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ANOTĀCIJA

DML “Māsas palīga darbība un pacientu drošība aprūpē” paredzēts izglītojamajiem un pedagogiem 
veselības aprūpes nozares kvalifikāciju struktūrā ietilpstošajā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 3. 
līmeņa profesionālajai kvalifikācijai “Māsas palīgs”. 

DML veidots, balstoties uz 24.03.2009. Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk MK) 
noteikumos Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā 
līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo 
personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” noteiktajām mācību laikā apgūstamajām 
zināšanām un praktiskajām iemaņām kvalifikācijā "Māsas palīgs", Māsas palīga profesijas standartu 
un visām izglītojamo mērķgrupām pieejamu izglītības satura apguves mehānismu mūžizglītības 
kontekstā. 

Mācību līdzeklis sniedz izglītojamajiem iespēju apgūt māsas palīga profesionālajā kompetencē esošās 
prasmes un veidot atbildību par pacienta drošības veicināšanu kopējā veselības aprūpes sistēmā.  

Mācību līdzeklī ir iekļautas šādas galvenās tēmas: pacienta drošības pamatprincipu ievērošana 
aprūpes procesa laikā; infekciju profilakse un ikdienas higiēnas noteikumi pacientu drošībai; pacienta 
vitālo rādītāju un antropoloģisko rādītāju noteikšana aprūpei un pacienta drošība, pacienta 
pamatvajadzību nodrošināšana visos aprūpes līmeņos, efektīva un precīza komunikācija, pacienta 
pārvietošana un pozicionēšana, bērna droša aprūpe, geriatriska pacienta aprūpe; priekšlaicīga 
novecošana; pirmās palīdzības sniegšana visu vecuma grupu pacientiem. 
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IEVADS 
Veselības aprūpe pēdējos gados ir strauji attīstījusies, un tas ir radījis aizvien jaunas, tehnoloģiskas 

iespējas glābt cilvēka dzīvību, uzlabot un saglabāt veselību. Tomēr vienlaikus veselības aprūpe kļūst 

arvien sarežģītāka, un veselības aprūpes laikā var pieaugt nevēlamu notikumu risks, kas rada 

apdraudējumu pacientam. [1] Aizvien nozīmīgāka loma drošā pacientu aprūpē ir komunikācijai – gan 

starp veselības aprūpes veicēju komandu un pacientu, gan komandas locekļiem savstarpēji, līdz ar to 

pastāv komunikācijas un informācijas kļūmju iespējas. 

Pacientu drošība ir kopīgs mērķis visiem – gan veselības aprūpes profesionāļiem, gan pacientiem, gan 

sabiedrībai kopumā. Tāpēc jau kopš 2009. gada Pasaules Veselības organizācija (turpmāk PVO) [2] 

mudina valstu veselības aprūpes politikas veidotājus izglītot veselības aprūpē strādājošos un topošos 

nozares speciālistus par pacientu drošību, tās mērķiem un uzdevumiem. Izglītības programmu saturā 

pacientu drošība ir skatāma kā caurviju tēma visos mācību kursos visās programmās veselības 

aprūpes profesiju apguvē. Tāpat 2009. gadā ir nācis klajā Eiropas Komisijas (turpmāk EK) ieteikums 

“Par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli (2009/C 

151/01)” [3], kas paredz, ka pacientu drošības jautājumi būtu jāietver veselības aprūpes darbinieku 

izglītības un mācību sistēmā, jo viņi nodrošina aprūpi. 

Veselības aprūpes komandā ir iekļauti dažādu veselības nozares profesiju speciālisti, katram no tiem 

ir savi uzdevumi, nepieciešamais izglītības ieguves laiks un izglītības programmas saturs, tostarp arī 

māsas palīgam. Latvijas Republikas 24.03.2009. MK noteikumu Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības 

personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās 

izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu 

apjomu” [4] 7.7. punktā ir noteikta māsas palīga kompetence ārstniecībā un nepieciešamais 

kompetenču apjoms.  

Mūsu valstī kopš 2017. gada ir pievērsta pastiprināta uzmanība pacientu drošības pilnveidošanai gan 

veselības aprūpes iestādēs, gan topošo medicīnas darbinieku izglītības programmās. Veselības 

aprūpes veicēju komandā nozīmīga loma ir māsas palīgam, kurš māsas vadībā veic nepārtrauktu 

pacienta aprūpi. Lai pacientam tiktu veikta droša aprūpe, māsas palīgam nepieciešams apgūt arvien 

jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, to prasa arī aprūpē izmantojamo tehnoloģiju straujā attīstība. 

