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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 viņa spējas saprast, kas 

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

nepieciešamo veselības aprūpi.   

 

Veco ļaužu 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 izmaiņas aknu funkciju testos  

Sirds mazspēja Sākotnēji var būt izmaiņas 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 izmaiņas prāta darbībā 

Var nebūt drudzis, leikocitoze vai tahikardija 

Septicēmija Var būt bez paaugstinātas temperatūras 

Sarkanā vilkēde Visparastākās izpausmes ir pneimonija, zemādas mezgliņi un diskveida 

brūces 

Retāk novērojami tauriņveida 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 apziņas stāvoklis, tādēļ var būt 

nepieciešamība ievietot  slimnīcās vai aprūpes iestādēs. 

 

 

Izmaiņas pacientu reakcijā uz ārstniecības līdzekļiem 

 
Ar novecošanu saistītās ķermeņa izmaiņas var pastiprināt medikamentu 

blakusiedarbību. 

Medikamentu uzsūkšanos ietekmē šādas ar vecumu saistītas izmaiņas: mazināts skābes 

daudzums kuņģī, vājināta kuņģa  - zarnu motorika, mazināta asins plūsma kuņģī, 

izmaiņas kuņģa - zarnu gļotādā, mazināta asins plūsma un ķermeņa temperatūra taisnajā 

zarnā. 

Zāļu iedarbību ietekmē: mazinātie ķermeņa apmēri, samazinātais  šķidruma daudzums 

organismā, palielinātais ķermeņa 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 vielmaiņai vajadzīgs ilgāks laiks nekā jauniem, tāpēc zālēm, 

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

 zāļu izdalīšanās ir mainījusies nieru funkciju izmaiņu dēļ. 
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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 izmaiņas, jo 

hematoencefālā barjera ir vieglāk pārvarama, tādēļ CNS ietekmējošie līdzekļi var 

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

koordinācijas traucējumi, apziņas 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 

 

 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 iesaiņojumu; 

- 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 termiņus, 

iesakiet likvidēt nevajadzīgās un nederīga termiņa zāles; 

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

vēsā vietā; 

- iesakiet pacientam izvairīties no brīvi nopērkamu zāļu lietošanas, 

nesaskaņojot 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. 
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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 apasiņotas,  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 kuņģa asiņošanu, sevišķi, ja vienlaicīgi tiek lietots aspirīns;  

 pavājinātas nieru funkcijas dēļ, paildzinās antibiotiku izvades laiks, tāpēc devas 

jāsamazina; 

 aterosklerozes ārstēšanai plaši tiek lietoti smadzeņu 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 izmaiņām varētu 

palīdzēt vislabāk;  

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

 vecie ļaudis  jānovēro, lai pārliecinātos, ka viņi nelieto medikamentus bez vajadzības. 
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Izmaiņas ķermeņa barojumā 

 
 Normālas novecošanas parādības, izmaiņas 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: 

 

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

grūtības. Šie faktori var izraisīt nepietiekamu barības uzņemšanu; 

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

dzelzs, B12 vitamīna, kalcija un folijskābes absorbciju; 

 maņu, arī oţas un garšas vājināšanās, izraisa anoreksiju; 

 ēšanas ieradumus ietekmē psihosociālie faktori: aizspriedumi, ģimenes ieradumi, 

izmaiņas 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 ziņā vērtība zema. Atteikšanās no alkohola,  psihoaktīviem 

līdzekļiem, nomierinošiem līdzekļiem var radīt svara zudumu atveseļošanās periodā; 

 zāles var ietekmēt barojumu tiešā veidā, mazinot  uzturvielu absorbciju un 

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

 ēdiena uzņemšanu 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.  
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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 viņa ģimenei vai draugiem par nepieciešajām 

uzturvielām un par to, kas traucē optimālu to uzņemšanu.  

 

 izglītojiet rūpēties par mutes higiēnu; 

 

 veiciniet izvairīties no alkohola lietošanas; 

 

 kopā ar pacientu izvērtējiet viņa lietoto zāļu  ietekmi uz ķermeņa 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 izmaiņas, mudiniet lietot piedevas ar 

mazu sāls saturu; 

 

 ierādiet pareizu ķermeņa 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; 
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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 ķermeņa 

temperatūru. 

 

 

Aptaukošanās komplikācijas veciem cilvēkiem 

 

Mērena aptaukošanās   Slimīga aptaukošanās 

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

Pasliktinās funkcionālais stāvoklis  Samazināts mūţa ilgums 

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, 

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

Veciem cilvēkiem svara zaudēšanai netiek ieteikti medikamenti vai kuņģa 

samazināšanas operācijas. 
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Urīna nesaturēšana (urīna inkontinence) 

 
 No urīna nesaturēšanas cieš  34% mājās dzīvojošie vecie cilvēki un  > 50% veco 

ļauţu mītņu 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, dziņas nesaturēšana, atlieku nesturēšana, funkcionāla 

nesaturēšana - urīna noplūdi izraisa nespēja nokļūt līdz tualetei nezināšanas vai fizisku 

traucējumu dēļ, situācijas vai vides problēma, motivācijas trūkums. 

 

Novērtēšana 

 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 biežākie 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; 

 saskaņojot ar ārstu, veic korekcijas medikamentu lietošanā; 

 liela nozīme ir stresa līmeņa 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. 
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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, pēkšņa 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 pārmaiņas nierēs – ar nieru nepietiekamības 

pazīmēm. 

