkamu zāļu lietošanas, 

nesaskaľojot to ar savu ārstu; 

- iesakiet pacientu informēt par jebkurām zāļu blakusparādībām. 

 zāļu lietošanas grafiku uzrakstiet un iesakiet pacientam regulāri atzīmēt katru dienu 

lietotās zāles.Vismaz reizi nedēļā aprūpētājam iesakiet pārbaudīt zāļu pierakstu, 

saskaitiet atlikušo zāļu daudzumu. Iesakiet pie atzīmētajām zālēm pierakstīt blakus 

parādības, ja tādas novēro. 

Medikamentu pārmērīga lietošana 

Veco ļauţu ārstēšanā tiek lietoti pārāk bieţi un pārāk daudz medikamentu, kas 

izraisa  blakus parādības. Ārsti pārāk paļaujas uz medikamentu raţotāju firmu reklāmas 

materiālos sniegto informāciju.  

Norādījumi aprūpei un izglītošanai: 

 sakarā ar lielāku medikamentu uzkrāšanos,  būtiska nozīme ir devas lielumam. Lielu 

devu lietošana var radīt nevēlamas blakusparādības;  

 nomierinošo līdzekļu pārdozēšanas rezultātā  var parādīties psihiskie traucējumi; 

 asinsspiedienu pazeminošie līdzekļi var pazemināt asinsspiedienu līdz līmenim, kad 

smadzenes un sirds ir nepietiekoši apasiľotas,  var parādīties  psihiskie traucējumi;  

 urīndzenošie līdzekļi  izraisa daudz bieţāku urīnpūšļa iztukšošanos, ko kļūdaini var 

novērtēt kā urīna nesaturēšanu;  

 veciem cilvēkiem normālas novecošanas pazīmes var noturēt par slimības 

simptomiem, kas savukārt izraisa nevajadzīgu medikamentu izrakstīšanu;  

 ārstēšanai jābūt ļoti individuālai. Vajadzētu sākt ar mazu devu un palielināt 

pakāpeniski. Ja vienlaicīgi jālieto vairāki medikamenti, tad jāpārliecinās par 

kombinācijas nekaitīgumu;  

 ja mēnesi un ilgāk lieto miega zāles un trankvilizatorus, veidojas pierašana un  tie nav 

iedarbīgi ilgstošas lietošanas gadījumā. “Nervu” zāļu lietošana var izraisīt  bieţākus 

veco ļauţu krišanas gadījumus;  

 pārmērīga pretiekaisuma, pretsāpju līdzekļu (ibuprofens, indometacīns, diklofenaks 

u.c.) lietošana var radīt kuľģa asiľošanu, sevišķi, ja vienlaicīgi tiek lietots aspirīns;  
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 pavājinātas nieru funkcijas dēļ, paildzinās antibiotiku izvades laiks, tāpēc devas 

jāsamazina; 

 aterosklerozes ārstēšanai plaši tiek lietoti smadzeľu asinsvadu paplašinātāji un tiem 

līdzīgie medikamenti (cinnerazīns, stugerons, kavintons, nootropils, fezams u.c.). Šo 

līdzekļu klīniskā efektivitāte ir maza;   

 bieţi vien daudzu medikamentu lietošana vienlaicīgi  izraisa blakus parādības, kas 

pārtrauc veco ļauţu neatkarīgo dzīvi;  

 izrakstot medikamentus, vēlams brīdināt par iespējamām blakus parādībām;  

 svarīgi ir pārliecinieties, vai medikaments tiešām attiecīgā brīdī nepieciešams. Ļoti 

iespējams, ka ar dzīves apstākļu sakārtošanu un citām konkrētām izmaiľām varētu 

palīdzēt vislabāk;  

 nevajadzētu aizmirst arī par ārstniecisko augu tējām, un citiem dabas produktiem;  

 vecie ļaudis  jānovēro, lai pārliecinātos, ka viľi nelieto medikamentus bez vajadzības. 

 

Izmaiņas ķermeņa barojumā 
 Normālas novecošanas parādības, izmaiľas uzvedībā un patoloģiski stāvokļi var 

izraisīt vecā cilvēka nepietiekamu  vai pārmērīgu barojumu. 

Proteīna-enerģijas deficīts(malnutrition) Pazemināts ķermeņa barojums 

Nepietiekama barojuma fizioloģija 

Proteīna-enerģijas deficīta izpausmes:marasms vai kvašiorkors (marasmus, kwashiorkor) 

 Marasms ir robeţstāvoklis barojuma novērtēšanā, kurā pacienta muskuļu masa 

un tauku kārta ir pazemināta, bet viscerālā proteīna daudzums un orgānu funkcionēšana ir 

normāla. Tā kā pacientam nav proteīna un tauku  rezervju, jebkurš papildus metabolisks 

stress ( ķirurģiska operācija, infekcija, apdegumi u.c.) ātri var novest pie kvašiorkora 

(hypoalbuminemic protein energy malnutrition). Šis stāvoklis raksturojas ar viscerālā 

proteīna zudumu un tūsku veidošanos, dzīvībai bīstams stāvoklis. 

Nepietiekamu barojumu veicina: 

 izmaiľas mutes dobumā - zobu zaudēšana, siekalu izdales mazināšanās, sakošļāšanas 

grūtības. Šie faktori var izraisīt nepietiekamu barības uzľemšanu; 

 kuľģa sulas un pepsīna izdale ir mazinājusies, tas kavē olbaltumvielu sagremošanu un 

dzelzs, B12 vitamīna, kalcija un folijskābes absorbciju; 

 maľu, arī oţas un garšas vājināšanās, izraisa anoreksiju; 

 ēšanas ieradumus ietekmē psihosociālie faktori: aizspriedumi, ģimenes ieradumi, 

izmaiľas dzīvē, atraitnība, depresija, vientulība, ierobeţota ēdienu izvēle (aprūpes 

iestādēs), nepieciešamība ievērot īpašu diētu, ekonomiskais stāvoklis un spēja 

iegādāties un pagatavot ēdienu. Daţreiz veci cilvēki ierobeţo ēšanu, baidoties no 

''nepanesama svara turpmākajā dzīvē'';  

 alkohola lietošana traucē B grupas vitamīnu absorbciju, turklāt alkohols satur daudz 

kaloriju, bet uzturvielu ziľā vērtība zema. Atteikšanās no alkohola,  psihoaktīviem 

līdzekļiem, nomierinošiem līdzekļiem var radīt svara zudumu atveseļošanās periodā; 
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 zāles var ietekmēt barojumu tiešā veidā, mazinot  uzturvielu absorbciju un 

utilizēšanos. Tās var radīt anoreksiju, nepatiku pret ēdienu, agru sāta sajūtu; 

 ēdiena uzľemšanu var mazināt disfāgija (rīšanas grūtības), kas parasti parādās pēc 

cerebrāli vaskulāras traumas, intubācijas, galvas vai kakla operācijas vai arī ir 

saistītas ar Parkinsona slimību vai plānprātību.  