DML veidošanas mērķis ir sniegt atbalstu profesionālās izglītības satura apguvē izglītojamajiem un 

pedagogiem 3. kvalifikācijas līmeņa profesionālās kvalifikācijas “Māsas palīgs” izglītības programmas 

īstenošanā. 

DML saturs veidots, lai sniegtu vienotu izpratni par māsas palīga darbību un uzdevumiem pacientu 

veselības aprūpē un attīstītu izglītojamo prasmes sniegt pacientam drošu veselības aprūpi. Papildu 

informāciju par pacientu drošības jautājumiem pedagogi var iegūt PVO izdotajās pacientu drošības 

vadlīnijās medicīnas skolu mācību programmām “WHO patient safety curriculum guide for medical 

schools”. [5]  
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Latvijas Republikas 24.03.2009. MK noteikumos Nr. 268 [4] māsas palīgs ir definēts kā “ārstniecības 
persona, kura ir ieguvusi arodizglītību veselības aprūpē”. Latvijas Republikā ārstniecības personu 
darbību regulē Ārstniecības likums un tam pakārtotie normatīvie akti. Savukārt PVO savos 

ieteikumos norāda, kādas standarta darbības jāveic, lai pacientu aprūpē ievērotu drošību. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, DML veidots tā, lai māsas palīga izglītības procesā apgūstamo mācību 

saturu caurvītu pacientu drošības tēma. 

DML ir mācību materiālu komplekts, kurā ietilpst: 

▪ PDF mācību materiāls, kurā ir iekļauts mācību teksts ar uzdevumiem, ko iespējams

lejupielādēt un skatīt datorā vai izdrukāt;

▪ e-kursa mācību materiāls, kas papildina PDF materiālu. E-kursa mācību materiālā ir iekļauti

konspektīvi materiāla kopsavilkumi, video, palielināmi attēli, interaktīvi uzdevumi,

pārbaudes vingrinājumi, testi u. c. digitālais saturs.



1. NODAĻA

PACIENTU DROŠĪBAS PAMATPRINCIPU 

IEVĒROŠANA APRŪPES PROCESA LAIKĀ 
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1. PACIENTU DROŠĪBAS PAMATPRINCIPU IEVĒROŠANA

APRŪPES PROCESA LAIKĀ

1.
PACIENTU DROŠĪBAS PAMATPRINCIPU 

IEVĒROŠANA APRŪPES PROCESA LAIKĀ 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamo izpratni par māsas palīga profesiju un pacientu 

drošības konceptu māsas palīga praksē. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj izskaidrot un raksturot, kas ir pacientu drošība un veselības 

aprūpes iestādēs iespējamie riski. Spēj ievērot pacienta tiesības uz 

drošu aprūpi, sekojot līdzi aktualitātēm nozares saistošajos 

normatīvajos aktos. 

Zina drošu veselības aprūpi veicinošus vispārējus pasākumus. 

Izprot māsas palīga lomu veselības aprūpes sniedzēju komandā un 

uzdevumus pacientu drošības veicināšanā, izprot drošības kultūras 

jēdziena skaidrojumu. 

1.



 

1. NODAĻA. PACIENTU DROŠĪBAS PAMATPRINCIPU IEVĒROŠANA APRŪPES PROCESA LAIKĀ 
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1.1. PACIENTU DROŠĪBA UN APRŪPE 

 
DEFINĪCIJAS 

 Pacientu drošība ir viens no veselības aprūpes 

pamatprincipiem. 

Veselības aprūpes sistēmā ir jānodrošina, lai ar veselības aprūpi 

saistītā kaitējuma risku ārstniecības iestādēs samazinātu līdz 

minimumam. 

Iepriekšminētā mērķa sasniegšanā jāiesaistās: 

▪ valsts veselības politikas veidotājiem, 

▪ veselības aprūpes iestāžu vadītājiem, 

▪ veselības aprūpes sniedzēju komandām, kurās 

nepārprotami ir iekļauts arī māsas palīgs, 

▪ katram veselības aprūpē strādājošajam, 

▪ pacientam un viņa tuviniekiem. 

Lai varētu saprast, kur var rasties riski, jāapzinās, ka veselības 

aprūpes iestādēs (tai skaitā stacionāros, veselības aprūpes 

centros u. c.) visi iestādes darbības procesi ir cieši saistīti un 

tiešā vai netiešā veidā var ietekmēt pacientu drošību (skat. 

1.1. attēlu). [13] Tā nav tikai kādas ārstnieciskas manipulācijas 

precīza veikšana vai medikamentu atbilstoša nozīmēšana. 

