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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 

biežas.  

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. Dažŗeiz 

autovadīšanas ierobežojumi 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 ierobežo 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. 
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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 daži 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 biežums palielinās ar gadiem. Ja 6 mēnešu laikā nav bijusi 

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

blaknes neierobežo autovadīšanu. 

 

Dinamiskie smadzeņu asinscirkulācijas traucējumi. Insults 

 Bieži 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.) Visbiežāk 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. 

 
Biežākās veco ļaužu 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). 

 



Geriatrijas pamati. Veco ļaužu aprūpes un saskarsmes īpatnības 

Izdales materiāls 

 

(c) Margarita Rupenheite 2010 

Informācija, jautājumi un atbildes     www.medkursi.lv 

3 

 

Veselības aprūpes loma vecāka gadagājuma cilvēkiem 

 
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, dažkārt  arī 

atrisināt daudzas problēmas, kas saistītas ar veselību. Tas noved pie pārmērīgas 

medikamentu lietošanas arī nākotnē – ar visām no tā izrietošām sekām. Medicīnas 

komercializācija traucē īstenot mediķiem iecerētos mērķus cilvēku veselības saglabāšanā 

un uzlabošanā.  

Dažādu tehnoloģiju attīstība un sasniegumi atvieglo un atrisina daudzas veselības 

problēmas. Dzirdes aparātu, protēžu 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 dažādību, 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 

dažus 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. 
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Lai vislabākajā veidā varētu veikt veco ļaužu 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 

dažādas 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 bieži slimoja, bija nomākti, konfliktēja.  

Šo metodi var pielietot arī veco ļaužu izglītošanā. Veco cilvēku uzslavējot par 

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

fiziskā veselības stāvokļa uzlabošanos.   
 


