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4. Stresa māksla 
 

4.1. Stresa jēdziena izskaidrojums 

 

Hanss Selje 

Stress ir raksturojams vienīgi kā organisma nespecifiska atbilde uz jebkuru prasību. 

 

No stresa nevajadzētu vairīties un no tā izvairīties nemaz nav iespējams. 

 

 

HIPERSTRESS 

pārstress 

 

 

 

 

 

EISTRESS               STRESS    DISTRESS 

 

 

 

 

 

HIPOSTRESS 

nepietiekams stress 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kā rast mieru un laimi 

- taupīt savu enerģiju patiešām nozīmīgai darbībai 

- apmierināt pašam sevi 

- dzīvot un ļaut dzīvot  

- altruistiskais egoisms - esi nepieciešams 

- apzināties dzīves mērķi 

- izpelnīties sava tuvākā mīlestību 

 

``Cīnies, lai mērķi  

Sev augstāko sniedz, 

Un nededz no sirds, 

Ja gūstams vien nieks.`` 

H.Seljē 
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4.3. Stresu izraisošie faktori un to novēršana 

 

Individuālie faktori: 

- raksturs 

- intelekts 

- veselības stāvoklis 

 

Darba vide: 

- nepareizs iekārtojums (troksnis, slikts apgaismojums, krāsojums, slikta ventilācija, 

nepiemērota temperatūra); 

- diskomforts kolektīvā; 

- vadības stils; 

- nezināmi tehniskie līdzekļi; 

- atalgojums; 

- pārmērīga psihiskā slodze; 

- neinteresants darbs; 

- nezināmas pārmaiņas u.c. 

 

Organizatoriskie faktori: 

- iekļaušanās darba procesā; 

- vadības vērtējums un atbalsts; 

- karjeras iespējas; 

- darba garantija; 

- teoretizēšana; 

- konflikti; 

- atbildība par citiem darbiniekiem u.c. 
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Stress var izraisīt:  

 

 izmaiņas organismā: 

             sirds slimības, diabētu, augstu asinsspiedienu, aterosklerozi, kuņģa čūlu; 

 

 psihes stāvokļa izmaiņas: 

bailes, nepatiku, pārgurumu, pazeminātu pašatdevi, neapmierinātību ar darbu, sevi 

un apkārtējiem cilvēkiem, cinismu, nemieru, satraukumu, depresiju; 

 

 izmaiņas izziņas un darbības funkcijās: 

      uztveres sašaurināšanos, pazeminātas koncentrēšanās spējas, traucētu atmiņu,  

vilcināšanos domāšanā un lēmumu pieņemšanā; 

 

 

 

Lai konstatētu iespējamās pārmaiņas, jāpārzina stresa uzvedības indikatori, kurus var iedalīt 

četrās grupās. 

 Ar darbu saistītās uzvedības indikatori: 

pienākumu atlikšana, kvantitatīvi un kvalitatīvi pazemināts darba uzdevumu 

izpildījums, starppersonu konflikts, riska uzņemšanās ierobežošanās, palielināts 

negadījumu skaits. 

 

 Vispārējās uzvedības indikatori: 

paaugstināta pasivitāte, sociālā attālināšanās, pastiprināta medikamentu lietošana, 

alkohola lietošana, ēšanas paradumu maiņa, ēstgribas trūkums. 

 

 Fizioloģiskie indikatori: 

bioķīmiskās pārmaiņas neiroendokrīnajās  funkcijās un imunoloģijas 

mehānismos, asins lipīdos un ogļhidrātos, gremošanas skābju izdalīšanā. 

 

 Pārmaiņas organisma sistēmu darbībā: 

smadzenēs,  muskuļos un ādā (elektriskā aktivitāte), kuņģa un zarnu traktā, 

sirdsasinsvadu sistēmā, seksuālās funkcijās. 
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H.Selje ir izveidojis principus, pēc kuriem vadoties, procesa vadītājs var dzīvot 

laimīgi: 

 ja vien iespējams, izdari tūlīt. Darbu atlikdams, tu neko neiegūsi. Tā tu vienīgi paildzini 

raizes un sirdsapziņas pārmetumus, ka vēl aizvien neesi to nokārtojis; 