Pacientu drošību ietekmē vide, kurā jāievēro darba un 

ugunsdrošības prasības, atkritumu apsaimniekošana, telpu un 

apģērba higiēnas prasības; jāveido komunikācija un veselības 

aprūpes komandas izpratne par to, kas ir pacientu drošība; 

jāizprot, kā veidojas drošības kultūra attiecīgajā iestādē, kāda 

rīcība iestādē nav pieļaujama un kā atpazīt riskus, novērst 

nevēlamus notikumus un ziņot, ja tādi rodas. 

Pacients ir persona, kas saņem 

veselības aprūpes pakalpojumus 

vai vēršas pēc tiem. [17] 

Pacientu drošība (patient safety) 

ir nevajadzīgā, ar veselības aprūpi 

saistītā kaitējuma riska 

samazināšana līdz pieļaujamam 

minimumam. [1] 

Ar kaitējumu saprot tādu 

veselības aprūpes iznākumu, kas 

negatīvi ietekmē pacienta veselību 

un/vai dzīves kvalitāti, radot 

cilvēka ķermeņa struktūras vai 

funkcionēšanas pagaidu vai 

pastāvīgu bojājumu vai 

traucējumu. [1] 

Pacientu aprūpe ir veselības 

aprūpes sastāvdaļa, kas tieši vai 

netieši ir saistīta ar sabiedrības, 

ģimenes vai personas veselības 

uzturēšanu, veicināšanu, 

aizsardzību un atgūšanu. [17] 

Pacientu drošībā veselības 

aprūpes centrālais objekts ir 

cilvēks – gan pacients, gan 

darbinieks. [8] 
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1.1. attēls. Pacienta drošība stacionāra vidē  

Pacientu drošību stacionārā veido vienota izpratne par dažādiem procesiem, kas veidojas, saņemot 

vienotu informāciju, definīcijas, prasības un rekomendācijas. 

Pacientu drošība ir cieši saistīta arī ar darba vides riska faktoriem, kas ietekmē vai var ietekmēt 

nodarbināto, tajā skaitā māsas palīga, veselības stāvokli. Nozīmīgākie darba vides riska faktori māsas 

palīga darbā: 

▪ bioloģiskie (cilvēka ķermeņa izdalījumi – asinis, krēpas, izkārnījumi, urīns, vēmekļi), 

▪ ķīmiskie (dezinfekcijas līdzekļi, medikamenti), 

▪ mehāniskie, traumatiskie (saduršanās ar asiem priekšmetiem – skalpeļiem, adatām u. c.), 

▪ ergonomiskie (guļošu pacientu, dažāda aprīkojuma pārvietošana, piemēram, pacientu gultu 

pārvietošana u. c.), 

▪ fizikālie (dažādi jonizējošie starojumi, nepiemērots mikroklimats u. c.), 

▪ psihoemocionālie (darbs naktīs, virsstundas, nemainīgs darba grafiks u. c.). [16] 

Pacienta drošība
stacionārā

IT drošība

Infekciju 
kontrole

Informācijas 
drošība

Fiziskā drošība

Darba 
aizsardzība

Ugunsdrošība 
un CA

Telpu drošība

Med. ierīču 
drošība

Dzeramā 
ūdens un

ēdiena drošība

Veļas/apģērba 
drošība

Atkritumu 
apsaimniekošana
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1.2. IZPRATNE PAR PACIENTU DROŠĪBU UN TĀS 

VEICINĀŠANU EIROPĀ UN LATVIJĀ 

Eiropas Savienībā pēdējos gados ir pievērsta ļoti liela uzmanība pacientu drošības veicināšanai 

veselības aprūpē. Eiropas Komisija ir vērsusi valstu uzmanību nepieciešamībai pilnveidot veselības 

politiku un programmas pacientu drošības jomā. [3] 

1.2.1. EIROPAS SAVIENĪBAS IETEIKUMI 

Jau 2009. gadā ir nācis klajā Eiropas Komisijas ieteikums “Par pacientu drošību, tostarp par veselības 

aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli (2009/C 151/01)”, kas paredz, ka pacientu drošības 

jautājumi būtu jāiekļauj veselības aprūpes darbinieku izglītības un mācību sistēmā, jo viņi sniedz 

aprūpi. [3] Eiropas Komisija savos ieteikumos par vispārējiem pacientu drošības jautājumiem ir 

skaidrojusi jēdzienus, kuri tiek izmantoti, raksturojot pacientu drošību. 

 
DEFINĪCIJAS 

 1. ES valstīs pacientu drošības veicināšanai tiek pievērsta 

liela uzmanība. Tiek izglītoti gan veselības aprūpes 

darbinieki, gan pacienti.  