Novērtēšana 

 pie marasma izsmeltas barības rezerves, tādēļ jebkurš metabolisks stress (ķirurģiska 

iejaukšanās, infekcija, apdegumi) var izraisīt kvašiorkoru (hipoalbumēniska proteīnu 

enerģijas nepietiekamība). Pirms šī stāvokļa jau novērojams neliels stress. Bieţāk šo 

stāvokli novēro veciem cilvēkiem ar pazeminātu svaru, bet var novērot arī cilvēkiem, 

kas nesen strauji zaudējuši svaru; 

 cilvēkiem ar nepietiekošu svaru pusmūţā un vēlāk ir lielāks nāves risks nekā 

cilvēkiem ar lieko svaru. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 māciet vecajam cilvēkam un viľa ģimenei vai draugiem par nepieciešajām 

uzturvielām un par to, kas traucē optimālu to uzľemšanu.  

 izglītojiet rūpēties par mutes higiēnu; 

 veiciniet izvairīties no alkohola lietošanas; 

 kopā ar pacientu izvērtējiet viľa lietoto zāļu  ietekmi uz ķermeľa barojumu; 

 ja pārtikas sagāde, ēdiena gatavošana un ēšana sagādā grūtības, noskaidrojiet iespējas 

palīdzēt sagādāt  pārtiku vai gatavas pusdienas; 

 veco ļauţu aprūpes centros ēdiena baudīšanu var ietekmēt apkārtējā vide, mēģiniet 

novērst nepatīkamos faktorus; 

 lai kompensētu vecuma izraisītās garšas un oţas izmaiľas, mudiniet lietot piedevas ar 

mazu sāls saturu; 

 ierādiet pareizu ķermeľa stāvokli ēšanas laikā, t.i., sēdēt taisni un pusstundu pēc 

maltītes neiet gulēt, lai atvieglotu gremošanu; 

 iesakiet 5 - 6 ēdienreizes ierasto 3 ēdienreiţu vietā; 

 iesakiet tuviniekiem atnest vecā cilvēka iemīļotos ēdienus; 

 izvietojiet ēdienu uz šķīvja tā, lai varētu labi saskatīt, kas tiek pasniegts; 

 

Aptaukošanās 
 Tauki darbojas kā pārmērīgu kaloriju uzglabāšanas orgāns, nodrošinot  

aizsardzību veciem cilvēkiem ar akūtām slimībām. Tauki arī aizsargā vitāli svarīgos 

orgānus no ievainojumiem kritienu laikā, un tiem ir nozīmīga loma saglabājot ķermeľa 

temperatūru. 

Aptaukošanās komplikācijas veciem cilvēkiem 

Mērena aptaukošanās   Slimīga aptaukošanās 

( 120% - 130% no vēlamā svara)  ( > 130% no vēlamā svara) 

Pasliktinās funkcionālais stāvoklis  Samazināts mūţa ilgums 
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Hipertonija     Diagnosticēšanas problēmas 

Cukura diabēts    Paaugstināts ķirurģiskas iejaukšanās risks 

Vainagartēriju slimības   Nekustīgums 

Ţultspūšļa slimības    Alveolārā hipoventilācija 

Podagra     Izsutumi 

Miega apnoja 

Dziļo vēnu tromboze 

Plaušu embolija 

Osteoartrīts 

Izgulējumi 

Sievietēm dzemdes, krūšu, kakla un olnīcu vēzis 

Vīriešiem resnās zarnas un prostatas vēzis 

Aptaukošanās etioloģija 

 Veciem vīriešiem aptaukošanās rodas samazinātas fiziskās aktivitātes rezultātā, 

vecām sievietēm  - estrogēnu zaudēšanas rezultātā, bet abiem dzimumiem - samazinoties 

augšanas hormonu daudzumam. Iedzimtība izskaidro 25% aptaukošanās gadījumu. 

Bieţākās saslimšanas, kuras pavada aptaukošanā: hipotireoidisms, Kušinga sindroms, 

glukokortikoidu terapija. Pārēšanās tomēr paliek visbieţāk sastopamais cēlonis.   

 Aprūpe un izglītošana 
 Parasti aptaukošanās veciem cilvēkiem  nav tik nopietna problēma kā jauniem, un 

pirms to ārstēt, jānovērtē riska un gūtā labuma proporcija. 

Tā kā bieţi vien svara palielināšanās cēlonis veciem cilvēkiem ir fiziskās 

aktivitātes trūkums, svara samazināšanai noderīga ir vingrinājumu programma.  

 Svarīgi izglītot par kustību un uzturproduktu saistību: ja apēd konfektes, kūkas, 

bulciľas, tad jāpalielina kustību slodzi - garāku pastaigu, ilgāk pavingrot. 

Veciem cilvēkiem svara zaudēšanai netiek ieteikti medikamenti vai kuľģa 

samazināšanas operācijas. 

 

Urīna nesaturēšana (urīna inkontinence) 
 No urīna nesaturēšanas cieš  34% mājās dzīvojošie vecie cilvēki un  > 50% veco 

ļauţu mītľu iedzīvotāju. Bieţāk novēro sievietēm nekā vīriešiem. Bieţi vien vecie cilvēki 

par to nesūdzas, jo uzskata par normālu parādību vecumā, neatzīst šo problēmu. 

Inkontinence nereti rada depresiju, cilvēks izvairās iet sabiedrībā, ierobeţo neatkarību un 

daţreiz nesaturēšana ir cēlonis, lai vecos cilvēkus ievietotu aprūpes iestādēs. 

Etioloģija, izmaiņas fizioloģijā 

Urīna nesaturēšanas veidi: spiediena nesaturēšana, dziľas nesaturēšana, atlieku 

nesturēšana, funkcionāla nesaturēšana - urīna noplūdi izraisa nespēja nokļūt līdz tualetei 

nezināšanas vai fizisku traucējumu dēļ, situācijas vai vides problēma, motivācijas 

trūkums. 

Novērtēšana 
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 kustību ierobeţojums, nepiemēroti apavi, nepiemērotas telpas, grūti atrast tualeti vai 

pasaukt personālu; 

 infekcijas (akūts cistīts), nereti jaunākām sievietēm atrofisks iekaisums (vaginīts, 

uretrīts), vairāk postmenstruālā periodā, sakarā ar estrogēnu trūkumu organismā;  

 noskaidrojiet urinācijas bieţumu dienā un naktī. Norma  apm.7 reizes  dienā un 2 

reizes  naktī, ja miegs 9 - 10 st.;  

 nosakiet vai urīna nesaturēšana ir neatgriezeniska: 

- delīrijs, sevišķi tā jauns aizsākums; 

- fekāliju sablīvēšanās; 

- poliūrija.  

Nakts inkontinences bieţākie cēloņi: palielināts urīna daudzums, miega traucējumi, 

urīnpūšļa un urīnizvadceļu disfunkcija. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 aprūpes veicējs novēro un intervē pacientu par urīna izvadīšanu 48 - 72 stundu laikā; 

 saskaľojot ar ārstu, veic korekcijas medikamentu lietošanā; 

 liela nozīme ir stresa līmeľa normalizēšanai sadarbībā ar pacientu un piederīgajiem; 

 inkontinences novēršanā vai mazināšanā liela nozīme aprūpes komandas sadarbībai, 

aprūpes plāna sastādīšanai un realizēšanai;  

 ieteikums pirms gulētiešanas ierobeţot šķidruma lietošanu. 

 

Urīna aizture (retence) 
Urīna aizture ir parasta vecu ļauţu problēma, vairāk izpauţas vīriešiem.  

Etioloģija/izmaiņas fizioloģijā 

Bieţi novērojama slimnīcās pēc katetrēšanas, triekas, diabēta pacientiem atoniska 

neiropātiska pūšļa dēļ, nosprostojoties fekālijām. 

Mūţa otrajā pusē urinācijas traucējumi vīriešiem saistīti ar priekšdziedzera 

palielināšanos jeb prostatas adenomu. Pacientiem ar urīna aizturi bieţi ir urīna 

nesaturēšana naktī. Urīna aizturi var izraisīt vai pastiprināt preparāti ar antiholīnerģiskām  

īpašībām,piem., levodopa (Sinemet) vai tricikliskie antidepresanti, it sevišķi amitriptilīns.  