 

 ja tūlīt nav iespējams izdarīt, seko darbībai. Tas prasa neatlaidību, noteiktus termiņus un 

principus, līdz darbs ir paveikts. Šis princips der, ja ir jāsadarbojas ar vairākām 

personām, no kurām ir atkarīga uzdevuma izpilde; 

 

 

 nekad nedari pats to, ko var izdarīt mazāk kvalificēts darbinieks; 

 

 jācenšas uzzināt pēc iespējas vairāk par to, kā strādā administrējošās personas, iestāde, 

ražotne, firma; 

 

 

 jebkuras organizācijas darbība jāpārkārto atbilstoši pārmaiņām citās jomās; 

 

 izskaidro ar uzskatāmu paraugu, nevis ar kailu argumentu; 

 

 

 iekārto rezerves darbu sarakstu. Tas ļauj elastīgi vadīt iestādes darbu, normāli 

noslogojot darbaspēku; 

 

 neaiztiec to, kas pašlaik darbojas labi. Nevajag riskēt. Labāk ir domāt par lietām, ar 

kurām pašlaik iet slikti; 

 

 

 dod atbildību tam, kas to vēlas; 

 

 panāc, lai priekšgājējs pilnībā izskaidro veicamos pienākumus nākamajam darbiniekam; 

 

 

 nekad neatcel priekšnieka lēmumus; 

 

 beidz argumentēt, tiklīdz tavs sarunu biedrs tavu viedokli ir pilnībā sapratis; 

 

 

 dari paralēli daudz lietu, bet reizē tikai vienu. 
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Stresa novēršanas paņēmieni: 

 

1.posms  Pamatpaņēmieni - pašapstiprinājums, mērķtiecīga iztēle, neiromuskulāra 

atslābināšanās, dziļa (diafragmas) ieelpa. Šie paņēmieni nekavējoties samazina spriedzi un 

nervozitāti. 

 

2.posms   Spēku atgūšana - uzturs, meditēšana, apcerēšana, iztēles (nostiprinošās, 

tonizējošās), problēmas risināšana, sistemātiska relaksācija. Atjaunošanās iemaņas, kas 

atvieglo pārdzīvojumu. 

 

3.posms     Dzīves bagātināšana - dzīves filozofija, fiziskie vingrinājumi, veselīgs  uzturs. 

 

 

 

5. Darba organizācija - profesionālās attīstības un veselības pamats 

 

5.1. Izsīkums 

 

Spēku izsīkums ir fiziska, psihiska un garīga noguruma sindroms, kam raksturīgs 

progresējošs ideālisma, enerģijas un mērķa zudums. 

 

 

Izsīkuma sastāvdaļas: 

- fiziskais izsīkums (enerģijas samazināšanās, hronisks nogurums, vispārējs 

apnikums); 

 

- emocionāls izsīkums (depresija, bezpalīdzība, bezcerība); 

 

 

- garīgs izsīkums (negatīva attieksme pret sevi, darbu, citiem cilvēkiem un dzīvi 

vispār). 

 

Izsīkuma dinamika: 

 

1. trauksmes stadija  - mobilizē organisma aizsardzības spējas; 

 

2. rezistences stadija - kļūst cinisks, bargs, izolējas no apkārtējiem cilvēkiem; 

 

3. izsīkuma stadija - galējs izsīkums. 
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5.2. Cēloņi, kas rada izsīkumu 

 

Izsīkumu veicina: 

 ikdienas saskare ar nāvi, bezcerīgām situācijām; 

 

 liela slodze darbā ar pacientiem vai nespēja sniegt kvalitatīvu aprūpi budžeta un 

darbinieku skaita samazināšanas dēļ; 

 

 nespēja stingri ievērot profesionālās prakses individuālās normas tāpēc, ka pārāk liela 

slodze; 

 

 palielinās prasība veikt uzdevumus īsākā laikā; 

 

 tas, ka jāredz asinis, izkārnījumi, atvemtās masas; 

 

 labvēlīgu darba apstākļu trūkums, nav jūtams profesionāls aprūpes vadītāju atbalsts, 

izaugsmes iespēju trūkums; 

 

 darba rutīna un vienmuļība; 

 

 atzinības trūkums; 

 

 stress, ko izraisa prasības sekot līdzi straujajiem tehniskajiem sasniegumiem medicīnā. 