Pacientu izglītošanai ir sagatavoti dažādi materiāli.  

▪ Videomateriāls pacientam, ko veidojusi University College 
London Hospitals NHS Foundation Trust+. Pieejams 

tiešsaistē: 

https://www.youtube.com/watch?v=6YMZFRhh9L4 

▪ Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk SPKC) 

tīmekļvietnē skatāmi ieteikumi pacientam Latvijā. 

Pieejams tiešsaistē: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientam-par-pacientu-

drosibu 

2. Eiropas Komisija (ES Oficiālais Vēstnesis, 2009) 

piemērojusi vairākus ieteikumus vispārējos pacientu 

drošības jautājumos.  

Ievērot veselības aprūpes iestādē ieviestos standartizētos 

infekciju profilakses un kontroles pasākumus, kas pamatoti ar 

riska pakāpi. 

Lai savlaicīgi vērstos pret nevēlamiem notikumiem veselības 

aprūpē, veselības aprūpes darbiniekiem ir aktīvi jāziņo par 

kļūdu, nevēlamo notikumu vai starpgadījumu, izmantojot 

iestādē izstrādātos ziņošanas instrumentus, un jāvērtē 

novēroto starpgadījumu biežums, veidi un iemesli. 

Nevēlams notikums – notikums, kas 

rada kaitējumu pacientam. [3] 

Procesa rādītājs – rādītājs, kas 

attiecas uz to pasākumu 

ievērošanu, par kuriem ir notikusi 

vienošanās, piemēram, roku 

higiēnu, uzraudzību, 

standartizētām operatīvām 

procedūrām. [3] 

Strukturāls rādītājs – rādītājs, kas 

attiecas uz visiem resursiem, 

piemēram, personālu, 

infrastruktūru, komiteju. [3] 

Veselības aprūpē iegūtas 

infekcijas – slimības vai 

patoloģijas, kas saistītas ar 

infekcijas izraisītāja vai tā 

produktu klātbūtni, uzturoties 

veselības aprūpes iestādēs vai 

veicot veselības aprūpes 

procedūras un ārstēšanu. [3] 
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Darbinieku motivēšana pacientu drošības atgadījumu reģistrēšanā un drošības pilnveidošanā ir 

vadītāju pienākums. Lielāks ziņoto un analizēto atgadījumu skaits liecina par vadītāja un darbinieku 

izpratni, atbildību un vēlmi pilnveidot pacientu drošību, turpretī atgadījumu slēpšana – par darbinieku 

neuzticēšanos, bailēm no vainošanas, soda vai citām nopietnām pacientu drošības kultūras 

problēmām. 

1.2.2. PACIENTU DROŠĪBAS VEICINĀŠANA LATVIJĀ 

Latvijā pacientu drošības garantēšanai ir ņemti vērā EK ieteikumi un jau kopš 2009. gada veselības 

aprūpi regulējošajā normatīvajā bāzē ir veikti attiecīgi papildinājumi.  

1. Pacientu tiesību likums. Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=203008 

2. 20.01.2009. MK noteikumi Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm 

un to struktūrvienībām”. Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=187621. Tie ietver 

prasības ārstniecības iestādēm veikt pasākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem 

drošus ārstniecības pakalpojumus. Noteikumu 17. punktā minēts: “Lai nodrošinātu 

kvalitatīvus un pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus, ārstniecības iestāde veic šādus 

pasākumus: 

17.1. ievieš un nodrošina nepārprotamu pacientu identifikāciju visā ārstniecības 

procesa laikā [..]; 

17.2. nodrošina efektīvu komunikāciju starp pacienta ārstniecības procesā 

iesaistītajām ārstniecības personām un pacientu [..]; 

17.3. nodrošina risku mazinošus pasākumus ķirurģijā un anestēzijā; 

17.4. nodrošina risku mazinošus pasākumus augsta riska pacientiem vai pacientu 

grupām, kas saistīti ar pacientu vecumu, veselības stāvokli un nepieciešamību pēc 

īpašās aprūpes [..]; 

17.5. ievieš un uztur pacientu neidentificējošu iekšējo pacientu drošības ziņošanas–

mācīšanās sistēmu [..]; 

17.6. ievieš un uztur drošu zāļu aprites sistēmu [..]; 

17.7. nodrošina ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku 

mazināšanas pasākumus [..]; 

17.8. ievieš un uztur pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēmu; 

17.9. nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu rezultātu analīzi; 

17.10. regulāri veic pacientu aptauju par sniegtajiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem.” [71] 