 

Novērtēšana 

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

aiztures cēloņus; 

 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;   
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 jāizvairās no ķermeņa 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 smadzeņu 

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 plaisiņu rašanos anālās atveres rajonā. 

 

Etioloģija:  

 veciem cilvēkiem aizcietējumu rašanās var būt saistīta ar izmaiņām 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 asiņošana 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. 
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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: 

- balastvielas (Citrucel, Metamucil, Guarem) 

- mīkstinošas vielas (svecītes ar glicerīnu) 

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

 

Aizcietējumu nemedikamentozā ārstēšana 

 

 palielināt uzņemtā 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 dārzeņi, 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. 
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Riska faktori: 

 fekāliju vai urīna nesaturēšana; 

 kortikosteroīdu lietošana; 

 slikts ķermeņa barojums vai ievērojams svara zudums; 

 tūskas, anēmija, hipoksija vai hipotonija; 

 neiroloģisks bojājums vai kustību zudums, imobilitāte; 

 izmaiņas prāta darbībā, arī delīrijs vai plānprātība; 

 smēķēšana; 

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

insults, demence, alkoholisms, lūzumi, malignitāte. 

 

Novērtēšana 

 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 ķermeņa 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 ķermeņa barojums, šķidruma uzņemšana, 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  ķermeņa stāvokli; 

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

paliktņus, olu reţģa matračus, zeķveida zābaciņus, elkoņu polsterus. Spilvenus vai 

gumijas riņķus neiesaka lietot, jo tie izsauc kompresiju un lokālus apasiņošanas 

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 
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Sinkope (ģībonis) 

 
Pēkšņa, īslaicīga samaņas zaudēšana, kam raksturīga nereaģēšana un ķermeņa 

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: pēkšņa 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 

var izraisīt sinkopi. Ānēmija var palielināt sinkopes iespējamību, ja parādās hipotonija, jo 

smadzenes saņem 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. Pārmaiņas organismā (stress) vai  ķermeņa pozas maiņa, ēdiena 

uzņemšana, izvadprocesi; 

 

Diagnoze Veciem cilvēkiem sinkope parasti rodas vairāku savstarpēji  mijiedarbojošos 

izmaiņu 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. 
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Redzes, dzirdes, vestibulārās un proprioreceptīvās sistēmas nodrošina cilvēka 

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

kas izpauţas kā reibonis, nestabilitāte, apjukums. 

 

Biežākie 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 reiboņu cēloņus vai reiboni veicinošos faktorus. Pacientam 

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

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

rašanos. 

 

Rehabilitācija un vingrināšanās: Vestibulārā rehabilitācija ietver vingrinājumu 

kombināciju galvas un acu kustībām, sēţot vai stāvot.  

 

Pacienta izglītošana 
 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 viņu aktivitātes vai viņi 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 
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Etioloģija 

 

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

var zaudēt samaņu 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; 

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

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

 

Tā kā veci cilvēki bieţi vien neziņo par kritieniem, viņiem par to būtu jāpajautā. Ja par 

kritieniem tiek ziņots, 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; 

 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 viņi nokrīt un nevar piecelties. 

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

uz vietu ar stingru pamatu un sazināties ar kontaktpersonu. 
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Miega traucējumi 

 
 Traucējumi, kas skar spēju iemigt vai izgulēties un izsauc uzvedības izmaiņas. 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 biežākie cēloņi: 

 

Psiholoģiskie stresori: 

 smags zaudējums; 

 posttraumatisks stress; 

 pēkšņa atlaišana, vientulība; 

 sociālā izolācija; 

 sabiedrisko aktivitāšu trūkums; 

 veselības traucējumi; 

 psihiatriskie traucējumi - demence, depresija, izmisums. 

 

Miega traucējumu cēloņi 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 izmaiņas 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 izmaiņām. 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, 

nepiemērota gulta, nepiemērota telpas temperatūra, troksnis, dienas aktivitāšu trūkums, 

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

kuriem parasti normāls miegs. 



Geriatrijas pamati. Veco ļauţu aprūpes un saskarsmes īpatnības 

Izdales materiāls 

 

(c) Margarita Rupenheite 2010 

Informācija, jautājumi un atbildes     www.medkursi.lv 

19 

Bezmiega norise: pārejoša jeb transitora, īslaicīga, hroniska. 

 

Bezmiega biežākie 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, pulksteņa 

noregulēšana, telpas izvēdināšana, gultas sakārtošana kā ērtāk) noskaņo 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 vakariņot 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. 

 



Geriatrijas pamati. Veco ļauţu aprūpes un saskarsmes īpatnības 

Izdales materiāls 

 

(c) Margarita Rupenheite 2010 

Informācija, jautājumi un atbildes     www.medkursi.lv 

20 

Ateroskleroze 

 
Patoloģiskais process skar vidējās un lielās artērijas. Bieţāk skartie asinsvadi ir aorta, 

sirds koronārās artērijas, smadzeņu, 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. 
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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, dārzeņus, augļus, ja ir problēmas ar sakošļāšanu, sasmalcināt; 

 

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

 

 lietot uzturā augļus un dārzeņus, kas satur pektīnvielas (brūklenes, dzērvenes, jāņogas, 

   upenes, sarkanās bietes, plūmes. 

 


