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Garīgās veselības traucējumi 

 
Novecošanās un garīgā veselība  

  Novecošanās var dažādi ietekmēt izziņas spējas, atmiņu, gara spējas, 

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

ar novecošanas procesu, bieži tās ir radušās slimības rezultātā. Strauja izziņas 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 viņi 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 
  Personība ar gadiem nemainās, bet uzvedība un psiholoģiskā pielāgošanās 

turpinās un nesastingst. Bieži 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 treniņš 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 ļaužu aprūpes iestādēs Dānijā 

un  Latvijā,  diskusija- pieredzes apmaiņa. 
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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 apziņa un negatīvas 

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

samazinātais sociālais atbalsts biežāk 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 ziņotu ārstam. Visiem aprūpes 

darbiniekiem vajadzētu pārzināt pašnāvības riska pazīmes. Par vecā cilvēka depresijas 

ārstēšanas piemērotāko vietu un metodēm izlemj speciālists. 
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Demence 

 
 Raksturīgas izziņas procesu izmaiņas bez apziņas traucējumiem.  

 

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

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

slimība. 

 

Agrīnā demence 

Demences sākumā visbiežākie simptomi: īslaicīgās atmiņas traucējumi, personības 

izmaiņas. Izpaužas kā emocionalitātes izmaiņas, ierobežotas 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. Dažreiz 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 atmiņas 

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 uzņemšana, aspirācija, 

izgulējumi, muskulatūras hipotrofija. Atbilstoši jānodrošina pareiza aprūpe. Šiem 

pacientiem bieži nepieciešams atrasties īpašās aprūpes iestādēs, jo nepieciešama 

uzraudzība visu diennakti. Biežākie nāves cēloņi 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.   

Jāņem vērā, ka situācijā ''vecais cilvēks un vide '' ir nemitīgas abu komponentu  izmaiņas, 

tādēļ aprūpes process ir ļoti radošs process. 
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Vecajam cilvēkam nepieciešamas garīgās un fiziskās aktivitātes katru dienu 

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

individuāli, jāsaskaņo 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. 

 

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. 

 

 

 