Prostatas adenomas klīniskās izpausmes: vājāka urīna strūkla, sajūta, ka pūslis nav 

pilnīgi iztukšojies, grūti uzsākt urinēšanu, pēkšľa vajadzība urinēt, no kā grūti atturēties,  

bieţa urinācija naktī, strūklas pārtraukums urinācijas laikā, papildus jāsasprindzinās, lai 

izspiestu urīnu. Ja pievienojas infekcija, var rasties sāpes un dedzināšanas sajūta 

urinēšanas laikā. Nopietnākos un jau ielaistos gadījumos vīrietis pilnīgi nespēj nolaist 

urīnu,  ja  pārpildīts urīnpūslis, kam seko arī pārmaiľas nierēs – ar nieru nepietiekamības 

pazīmēm. 

Novērtēšana 

 uzziniet pilnu slimības vēsturi un veiciet fizisku izmeklēšanu, lai novērstu urīna 

aiztures cēloľus; 
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 sekojiet, vai pūslis nav izpleties, un pēc pūšļa iztukšošanas veiciet katetrēšanu. Ja 

atlikums ir lielāks nekā 300ml, tas liecina par urīna aizturi. 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 vēlams savlaicīgi apmeklēt ārstu – urologu. Nepieciešama arī urīna analīze; 

 precīzus prostatas adenomas  izmērus var noteikt ar ultrasonogrāfijas palīdzību;  

 nepieciešams ievērot attiecīgu reţīmu, ko nosaka ārsts. Uzturā nav ieteicams lietot 

asus, kairinošus, ceptus un konservētus ēdienus. Nelietot alkoholiskos dzērienus; 

 pārskatiet izrakstītās zāles un pārrunājiet ar ārstu kaitējoša medikamenta lietošanas 

nepieciešamību vai aizvietošanu; 

 veiciniet vīriešus urīna plūsmas atvieglošanai piecelties stāvus, bet sievietes apsēsties, 

nodrošiniet privātumu urinācijas laikā; 

 likvidējiet fekāliju sablīvējumu, lai palīdzētu atjaunot pūšļa darbību;   

 jāizvairās no ķermeľa apakšdaļas apsaldēšanas; 

 jācenšas pēc iespējas bieţāk urinēt, lai pūslis nepārpildītos.  

Urinēšanas traucējumi vīriešiem nav parasta novecošanas pazīme, kuru var  

neievērot. Šajos gadījumos  nepieciešama palīdzība.   

 

Fekāliju nesaturēšana 
Fekāliju nesaturēšana ir nespēja valdīt pār gāzu vai fekāliju izdalīšanos. 

Etioloģija/izmaiņas fizioloģijā: Fekāliju saturēšana atkarīga no normālās rektālās un 

anālās sajūtas, taisnās zarnas ietilpības un iekšējā un ārējā sfinktera darbības 

mehānismiem. Fekāliju un urīna izvadīšana netiek kontrolēta pie smagas demences vai 

plānprātības.  

Novērtēšana 

 veiciet rektālo izmeklēšanu, lai pārliecinātos par iespējamo fekāliju sablīvēšanos vai 

rektālā sfinktera tonusa vājumu; 

 ja fekāliju nesaturēšanas cēlonis ir caureja, jānosaka caurejas cēlonis (infekcija, 

uztura problēmas, stress ). 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

 zarnu infekcijas caurejas gadījumā  jālieto antibakteriālie  līdzekļi; 

 veciem ļaudīm ar neirogēnu fekāliju nesaturēšanu, piem., muguras smadzeľu 

bojājumu gadījumos nepieciešams ārstēšanās kurss, lai izraisītu fekāliju izdalīšanos 

noteiktā laikā; 

 ja nesaturēšanas cēloni novērst nav iespējams, aprūpes komanda kopā ar 

piederīgajiem vienojas par piemērotākajiem higiēnas pasākumiem: gultas higiēna, 

pamperu lietošana, regulāra vecā cilvēka aizvešana uz tualeti pēc ēdienreizēm. 
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Aizcietējumi 
 Veco ļauţu viens no bieţākiem veselības traucējumiem  ir aizcietējumi - vēdera 

izeja notiek pēc vairākām dienām,  diskomforta sajūta vēderā un taisnā zarnā. Fekāliju 

sablīvējums un blīvo masu izspiešana var izsaukt plaisiľu rašanos anālās atveres rajonā. 

Etioloģija:  

 veciem cilvēkiem aizcietējumu rašanās var būt saistīta ar izmaiľām zarnu traktā: 

pavājināta zarnu peristaltika, paplašināta taisnā zarna, samazināts anus sfinktera 

spēks, samazināta rektālā spiediena sajūta; 

 mazkustīgs dzīves veids un  imobilitāte veicina fēču masu uzkrāšanos zarnu traktā; 

 vēdera muskulatūras vājums apgrūtina fēču masas evakuāciju; 

 nepietiekošs šķiedrvielu daudzums uzturā traucē fēču masu veidošanos un 

evakuāciju; 

Simptomi, pazīmes, komplikācijas 

Aizcietējumi veciem cilvēkiem nosacīti iedalās 2 kategorijās: funkcionāls megarectum, 

kurš izpauţas kā paplašināts rectum, kurā uzkrājas fēču masas un rectosigmoidais 

paplašinājums, kas izpauţas ar izteiktu fēču uzkrāšanos taisnajā un s-veida zarnā. 

Visnopietnākā veco cilvēku aizcietējumu komplikācija ir fekāliju sablīvējums, kas 

var izraisīt zarnu nosprostojumu, resno zarnu ulcerāciju,  paradoksālo caureju, kad zarnu 

fekālā nosprostojuma dēļ traucēts uzsūkšanās process un veidojas caureja. Fekālais 

nosprostojums bieţāk novērojams veciem cilvēkiem ar imobilitāti vai mazkustīgumu, kā 

arī pacientiem ar mentālām problēmām.    

  Aizcietējumus bieţi pavada diskomforta sajūta vēderā, apetītes zudums, slikta 

dūša. Aizcietējumi veicina urīna retenci un urīnceļu infekcijas. Intensīva spiešanās var 

ietekmēt cerebrālo, koronāro un perifēro arteriālo cirkulāciju, radot sinkopi, kardiālu 

išēmiju un pārejošas išēmijas lēkmes. Spiešanās izraisa arī hemoroidu veidošanos, taisnās 

zarnas plaisas, taisnās zarnas izkrišanu, ko pavada sāpes un asiľošana anālā rajonā. 

 

Diagnoze 
Novērtējot pacientu ar aizcietējumiem, prioritāte ir pacienta sūdzību izpratne. Fiziskā 

izmeklēšana saistīta ar metabolisko, muskuļu un neiroloģisko saslimšanu noteikšanu. 

Visiem veciem cilvēkiem būtu vēlams izdarīt rektālo izmeklēšanu, lai noteiktu perineālās 

muskulatūras vājumu. Svarīgi noskaidrot fēču konsistenci. Tukša taisnā zarna vēl 

neizslēdz fēču sablīvējumu augstākā zarnu vietā. Vajadzības gadījumā lieto 

instrumentālās izmeklēšanas metodes. 

 

Aprūpe un izglītošana 

 Brīdiniet pacientus par aizcietējumu atkarības risku. 

  Daţreiz veidojas ''ieraduma aizcietējumi'', kad cilvēks apzināti aiztur vēdera izeju. 