3. 16.02.2016. MK noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma 

pamatprasībām ārstniecības iestādē”. Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/280360-

noteikumi-par-higieniska-un-pretepidemiska-rezima-pamatprasibam-arstniecibas-iestade  

https://likumi.lv/doc.php?id=187621
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4. 20.01.2017. rīkojums Nr. 22 “Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un 

pacientu drošības koncepcija”; izstrādāta Veselības ministrijā. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/aktualitates/VM_KONCEPCIJA_KV_PD_01-01-

2017_100417.pdf 

Mūsu valstī ir izstrādāta normatīvu bāze un ir akcentēts, ka katras veselības aprūpes iestādes 

kvalitātes vadības sistēmā ir jāiekļauj pacientu drošības pasākumi. Ārstniecības iestāžu visaptverošas 

kvalitātes vadības sistēmas metodikā, kas atrodama saitē: 

https://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5194/Arstniecibas_iestazu_visaptverosas_kvalitates_vadi

bas_sistemas_metodika.pdf,  

13.-15.lpp pieejams izsmeļošs skaidrojums par to, kā veicami efektīvi pacientu drošības pasākumi 

ārstniecības iestādēs. 

1.3. PACIENTU DROŠĪBAS VEICINĀŠANA ĀRSTNIECĪBAS 

IESTĀDĒS UN MĀSAS PALĪGA LOMA 

Māsas palīgs ir viens no kvalitatīvas veselības aprūpes sniedzēju komandas locekļiem. Tāpēc, 

aktualizējot jautājumus par pacientu drošību ārstniecības iestādēs, arī māsas palīgs līdztekus pārējiem 

aprūpes komandas locekļiem – atbilstoši profesijas standartam un profesionālās darbības 

kompetencei – savā profesionālajā darbībā ievēro pacientu drošības nosacījumus. 

Māsas palīga profesionālās darbības kompetencē esošie pienākumi pacientu drošības veicināšanai 

ārstniecības iestādēs sarkanā krāsā ir norādīti 1.2. attēlā. 

 

1.2. attēls. Vispārējie pasākumi pacienta drošības veicināšanai ārstniecības iestādēs  

Vispārējie 
pasākumi 
pacienta 
drošībai 
veselības 
aprūpē

pacienta 
identifikācija 

efektīva 
komunikācija 

risku 
mazinoši 
pasākumi 

ķirurģijā un 
anestēzijā

risku 
mazināšana 
augsta riska 
pacientiem 

ziņošana par 
kļūdām

droša zāļu 
aprite

infekciju riska 
mazināšana

http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/aktualitates/VM_KONCEPCIJA_KV_PD_01-01-2017_100417.pdf
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/aktualitates/VM_KONCEPCIJA_KV_PD_01-01-2017_100417.pdf
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Mūsu valstī katra ārstniecības iestāde ir ieviesusi pacientu drošības uzraudzību, piemēram, iespēju 

ziņot par novērotajām kļūdām vai riskiem. Pēc saņemšanas ziņojumus analizē ārstniecības iestāžu 

Kvalitātes nodaļas, kuras veic risku vadību (menedžmentu) un negadījumu (kļūdu) mazināšanas 

vadību iestādē. 

Labās prakses piemēri 

1. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, kas sniedz iespēju elektroniski aizpildīt ziņojumu par 

novērotu risku vai kļūdu. Pieejams tiešsaistē: https://www.bkus.lv/lv/content/pacienta-vai-

vecaku-zinojums-par-noverotu-risku-vai-kludu-0 

2. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.tos.lv/lv/pacientiem/6/6-pacientu-drosiba 

Ko nozīmē riska vadība māsas palīga darbā? Pirmām kārtām māsas palīgam ir jāzina, ka pastāv 

iestādes iekšējie noteikumi pacientu drošībai jeb risku vadības politika. Tās ir vadlīnijas, kā rīkoties, lai 

nepieļautu kļūdas vai mazinātu risku tās pieļaut. Savukārt, ja kļūda ir pieļauta, vadlīnijas norāda, kā 

rīkoties un kā no kļūdām mācīties. 

Īsumā – tā ir trīs P formula: pareizais pacients, pareizā (konkrētajam pacientam nozīmētā) 

manipulācija, kas tiek pareizi paveikta. Lai neveidotos kļūdas pacientu aprūpē, šie trīs P ir pacienta 

drošības pamatprincipi (skat. 1.3. attēlu). 