 

 

 

5.3. Stresa un izsīkuma simptomi  
 

Stress Izsīkums 

Nogurums Hronisks nespēks 

Nemiers Nepiepildīta vajadzība pēc atzīšanas 

Neapmierinātība Apnikums vai cinisms 

Neuzticēšanās Jūtu noliegšana 

Kaprīzes Nepacietība vai uzbudināmība 

Vainas apziņa Depresija 

Slikta koncentrēšanās spēja Nespēja orientēties vai aizmāršība 

Fizioloģiskas pārmaiņas Psihosomatiskas sūdzības 
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Izsīkuma procesa stadijas: 

- entuziasms (enerģija, uzticēšanās, augsti ideāli, apņēmība sniegt vislabāko aprūpi 

pacientiem, gatavas strādāt papildus darbu); 

 

- stagnācija (entuziasms un mērķtiecība notrulinās, izgaistot sākotnējām cerībām); 

 

- vilšanās (saprot, ka nespēj mainīt sistēmu un sasniegt savus ideālus, emocionālās 

rezerves iztērētas, izjūt personisku neveiksmi); 

 

- atsvešināšanās (depresija, kurā zudusi spēja pārvarēt grūtības, nespēj pieņemt 

lēmumus, satraukta  nedrošība). 

 

 

5.4. Izvairīšanās no stresa un darba vides uzlabošana 

 

1. Visa personāla sanāksmes darba vietā; 

2. Novērtējums - diskusijas starp padotajiem un vadītājiem; 

3. Pārrunas darba grupās; 

4. Savstarpējs atbalsts un iedrošināšana; 

5. Prasības vadītājam; 

6. Profesionālā attīstība un karjeras iespējas; 

7. Vingrinājumi un atslābināšanās; 

8. Darba vides novērtējums; 

9. Labs psiholoģiskais klimats, atzinība. 
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Secinājumi: 

 

- sakārtojot darba vidi,novēršot pārslodzi un izsīkumu tiks samazināta vai novērsta 

konfliktu rašanās iespēja; 

 

- materiāls un morāls darba novērējums mazinātu darbinieku neapmierinātību un 

neproduktīvo stresu; 

 

- saskarsmes iemaņu, konflikta novēršanas un risināšanas, personības psiholoģijas 

pamatteoriju zināšanas var palīdzēt novērst vai optimāli risināt konfliktus starp 

veselības aprūpes darbiniekiem, ar pacientiem un piederīgajiem, tādejādi mazinot vai 

novēršot pārmērīgu neiropsihisko  spriedzi, stresa pārslodzi  un veselības traucējumu 

rašanos; 

 

- sabiedrības izglītošana par veselību un tās saglabāšanu, par slimību novēršanu un 

veselības aprūpes darba nozīmīgumu celtu veselības aprūpes darbinieku prestižu, 

novērstu nepamatotus pārmetumus, samazinātu negatīvo emocionālo spriedzi un 

novērstu vai samazinātu konfliktu rašanās iespējas. 

 

 

Rekomendācijas veselības aprūpes darba organizētājiem un vadītājiem: 

 

- jāsakārto darba vide veselības aprūpes iestādēs atbilstoši progresīvām veselības aprūpes 

prasībām, novēršot pārslodzes un neproduktīvā stresa rašanos; 

 

- lai novērstu distresa un konfliktu rašanos, jāuzlabo  darba organizācija veselības un 

sociālās aprūpes iestādēs. Lai to veiktu, vadītājiem jāpapildina savas zināšanas 

saskarsmes psiholoģijā, grupu darba psiholoģijā,  darba organizēšanā; 

 

- lai novērstu iekšējo un starppersonu konfliktu rašanos, veselības un sociālās aprūpes 

darbiniekiem nepieciešams apgūt zināšanas saskarsmes psiholoģijā, personības 

attīstības psiholoģijā; 

 

- jāuzlabo sabiedrības veselības izglītošanas darbs, pirms tam jāizglīto paši veselības un 

sociālās aprūpes darbinieki par sabiedrības veselību un veselību kā galveno vērtību 

cilvēka dzīvē. 

 

- Veselības un sociālās  aprūpes darbiniekiem censties izprast sevi un līdzcilvēkus, lai 

veiksmīgāk varētu veikt darbu un izvairīties no  distresa un konfliktiem. 

 