  Depresijas aizcietējumu gadījumā vēlama aprūpes komandas  sadarbība gan ar 

pacientu, gan ar ģimeni. Gadījumos, kad nepieciešams stingrs gultas reţīms un jālieto 

šīberi, kas prasa ievērojami lielāku piepūli defekācijas laikā, ieteicams lietot: 
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- balastvielas (Citrucel, Metamucil, Guarem) 

- mīkstinošas vielas (svecītes ar glicerīnu) 

- stimulējošas vielas (svecītes ar bisakodilu, sennas, krūkļa mizas tējas). 

Aizcietējumu nemedikamentozā ārstēšana 

 palielināt uzľemtā šķidruma daudzumu, ieteicams  6 - 8 glāzes ūdens dienā; 

 regulāra fiziska darbošanās - fizkultūra un pasīvi vingrojumi, masāţa un pašmasāţa 

gulošiem pacientiem. Karsta vispārēja pelde ar vienlaicīgu vēdera masāţu veicina 

vēdera izeju; 

 uzturā jāierobeţo tādu produktu lietošana, kuros ir maz balastvielu (to ietekmē fēču 

masa kļūst cietāka): rīsi, cieti novārītas olas, ēdieni ar lielu cukura daudzumu, siers, 

biezpiens, aknas; 

 uzturā ieteicami produkti, kuros ir daudz grūti sagremojamu balastvielu. Šāda uztura 

ietekmē izkārnījumi  kļūst mīkstāki:   

-    apelsīnu sula ar biezumiem vai svaigi apelsīni;  

- kviešu kliju vai graudu produkti (putraimi), kliju vai graudu maize; 

- lapu dārzeľi, salāti, svaigi augļi; 

- plūmes, banāni, dateles, vīģes. 

 

Izgulējumi 
 Izgulējumi ir lokalizētas čūlas uz ādas vai dziļākās struktūrās. Bieţāk rodas 

ilgstoši gulošiem pacientiem slimnīcās vai  aprūpes iestādēs. 

Etioloģija/izmaiņas fizioloģijā 
Faktori, kas veicina izgulējumu rašanos: 

 70 mm Hg spiediens, iedarbojoties ilgāk nekā 2 stundas, var radīt audu destrukciju. 

Sadziedēšana nav iespējama, neatslogojot šo spiedienu; 

 izgulējumu rašanos veicina berze, iedarbojoties uz ādas ragveida slāni; 

 daļēji sēdošā pozīcijā liela nozīme ir bīdes spēkam, kas rodas, slīdot blakusesošām 

virsmām. Šis spēks saplēš kapilārus uz krustakaula; 

 ādas mitrums vājina epitēliju. 

Riska faktori: 

 fekāliju vai urīna nesaturēšana; 

 kortikosteroīdu lietošana; 

 slikts ķermeľa barojums vai ievērojams svara zudums; 

 tūskas, anēmija, hipoksija vai hipotonija; 

 neiroloģisks bojājums vai kustību zudums, imobilitāte; 

 izmaiľas prāta darbībā, arī delīrijs vai plānprātība; 

 smēķēšana; 

 saslimšanas: anēmija, infekcijas, perifēro asinsvadu saslimšanas, cukura diabēts, 

insults, demence, alkoholisms, lūzumi, malignitāte. 

Novērtēšana 
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 novērtējiet izgulējumu riska faktorus un iespēju robeţās tos novērsiet; 

 veciem cilvēkiem bieţi pārbaudiet ādu, lai konstatētu izgulējumu rašanos; 

Norādījumi aprūpei un izglītošanai 

Centieties izsargāties no izgulējumu rašanās: 

 pievērsiet sevišķu uzmanību gulošu pacientu ķermeľa stāvoklim; 

 pārbaudiet ādu vairākas reizes dienā; 

 mazgājiet ar maigām ziepēm, noskalojiet un noslaukiet sausu ar mīkstu dvieli; 

 ieziediet ādu ar maigu losjonu, lai tā būtu maiga un elastīga; 

 izvairieties no gaisu necaurlaidīgiem matračiem, kas ir klāti ar sintētiskiem blīviem 

materiāliem; 

 Aprūpes komandas visi darbinieki izglīto  veco cilvēku  un ģimenes locekļus vai 

draugus, cik svarīgs ir optimāls ķermeľa barojums, šķidruma uzľemšana, kustības, 

novietojums un to, ka jāizvairās no spiediena, bīdes kustības, berzes un mitruma. 

Atslogojiet spiedienu uz fizioloģiskajiem ķermeņa izvirzījumiem 

 atturieties celt gultas galvgali augstāk par 30
0
;
 
 

 ik pēc divām stundām mainiet  ķermeľa stāvokli; 

 lietojiet īpašas palīgierīces  atsevišķu vietu polsterēšanai, piem., jēra vilnas vai aitādas 

paliktľus, olu reţģa matračus, zeķveida zābaciľus, elkoľu polsterus. Spilvenus vai 

gumijas riľķus neiesaka lietot, jo tie izsauc kompresiju un lokālus apasiľošanas 

traucējumus; 

 paaugstināta riska pacientiem izgulējumu profilaksei vai ārstēšanai lietojiet mainīga 

spiediena matračus vai piepūšamu gultu; 

 cik iespējams, palīdziet pacientam izkustēties un pastaigāt; 

 pamāciet bieţi pārvietot svaru un  sēţot palaikam pacelt dibenu no krēsla.  

Dezinficējiet un iztīriet izgulējuma brūci 

Noklājiet brūci ar aizsargājošu pārklāju 

 

 

Sinkope (ģībonis) 
Pēkšľa, īslaicīga samaľas zaudēšana, kam raksturīga nereaģēšana un ķermeľa 

stāvokļa kontroles zaudēšana. Sinkope ir simptoms, nevis slimība. Sinkopes gadījumu 

skaits pieaug līdz ar vecumu. 

Etioloģija 

 Sinkopi var izraisīt daţādi traucējumi. Bieţi vien cēlonis vispār netiek atklāts. Lai 

gan sinkope pati par sevi nepalielina nāves risku veciem cilvēkiem, ar to saistās fiziskā 

nespēja  un tai sekojoša funkciju pasliktināšanās. 

Sinkopes cēloņi: pēkšľa sirds jaudas samazināšanās, ortostatiska hipotonija, hipotonija, 

kas parādās pēc ēšanas.  Pacientiem, kam ir hipertonija, pēc pusdienām asinsspiediens var 

ievērojami pazemināties. Saprindzināšanās  izvadprocesu laikā (mikcijas vai defekācijas 

sinkope) un klepus laikā (klepus sinkope). Miega artērijas sinusa paaugstināts jutīgums 
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var izraisīt sinkopi. Ānēmija var palielināt sinkopes iespējamību, ja parādās hipotonija, jo 

smadzenes saľem nepietiekošu skābekļa daudzumu. Pēdējā kakla skriemeļa funkcijas 

nepietiekamība  kakla artrīta vai spondilozes dēļ var izraisīt sinkopi, ja pacients pagrieţ 

galvu kādā noteiktā pozīcijā. Antiholīnerģiskie līdzekļi (atropīns, belladonna, besalols, 

buskopāns), simpatomimētiskie līdzekļi (efedrīns, pseidoefedrīns, pretiesnu līdzekļi), 

diurētiskie līdzekļi, asinsvadu  paplašinātāji  (nitroglicerīns), kalcija antagonisti 

(nifedipīns, lacipils) var izraisīt sinkopi. Alkohols var izraisīt sinkopi asinsvadu 

paplašinošā efekta dēļ. B-adrenoblokatori var izraisīt bronhospazmu, bradikardiju, sirds 

mazspēju vai sinkopi. Pārmaiľas organismā (stress) vai  ķermeľa pozas maiľa, ēdiena 

uzľemšana, izvadprocesi; 

Diagnoze Veciem cilvēkiem sinkope parasti rodas vairāku savstarpēji  mijiedarbojošos 

izmaiľu nevis vienas slimības rezultātā. 