 

1.3. attēls. Pacienta drošības formula  

 

 

 

Pacienta 
drošība

Pareizs pacients

Pareiza
manipulācija

Pareizi paveikta 
manipulācija
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1.4. PACIENTU DROŠĪBAS KULTŪRA 

 
DEFINĪCIJA 

 Drošības kultūrā ietilpst: 

▪ kopīgie iestādes iekšējie noteikumi un vienošanās; 

▪ vērtības (kolektīvā nostiprinājušies svarīgi un ilgstoši 

ideāli un uzskati); 

▪ normas (uzskati par to, kā grupas locekļiem jārīkojas 

konkrētajā situācijā). [6] 

Ziņošanas un mācīšanās sistēma ir organizācijā izveidota 

sistēma, kurā tiek reģistrēti un analizēti ar pacientu drošību 

saistītie atgadījumi, lai no tiem gūtos secinājumus un 

ieteikumus turpmākajai rīcībai izmantotu darba procesu 

vadībai un atgriezeniskai saitei. [10] 

Pacientu drošības kultūra ir 

uzvedības veids ārstniecības 

iestādē, kas vērsts, lai samazinātu 

iespējamo kaitējumu pacientam, 

kurš var rasties veselības aprūpes 

procesā. [13] 

Pacientu drošības kultūrā ietilpst efektīva vadība, tūlītēja ziņošana par kļūdām, multidisciplināra 

sadarbība un kopējā izpratne par mācīšanos, kā kļūdas pamanīt un novērst (skat. 1.4. attēlu). To nereti 

saprot arī kā “veidu, kā pacientu aprūpes darbs tiek veikts tieši šeit, šajā nodaļā, stacionārā, veselības 

aprūpes iestādē”. [6] 

Drošības kultūru veido gan katra komandas locekļa izpratne par to, gan kopējā veselības aprūpes 

komandas vērtību sistēma. 

Labi īstenota pacientu drošības kultūra ir atvērta, lai par kļūdām runātu, tās analizētu un mācītos no 

tām, jo kļūdīties var jebkurš, lai cik kompetents viņš arī nebūtu. Tāpat drošības kultūrā jāsniedz 

atbalsts pacientiem un veselības aprūpes dalībniekiem. [7]  

Lai gan, visi pacienta aprūpē iesaistītie komandas locekļi, tātad arī māsas palīgs, ir zinoši un kvalificēti 

speciālisti, kas aprūpes darbības veic ar vislabākajiem nodomiem un mērķiem, aprūpē var rasties 

kļūdas. Drošības kultūra ir cieši saistīta ar pacientu drošībai iespējamu risku novēršanu. Piemēram, ir 

ļoti svarīgi, kā katrā nodaļā aprūpes komanda saprot, piemēram, tādu pacientu drošības pasākumu 

(skat. 1.2. attēlu) kā ziņošanu par kļūdām, to atklātu analizēšanu, lai novērstu iespējamu kļūdu 

atkārtošanos. 

“Ar pacientu drošību saistīto atgadījumu ziņošanai nav cita nolūka, kā vien mācīties no kļūdām, 

problēmām, nedrošām situācijām, kas rodas, veicot ārstēšanu un aprūpi konkrētajā darba vidē un 

konkrētajos apstākļos, lai uzkrātu informāciju par aktuālajiem riskiem un veiktu uzlabojumus 

sistēmā.” [10] 

Pēc ziņojumu saņemšanas ziņošanas un mācīšanās sistēmā to analizē ārstniecības iestāžu 

struktūrvienību vadītāji (klīniku, daļu, procesu vadītāji, virsārsti, virsmāsas). Par pacientu drošības 

gadījuma analīzi atbild un analīzi organizē tās struktūrvienības vadītājs (vai viņa deleģēts pacientu 

drošības pārstāvis), kura struktūrvienībā (nodaļā, iestādē u. tml.) šis gadījums noticis. [10] 
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Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa Ilze Neparte saka: “Ziņošanai ir būtiska nozīme 

pacientu drošības problēmu atklāšanā. Ar pacientu drošību saistītās ziņošanas sistēmas galvenais 

uzdevums ir uzlabot pacientu drošību, gūstot zināšanas par veselības aprūpes sistēmas trūkumiem, 

un praksi, kā izmantot datu analīzes un izpētes rezultātus, lai tieši uzlabotu veselības aprūpi un 

palīdzētu veselības aprūpes speciālistiem strādāt drošāk.” [8] 

 

1.4. attēls. Drošības kultūras sastāvdaļas 

Kļūdas pacienta veselības aprūpē un ziņošana par tām 

 
DEFINĪCIJA 

 Kļūda pacienta veselības aprūpē ir: 

▪ plānotas darbības neveiksme, nesasniedzot paredzēto 

rezultātu; 

▪ novirze starp to, kas bija jāpaveic, un to, kas faktiski tika 

paveikts. 