Aprūpe un izglītošana 

Sinkopi bieţi vien iespējams novērst, atklājot veicinošos faktorus un apmācot pacientus 

no tiem izvairīties. 

 

Hronisks reibonis un posturālā nestabilitāte 
Reiboni apraksta kā  nedrošības sajūtu, posturālu nestabilitāti, nepatīkamu sajūtu galvā, 

kustību telpā un tml. Veci cilvēki bieţi lieto šo terminu plašākā nozīmē, aprakstot 

nogurumu, vārgumu un citas nepatīkamas sajūtas  
Etioloģija   
 Hronisks reibonis un posturālā nestabilitāte visbieţāk rodas traucējumu un 

pasliktinājumu rezultātā tajās daudzajās sistēmās, kas nodrošina stabilitāti un līdzsvaru. 

Redzes, dzirdes, vestibulārās un proprioreceptīvās sistēmas nodrošina cilvēka 

orientēšanos telpā. Ar vecumu saistītās izmaiľas šajās sistēmās var izsaukt traucējumus, 

kas izpauţas kā reibonis, nestabilitāte, apjukums. 

Bieţākie hroniska reiboņa un nestabilitātes cēloņi: vestibulāro funkciju 

pasliktināšanās ,proprioreceptīvās sistēmas traucējumi, kakla deģeneratīvās saslimšanas  

(spondiloze);ikviens CNS bojājums var radīt nestabilitāti un reiboni; medikamenti var 

izraisīt reiboni caur daţādiem mehānismiem, ieskaitot posturālo hipotoniju, nogurumu, 

dehidratāciju, elektrolītu traucējumus un CNS funkcijas sagrāvi. 

 

Diagnoze 
Diagnozi nosaka,  balstoties uz anamnēzi un izmeklēšanas datiem. Jācenšas atklāt 

un novērst pēc iespējas vairāk reiboľu cēloľus vai reiboni veicinošos faktorus. Pacientam 

jālūdz aprakstīt reiboľa dabu, ieskaitot sajūtas, bieţumu, ilgumu, visus simptomus, 

paātrinošus un izraisošus faktorus, apstākļus un slimības, kas varētu veicināt reiboľa 

rašanos. 

Rehabilitācija un vingrināšanās: Vestibulārā rehabilitācija ietver vingrinājumu 

kombināciju galvas un acu kustībām, sēţot vai stāvot.  

Pacienta izglītošana 
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 Pacientiem jāatgādina izvairīties no tādu medikamentu lietošanas, kas izraisa 

reiboni. Posturālās hipotonijas gadījumā informēt, ka jāceļas no guļus stāvokļa lēnām un 

pakāpeniski. Var palīdzēt plaukstu un pēdu vingrinājumi pirms piecelšanās. Jāiesaka 

izvairīties no karstas dušas vai vannas, ierobeţot sāls lietošanu situācijās, kad iespējama 

dehidratācija (karsts laiks, diareja, vemšana). 

        Pacienti jāinformē, no kurām aktivitātēm jāizvairās. 

 

Kritieni 
 Daudzi cilvēki kritienus izskaidro kā normālu novecošanas parādību un baidās, ka varētu 

tikt ierobeţotas viľu aktivitātes vai viľi varētu tikt ievietoti veselības aprūpes iestādē, ja 

novēro krišanu. 

Epidemioloģija 
 Vecu cilvēku kritieni ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma ar būtiskām 

medicīniskām un ekonomiskām sekām. Vairums kritienu notiek telpās. Krišana nav 

saistīta ar noteiktu diennakts periodu vai gadalaiku. Veciem cilvēkiem vairums kritienu 

notiek veicot parastas aktivitātes, piem., staigāšanas laikā 

Etioloģija 

Pie kritieniem nav pieskaitāmi gadījumi, ko izraisījusi sinkope, lai gan cilvēks  kurš krīt, 

var zaudēt samaľu kritiena rezultātā. 

 Riska faktori: sajūtu traucējumi (redzes, dzirdes, dziļās jušanas), gaitas traucējumi, 

palīgierīču  lietošana staigājot, asinsspiediena nestabilitāte, novārdzinošas slimības, 

neiroloģiski traucējumi, skeleta un muskulatūras vājums, līdzsvara traucējumi, 

medikamentu lietošana, asinsspiedienu  un cukura līmeni pazeminošie līdzekļi, pārmērīgs 

stress, uztraukums pēc iepriekšējiem kritieniem, apjukums, demence, steidzama 

vajadzība urinēt, sevišķi naktī, nepiemēroti apavi, čības, nepiemērots sadzīves aprīkojums 

(pods, vanna). 

Visi riska faktori iedalās: iekšējie, ārējie un situacionālie. 

Kritienu parasti izraisa iekšējo faktoru (individuāli traucējumi) un ārējo faktoru 

(apkārtējās vide notikumi) un situacionālu faktoru savstarpēja iedarbība.  Piem., veca 

sieviete ar osteoartrītu  un Parkinsona slimību (iekšējais faktors) paklūp, aizķeroties aiz 

grīdsegas malas (ārējais faktors), ejot uz vannasistabu (situacionāls faktors). Galvenais 

kritienu riska veicinātājs ir iekšējo faktoru klātbūtne. 

Visizplatītākie krišanu veicinošie faktori mājas apstākļos: 

 sliktas nestabilas mēbeles; 

 zemi ķebļi; augsti krēsli un gultas; 

 grīdas virsma ir slidena, pārmērīgi vaskota, mitra; 

 netīras, nekoptas ielas un ietves, atkusnis, ledus u.c., 

 nepietiekošs apgaismojums; 

 mājdzīvnieki, kas negaidīti nostājas ceļā; 

 elektriskie vadi; 
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 cilvēku drūzma, grūstīšanās; 

 iztrūkstoši vai nelīdzeni pakāpieni. 

Komplikācijas 
 Kritienu rezultātā var rasties ievainojumi, ieskaitot lūzumus.  

 Kritieniem, kuru rezultātā nerodas nopietni ievainojumi, tik un tā var būt 

nopietnas sekas. Vecie cilvēki izjūt bailes no atkārtotas krišanas, samazinās mobilitāte, 

krīt pašapziľa. Daţi cilvēki atsakās no ikdienas aktivitātēm, kā rezultātā rodas sociālā 

izolācija, depresija,  muskulatūras vājums, locītavu stīvums u.c. 

Diagnoze 
Tā kā veci cilvēki bieţi vien neziľo par kritieniem, viľiem par to būtu jāpajautā. Ja par 

kritieniem tiek ziľots, vispirms jānovērtē ievainojumi 

 Anamnēze: sākotnējās izmeklēšanas laikā tiek uzdoti vispārīgi jautājumi, pēc tam 

pārejot pie specifiskākiem jautājumiem par to, kad un kur kritiens noticis un ko 

pacients darījis.  

Vēlams iztaujāt kritiena aculieciniekus.Pēc tam izdara fizisko izmeklēšanu pa orgānu 

sistēmām. 