Kļūda ir darbība, kas izraisa 

neparedzētu rezultātu. [13] 

Kļūdīšanos var provocēt dažādi blakusfaktori, kairinātāji, kas var traucēt aprūpes darbības laikā. 

Piemēram, telefona zvans brīdī, kad tiek sagatavoti pacienta aprūpei nepieciešami priekšmeti. Atbildot 

uz telefona zvanu vai nemitīgi sekojot telefona monitorā redzamajām īsziņām, māsas palīgs, 

piemēram, var aizmirst, vai ir veicis atbilstošu roku higiēnu, vai laikus nepamanīt un neinformēt māsu 

par pacienta stāvokļa pasliktināšanos u. c. Kļūdas var veidoties gan noteiktās situācijās, gan kā 

veselības aprūpes sniedzēja individuāli veicināti riska faktori (skat. 1.1. tabulu). 

Jāatceras, ka kļūdu sekas, veicot pacienta veselības aprūpi, var būt ne tikai nepatīkamas, bet pat 

pacienta dzīvībai bīstamas. Kļūdas pacienta aprūpē rada neizbēgami negatīvu ietekmi arī uz paša 

aprūpes veicēja emocionālo veselību, mazina pārliecību par savām zināšanām un prasmēm, rada 

Pacientu 
drošības 
kultūra

Efektīva vadība

Multidisciplināras 
komandas 

mijiedarbība

Atbilstība 
pierādījumos 

balstītas medicīnas 
principiem

Standarta politika un 
procedūras 

klīniskām darbībām Kopējā izpratne, 
mācīšanās

Tūlītēja 
komunikācija 
(ziņošana par 

kļūdām)

Gatavība ārkārtas 
gadījumiem
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nedrošības sajūtu, kas, savukārt, var veicināt atkārtotu kļūdu pieļaušanu. Tādējādi vēl vairāk cieš 

pacientu drošība. 

1.1. tabula 

Kļūdu veidošanās situācijas un riska faktori 

Situācijas, kad veidojas paaugstināts kļūdu 

risks: 

Veselības aprūpes sniedzēja individuālie 

kļūdu rašanās riska faktori: 

▪ aprūpes veicējs nav pietiekami iepazinies ar 

veicamo uzdevumu; 

▪ nav pietiekamas prasmes veikt uzdoto; 

▪ laika trūkums uzdevuma veikšanai; 

▪ nav pietiekami sagatavotas darba vides iekšējās 

kvalitātes novērtēšanas procedūras; 

▪ nepietiekama komunikācija un savstarpējā 

sadarbība gan ar pacientu, gan starp veselības 

aprūpes veicējiem komandā. 

▪ nogurums (piemēram, 24 stundas bez 

miega, 0,05 mmol/l alkohola līmenis 

asinīs u. c.); 

▪ slimība; 

▪ stress; 

▪ valodas vai atšķirīgas kultūras barjera; 

▪ riskanta, neizprotama personas 

uzvedība. 

SPKC ārstniecības iestādēm iesaka, ka par situācijām, kurās ir radies vai varētu rasties apdraudējums 

pacientam, ir jāziņo (skat. 1.2. tabulu). Veselības aprūpes iestādēs ir izstrādāta pacientu drošības 

apdraudējuma situāciju ziņošanas sistēma, par to tiek izglītoti visi iestāžu darbinieki, tai skaitā arī 

māsas palīgi. 

Piemērs  

 

Steigas pilna darba diena kādā stacionāra nodaļā. Māsa norīko māsas palīgu veikt konkrētu 

manipulāciju pacientam Bērziņam. Māsas palīgs atrod pacientu ar konkrēto uzvārdu, izskaidro 

nozīmēto manipulāciju un ir ļoti izbrīnīts, ka šis konkrētais pacients nav iepriekš informēts par 

manipulācijas nepieciešamību un nevēlas ar māsas palīgu sadarboties. Māsas palīgs dodas pie māsas, 

lai ziņotu par radušos situāciju un noskaidrotu tālākās darbības. Stāstot par situāciju māsai, tiek 

noskaidrots, ka nodaļā šobrīd ir vairāki pacienti ar uzvārdu Bērziņš un māsa nav precīzi norādījusi 

pacienta Bērziņa palātu, tāpēc māsas palīgs bija devies pie nepareizā pacienta un uzrunājis to. 
 

Kļūdu atrisināšana lielā mērā ir atkarīga no pacientu drošības kultūras konkrētajā iestādē un nodaļā. 