Novēršana un prognozēšana 
 Aprūpes darbinieku iesaistīšanās pacienta drošības uzlabošanā vērsta uz to, lai 

uzlabotu funkcionālās spējas, novērstu vai mazinātu kritienu skaitu un līdz minimumam 

samazinātu ar kritieniem saistītos ievainojumus. Daţkārt tiek ierobeţota pacienta 

neatkarība, piemēram, pastaigas sliktos laika apstākļos. Lai gan kritienus nav iespējams 

pilnībā novērst, tomēr ir iespējams samazināt ievainojumu smagumu. 

Aprūpe un izglītošana 
Noderīgi ir novērtēt vecā cilvēka dzīves vietu, atklājot un novēršot kritiena risku. 

Kritienu risku palielinošo faktoru novēršana mājas apstākļos 

 nodrošināt pietiekošu apgaismojumu telpās un  elektrības slēdţus pie visām durvīm 

(ieejas un izejas); 

 paklāji un grīdsegas, grīdas segums bez defektiem, nav slidens, līdzeni; 

 krēsli un galdi stabili, bez bojājumiem, ar krēsla parocēm, pietiekoši augsti, vēlams 

bez ritenīšiem; 

 mēbeles neaizšķērso ceļu, telpās arī naktīs neliels apgaismojums, lai ejot uz tualeti, 

neuzgrūstos mēbelēm; 

 virtuvē aprīkojums ērti sasniedzams. Gāzes plīts ieslēgšanas un izslēgšanas rokturi 

skaidri apzīmēti; 

 elektrības kontakti un vadi bez bojājumiem, elektriskās ierīces drošas; 

 vannas istabā grīda nav slidena, rokturi pie vannas malām un  tualetes poda tuvumā, 

vannas dibens nav slidens; 

 tualetes pods ērtā augstumā, rokturi pie sienas; 

 zāļu skapītis piemērotā augstumā, etiķetes skaidri salasāmas; 

 durvju slēdzenes atveramas no abām pusēm; 
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 kāpnes - apgaismotas, pakāpieni nav pārāk augsti, nav slideni, nav bojāti, rokturi abās 

pusēs. 

Aprūpētāja vai māsas uzraudzība sevišķi nepieciešama pacientiem, kas dzīvo vieni. 

Jānovērtē, kad nepieciešama palīdzība pie sareţģītākām mājas aktivitātēm: vannošanās, 

mājas tīrīšana u.c. Tad jānodrošina palīdzība vai iespēja sazināties ar personām, kas var 

pēc iespējas ātri palīdzēt. Pacientus jāizglīto, ko darīt, ja viľi nokrīt un nevar piecelties. 

Noderīgs paľēmiens ir pagriezties no muguras uz vēdera, atstutēties uz ceļiem un rāpot 

uz vietu ar stingru pamatu un sazināties ar kontaktpersonu. 

 

Miega traucējumi 
 Traucējumi, kas skar spēju iemigt vai izgulēties un izsauc uzvedības izmaiľas. Šo 

iemeslu dēļ. apmēram 50% veco cilvēku sūdzas par miega traucējumiem, sevišķi, par 

grūtībām iemigt vai bezmiegu. Miega līdzekļu lietošana  vairāk raksturīga veciem 

cilvēkiem nekā jauniem. 

Veco cilvēku miega traucējumu bieţākie cēloņi: 

Psiholoģiskie stresori: 

 smags zaudējums; 

 posttraumatisks stress; 

 pēkšľa atlaišana, vientulība; 

 sociālā izolācija; 

 sabiedrisko aktivitāšu trūkums; 

 veselības traucējumi; 

 psihiatriskie traucējumi - demence, depresija, izmisums. 

Miega traucējumu cēloľi var kombinēties.Veselības aprūpes darbiniekiem, intervējot 

vecos cilvēkus, vajadzētu pajautāt: 

 vai esat apmierināts ar miega norisi; 

 vai miega traucējumi, nogurums ietekmē jūsu aktivitātes; 

 vai gultas partneris vai citas personas ir novērojušas neparastu uzvedību vecā cilvēka 

miega laikā (krākšana, elpošanas apstāšanās, kāju raustīšanās). 

Miega raksturojums 
 Miega raksturs izmainās ar gadiem, bet daţas izmaiľas ir pilnīgi normālas. Miega 

ilgums veciem cilvēkiem var mainīties. Raksturīgi ir agrāk iet gulēt, bet no rīta agrāk 

celties. Vecie cilvēki ir jūtīgi pret ierastā miega reţīma izmaiľām. Daţiem cilvēkiem 

miega ilgums vecumdienās palielinās, daţiem-samazinās. Daţreiz nosnaušanās dienas 

laikā kompensē saīsinātu  nakts miegu. Miega efektivitāte (miega ilgums/laiks, kuru 

pavada gultā) jauniem cilvēkiem ir 95 %, veciem - 80 %, jo ilgāks laiks paiet iemiegot. 

Bezmiegs 
Raksturo apgrūtināta  iemigšana un traucēts miegs. 

Bezmiega cēloņi: veselības traucējumi, medikamentu izraisītie, psihiskie traucējumi, 

visbieţāk depresija, sezonas depresija, sociālie apstākļi - aprūpes iestādes reţīms, 
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nepiemērota gulta, nepiemērota telpas temperatūra, troksnis, dienas aktivitāšu trūkums, 

neregulējamie miega traucējumi, kurus izraisa stress. Tie var parādīties arī cilvēkiem, 

kuriem parasti normāls miegs. 

Bezmiega norise: pārejoša jeb transitora, īslaicīga, hroniska. 

Bezmiega bieţākie simptomi : traucēts nakts miegs, agra pamošanās, depresija, 

apgrūtināta iemigšana, bieţa pamošanās naktī, nogurums dienā, aizkaitinātība, grūtības 

koncentrēties, slikti piemērojas stresa situācijām. Stress var būt pozitīvs vai negatīvs, bet 

izraisītā reakcija ir līdzīga. 

Diagnozes apstiprināšanai izmanto: anamnēzes datus, medikamentu lietošana, miega 

līdzekļu lietošana, alkohola lietošana, smēķēšana, konstatētās saslimšanas, stresa līmenis, 

garastāvoklis, fizisko aktivitāšu līmenis, gulēšanas higiena (ja ir hronisks bezmiegs). 

Aprūpe un izglītošana 
 Pārejoša vai īslaicīga bezmiega gadījumā parasti nav nepieciešama 

medikamentoza ārstēšana. Hroniska bezmiega gadījumos liela nozīme ir pacienta 

izglītošanai  par normāla novecošanas procesa ietekmi uz miegu un gulēšanas higiēnu. 

Ieteikumi bezmiega novēršanai: 

 regulārs miega reţīms - ieteicams iet gulēt un celties katru dienu vienā un tai pašā 

laikā, arī nedēļas nogalēs; 

 gulētiešanas ieradumi - regulāras aktivitātes (zobu tīrīšana, mazgāšanās, pulksteľa 

noregulēšana, telpas izvēdināšana, gultas sakārtošana kā ērtāk) noskaľo uz gulēšanu. 

Šīs aktivitātes vēlams ievērot vienmēr gan mājās, gan citur; 

 gulēšanai piemērota vide - guļamistaba ir aptumšota, klusa, ne pārāk auksta vai 

karsta, labi izvēdināta; 

 guļamistaba netiek izmantota citām vajadzībām: ēšanai, televizora skatīšanai, spēlēm; 

 nelietot miegu traucējošus dzērienus, ēdienus vai medikamentus: alkoholu, kafiju, 

stipru tēju, šokolādi, diurētiķus. Vēlams vakariľot vismaz 3 stundas pirms 

gulētiešanas, nelietot daudz šķidrumu un  augļus, lai naktī nebūtu jāiet uz tualeti; 

 ērta, līdzena gulta ar stingru matraci. Spilvenu zem galvas vēlams nelielu, lai 

neizliektos mugurkauls, bet, ja ir sirds mazspējas vai elpošanas problēmas, vecie 

cilvēki bieţi vēlas paceltu galvgali. Spilvens zem ceļiem vai potītēm var palīdzēt, ja 

sāp mugura; 

 vingrošana  veicina dabīgu iemigšanas procesu, kaut gan fiziskie vingrinājumi 

stimulē kardiovaskulāro sistēmu un nervu sistēmu un veicina nomodu; 

 pirms iemigšanas vēlama relaksācija no ikdienas stresa: grāmatas lasīšana, silta 

vanna. Pacientiem jāmāca atstāt problēmas aiz guļamistabas durvīm; 

 ļoti svarīgi ir prast piedot sev, visiem citiem par neveiksmēm, pāridarījumiem. Dienu 

noslēdzot,  pateikties par iespēju doties pie miera, bet nevis vakarā sākt risināt 

nenokārtotas lietas un attiecības. Nevajag lasīt satraucošu grāmatu vai skatīties filmu 

ar satraucošu efektu vai arī domāt un strīdēties par politiku. 

 Nepieciešamības gadījumā ārsts nozīmē piemērotākos medikamentus. 
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Ateroskleroze 
Patoloģiskais process skar vidējās un lielās artērijas. Bieţāk skartie asinsvadi ir aorta, 

sirds koronārās artērijas, smadzeľu, nieru un kāju artērijas, un atkarībā no lokalizācijas ir 

arī  sūdzības. 

Galvenās aterosklerozes formas: 

 sirds koronārā slimība 
Bojājums skar sirds koronāros asinsvadus. Izpausme ir stenokardija. 

 perifēro ainsvadu bojājums.  

 cerebrovaskulārā slimība visbieţāk sāk izpausties pēc 70 g.v. utt.  

Cilvēki, kas no bērnības un jaunības gadiem ir fiziski aktīvi, daudz uzturas svaigā gaisā, 

lieto veselīgu uzturu, samazina aterosklerozes veidošanās risku.  

Epidemioloģija 

 Saslimšanu skaits palielinās ar vecumu. Pēdējo 30 gadu laikā ASV un citās 

industriāli attīstītās valstīs  mirstība no aterosklerozes samazinās. Tas izskaidrojams ar 

mērķtiecīgu  tādu riska faktoru kā hipertonija, hiperlipidēmija, smēķēšana novēršanu. 

Aterosklerozes riska faktori: vecums. arteriālā hipertenzija, palielināts holesterīna 

līmenis asinīs, smēķēšana , augsts cukura līmenis asinīs, aptaukošanās, infekcijas un 

iekaisuma procesi  

Simptomi un pazīmes 

 Simptomi parādās tad, kad  nosprostojas bojātais asinsvads. Parādās išēmijas 

pazīmes: stenokardija, intermitējošā klibošana, insults, infarkts. 

Diagnoze, aprūpe un izglītošana 

 Diagnozi nosaka pēc tipiskām pazīmēm un simptomiem. Diagnozes precizēšanai 

izmanto arteriogrāfiju vai doplerogrāfiju.  

 Ārstēšana ietver: atbilstošu uzturu, svara kontroli, fiziskos vingrinājumus,  lipīdus 

pazeminošu medikamentu terapiju. Aprūpē galvenais uzdevums izglītot pacientus un 

piederīgos par veselīgu dzīves veidu. Galvenais uzdevums ir  veicināt pēc iespējas vairāk 

kustību un pareiza uztura lietošanu. 

Ieteicamais uzturs aterosklerozes profilaksei un komplikāciju novēršanai: 

 nodrošināt regulāru vēdera izeju: rupja maluma miltu un graudu maizi un putras, 

   klijas, skābpiena produktus, vismaz 2,5litrus šķidruma dnn, eļļu pa ēdamkarotei 3x  

   dienā (linsēklu vai nerafinēto saulespuķu eļļu); 

 pēc iespējas vairāk kustēties; 

 ēst daudz saknes, dārzeľus, augļus, ja ir problēmas ar sakošļāšanu, sasmalcināt; 

 uzľemt nepiesātinātās taukskābes ar uzturu, zivju  eļļu, treknām zivīm, nerafinēto eļļu; 

 lietot uzturā augļus un dārzeľus, kas satur pektīnvielas (brūklenes, dzērvenes, jāľogas, 

   upenes, sarkanās bietes, plūmes. 
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Seksualitāte veciem cilvēkiem 
Garīgi un fiziski veseliem cilvēkiem piederības sajūta, pieķeršanās otram 

dzimumam saglabājas visu dzīvi. Arī vecam cilvēkam nepieciešama tikšanās ar pretējā 

dzimuma cilvēku. Cilvēki gados pieļauj lielu kļūdu, uzskatot sevi par pārāk veciem, lai 

domātu par partneri. Dzimumdzīve vecumā ir ne tikai iespējama, bet arī nepieciešama. 

Dzimumattiecību raksturs pakāpeniski izmainās – tās kļūst mazāk intensīvas un ne tik 

bieţas.  

Seksualitāte saglabājas arī vecumdienās. Laba saskaľa sasniedzami tikai ilgstošā 

kopdzīvē laulībā un ģimenē. Ja partneriem nav garīgās saskaľas, var nebūt arī seksuālā 

saskaľa. 

 

Vecie cilvēki - autovadītāji 
 Vecie cilvēki, kuri paši lieto savu automašīnu, ilgāk saglabā neatkarību un 

autonomiju ikdienas aktivitāšu veikšanā: iepirkties, apmeklēt ārstu, doties uz baznīcu, 

aizbraukt ciemos. Ja savlaicīgi novērš vai koriģē veco autovadītāju veselības problēmas, 

viľi saglabā spēju turpināt paši vadīt auto, neapdraudot citus un sevi. 

Veselības aprūpes darbinieku pienākumi 

 Veselības aprūpes darbinieki var palīdzēt un ietekmēt  vecos autovadītājus, ja 

viľiem ir funkcionāli vai veselības traucējumi. Ja cilvēks turpina vadīt  auto, nerēķinoties 

ar veselības traucējumiem, viľš ir potenciāli bīstams sev un citiem. Daţŗeiz 

autovadīšanas ierobeţojumi ir saistīti ar noteiktu diennakts periodu (nakts, krēsla), laika 

apstākļiem (lietus, apledojums) vai veselības stāvokli (astmas lēkme, stenokardija, stipras 

sāpes, epilepsijas lēkme).  

Veselības aprūpes darbinieki izvērtē: 
- vai vecais cilvēks var saglabāt neatkarību un pašcieľu un turpināt vadīt auto, 

ja saľem atbilstošu veselības problēmas korekciju; 

- vai veselības stāvokļa dēļ jāatsakā vadīt auto, jo apdraud citus un sevi. 

Ja pārsteidzīgi ierobeţo vecā cilvēka autovadīšanas iespējas, var veidoties depresija, 

sociālā izolācija, cilvēka dzīves kvalitāte ievērojami traucēta. Ļoti nopietni jāizvērtē 

autovadīšanas lietderīgums un alternatīvas šim pasākumam. 

Funkcionālā novērtēšana  

Jānovērtē motorā, vizuālā un izziľas funkcija. 

Veco autovadītāju veselības stāvokļa un medikamentu lietošanas novērtējums  

Ja pacientam nozīmē jaunas zāles, vēlams  pāris dienas atlikt autovadīšanu. 

Sirds stāvoklis: ja pacientam ir koronārā sirds slimība, jānovērtē lēkmju iespējamība. 

Stenokardijas lēkmes un daţi medikamenti, kurus lieto  SKS ārstēšanai vai lēkmju 

novēršanai, rada risku autovadīšanai. Autovadīšana jāpārtrauc vismaz 1 mēnesi pēc 

miokarda infarkta (bez komplikācijām) vai pēc koronāro artēriju operācijas. 

Epilepsija: epilepsijas lēkmju bieţums palielinās ar gadiem. Ja 6 mēnešu laikā nav bijusi 

lēkme, varētu atļaut vadīt auto, ja ir adekvāta medikamentozā ārstēšana un medikamentu 

blaknes neierobeţo autovadīšanu. 
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Dinamiskie smadzeņu asinscirkulācijas traucējumi. Insults 

 Bieţi novērojami traucējumi veciem cilvēkiem.Jāveic rūpīga izmeklēšana un situācijas 

izvērtēšana. 

 

 

Cukura diabēts 
Ja novēro straujas hipoglikēmijas svārstības pēc insulīna ievadīšanas, auto vadīšanu 

jāpārtrauc. Ja insulīna terapija veiksmīgi noregulēta un 3 gadu laikā nav bijuši 

bezsamaľas stāvokļi, var atsākt autovadīšanu. 

Medikamentu lietošana 
Daudzi medikamenti, kurus lieto vecie autovadītāji, var izsaukt blakus iedarbību 

(miegainība, uzmanības deficīts u.c.) Visbieţāk to novēro, lietojot antihistamīna 

preparātus, benzodiazepīnus, antidepresantus, pretsāpju līdzekļus. 

Alkohola lietošana kategoriski jāizslēdz krietni pirms autovadīšanas. Veciem cilvēkiem 

alkohola iedarbība ir daudz ilgāka nekā jauniem. 

Veselība aprūpes darbinieku pienākums ir rūpīgi izvērtēt autovadīšanas risku 

iespējas un alternatīvas. 

Bieţākās veco ļauţu aprūpes problēmas 
1. Paaugstināts traumēšanās risks; 

2. Paaugstināts bojājumu risks; 

3. Paaugstināts agresivitātes risks uz sevi un citiem; 

4. Izmaiľas domāšanas procesā; 

5. Jušanas un uztveres traucējumi; 

6. Pašcieľas trūkums; 

7. Pazemināta spēja tikt galā ar savu lomu. 

    (palīdzības sniedzēja/aprūpētāja spriedze). 

 

Veselības aprūpes loma 
Ľemot vērā sasniegumus veselības aprūpē, varētu gaidīt, ka paildzināsies veco 

cilvēku neatkarīgās dzīves  periods. Vecu cilvēku aprūpe ietver vairāk nekā tikai 

vajadzību pēc tiešas medicīniskas palīdzības. Pastāv neatliekama vajadzība pāriet pie 

biopsihosociāla modeļa, kas nozīmē ne tikai procesu bioķīmiskos izpratni, bet gan, 

galvenokārt, iedziļināties indivīda personībā, viľa spējās adaptēties un funkcionēt 

apkārtējā vidē, sabiedrībā. Nepieciešama vecā cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošana un 

veselības profilaktiskā aprūpe.  

Patreizējais nesakārtotais stāvoklis ekonomikā, kā arī daudzās citās sfērās, 

neapšaubāmi apgrūtina un tieši pasliktina veco cilvēku dzīvi. Turpina pieaugt gaisa 

piesārľotības līmenis. Adaptācijas slimības, ko izraisa troksnis, putekļi, stress, kam vecie 

cilvēki ir sevišķi pakļauti, ietekmē viľu veselību. Sabiedrībā turpina dominēt 

“medikamentu kults” t.i. pārliecība, ka ar medikamentiem var vadīt un risināt, daţkārt  arī 

atrisināt daudzas problēmas, kas saistītas ar veselību. Tas noved pie pārmērīgas 
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medikamentu lietošanas arī nākotnē – ar visām no tā izrietošām sekām. Medicīnas 

komercializācija traucē īstenot mediķiem iecerētos mērķus cilvēku veselības saglabāšanā 

un uzlabošanā.  

Daţādu tehnoloģiju attīstība un sasniegumi atvieglo un atrisina daudzas veselības 

problēmas. Dzirdes aparātu, protēţu pielietošana, redzes korekcijas iespējas uzlabo 

daudzu cilvēku dzīves kvalitāti. 

Daudz radoša darba jāiegulda rehabilitācijā, sakarā ar hronisko slimību 

palielināšanos vecumā:  demence, osteoporoze, urīna nesaturēšana, dzirdes un līdzsvara 

traucējumi, insulta sekas, kas padara šos cilvēkus lielākā vai mazākā mērā atkarīgus no 

citiem.  

Ienākumiem ir liela ietekme uz dzīves veidu un veselību vecumā. Nabadzība ir 

augstāka starp tiem, kas dzīvo vieni. Lomu maiľa arī ievērojami ietekmē veselību. Darba 

zaudējums var izraisīt pašvērtības samazināšanos, zūd daudzie kontakti, kas bijuši 

nozīmīga dzīves sastāvdaļa.  

Saskarsmē ar veco cilvēku ir ļoti svarīgi uztver viľu kā indivīdu – personību un 

nevis  kā pārstāvi no “veco cilvēku” grupas. Izsargāšanās no stereotipiem ļaus ieraudzīt, 

novērtēt to daţādību, kāda pastāv starp vecajiem cilvēkiem. Empātija, attiecību siltums 

un patiesa cieľa pret veco cilvēku ļaus būt atbalstam viľa problēmu risināšanā.  

Vecam cilvēkam galvenā problēma ir vientulība.Vajadzētu viľiem pateikt kaut 

daţus vārdus, uzklausīt, ļaut darboties kopā ar visiem, ja dzīvo ģimenē. Vajadzētu 

organizēt veco cilvēku kopdarbošanos, bet jāľem vērā, ka viľiem grūti pārvietoties un 

bailes no ''sliktumiem''. Šeit vietā ir teiciens ''Vajadzētu dot makšķeri, bet mēs dodam 

zivi'', tātad veicināt aktivitāšu veikšanu, nevis padarīt viľu vietā. 

Lai vislabākajā veidā varētu veikt veco ļauţu veselības aprūpi un dzīves kvalitātes 

nodrošināšanu, nepieciešama saskaľota geriatriskās komandas darbība. Geriatriskās 

aprūpes komandā strādā ārsti, māsas, māsu palīgi, sociālie darbinieki, kas vajadzības 

gadījumā piesaista psihologus, garīdzniekus, veselības speciālistus.  

Rozentāla efekts: pedagoģiska metode, kas pamatojas uz eksperimentu. 2 grupās 

cilvēkiem izmantoja daţādas saskarsmes metodes izglītošanas procesā.Vienā grupā 

uzslavēja, audzēkľi labprāt apguva jaunas zināšanas, izrādīja radošas iniciatīvas un ātrāk 

par paredzēto laiku apguva programmu. Otrā grupā kritizēja, sodīja, draudēja, audzēkľi 

nelabprāt apmeklēja nodarbības un bieţi slimoja, bija nomākti, konfliktēja. Šo metodi var 

pielietot arī veco ļauţu izglītošanā. Veco cilvēku uzslavējot par sasniegumiem un  

centību, par vēlmi apgūt kaut ko jaunu var panākt psiholoģiskā un arī fiziskā veselības 

stāvokļa uzlabošanos.   