Risinot iepriekšminētajā piemērā aprakstīto situāciju, nodaļā ar augstu pacientu drošības kultūru šī 

situācija tiktu nekavējoties izrunāta un meklēti risinājumi, kā novērst līdzīgas kļūdas. Piemēram, tā ir 

“pacientiem ar vienādiem (līdzīgiem) uzvārdiem visos medicīniskajos dokumentos sarkanu uzlīmju 
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lietošana ar uzrakstu “PACIENTS AR LĪDZĪGU UZVĀRDU”. Pacientus ar līdzīgiem uzvārdiem, izņemot 

vienas ģimenes locekļus, ja vien tas ir iespējams, ieteicams ievietot dažādās palātās”. [13] 

“Ar pacientu drošību saistīto atgadījumu ziņošanai ir nolūks mācīties no kļūdām, problēmām, 

nedrošām situācijām, kas rodas, veicot ārstēšanu un aprūpi konkrētajā darba vidē un konkrētajos 

apstākļos, lai apkopotu informāciju par ārstniecības iestādes klīniskajiem riskiem un secīgi novērtētu 

ieviesto uzlabojumu efektivitāti. Pacientu drošības atgadījumu ziņošana ir saistīta ar pacientu drošības 

un organizācijas kultūru.” [8] 

1.2. tabula 

Ziņošanas un mācīšanās sistēmas pamatprincipi 

Nesodīšana 
Neviens, kurš ziņo vai kurš ir iesaistīts atgadījumā, netiek sodīts par 

ziņošanu, analizējot atgadījumu. 

Konfidencialitāte Pacienta, ziņotāja, struktūrvienības identitāte netiek izpausta ar atgadījuma 

analīzi nesaistītām personām. 

Neatkarība Nekādā veidā neietekmē ziņotāja darba samaksas vai disciplinārlietu 

jautājumus. 

Ekspertu dalība  Ziņojumus vērtē tās iestādes speciālisti, kur drošības atgadījums noticis, 

nepieciešamības gadījumā iesaistot citus speciālistus, kuri izprot klīniskos 

apstākļus. 

Savlaicīgums  Ziņojumus analizē nekavējoties. 

Uz sistēmu 

orientēta darbība  

Vadītāju atbildība uzlabojumu īstenošanā un ieteikumi procesu 

pilnveidošanai. 

Tātad pacientu aprūpe ir jāveic ciešā saskaņā ar valstī noteiktajiem galvenajiem principiem un 

veselības aprūpes iestādes iekšējiem pacientu drošības noteikumiem. Māsas palīgiem ir jābūt 

atvērtiem arī saskarsmē ar visiem aprūpes komandas locekļiem un ar pacientu, nekavējoties 

informējot viņus par problēmām, ja tādas rodas aprūpes procesa laikā. 

Par neveiksmēm un kļūdām ir jārunā, jāmeklē to cēloņi un jāsaprot, ka kļūda nav uzskatāma tikai 

par nolaidīgu, paviršu darba pārkāpumu, par kuru jāsaņem sods. 

Radušās kļūdas ir jāanalizē, jāpārrunā, tās jāvērtē kā nenovērtējama iespēja mācīties. Tāpēc 

jāatceras, ka komandā ir jābūt veiksmīgai saskarsmei un komunikācijai, t. sk. arī visā veselības aprūpes 

iestādē, lai nebaidītos radušās kļūdas atzīt un spētu tās pārrunāt ar pārējiem aprūpes komandas 

locekļiem, tā veicinot pacientu drošību. 
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SPKC ieteikumi ziņošanai par atgadījumiem, kas ir saistīti ar pacientu drošību. Pieejams tiešsaistē:  

https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientu-drosiba-un-arstniecibas-kvalitate  

1.5. MĀSAS PALĪGA PROFESIONĀLĀ DARBĪBA UN 

PACIENTU DROŠĪBA 

 
DEFINĪCIJA 

 Veicot pacientu aprūpi ārstniecības iestādēs, māsas palīgam ir 

jābūt teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, 

tātad kompetentam šādos jautājumos: 

▪ infekciju profilaksē, 

▪ pacienta vitālo un antropometrisko rādītāju noteikšanā, 

▪ pacienta pamatvajadzību nodrošināšanā, 

▪ efektīvā un precīzā komunikācijā, 

▪ pacienta pārvietošanā un pozicionēšanā, 

▪ drošā bērna aprūpē, 

▪ geriatriska pacienta aprūpē, 

▪ pirmās palīdzības sniegšanā. 

Māsas palīga profesijas standartā 

ir definēts, ka “māsas palīgs ir 

profesionāls veselības aprūpes 

darbinieks, kurš strādā 

ārstniecības iestādē profesionālu 

ārstniecības personu vadībā un 

pacienta aprūpes komandas 

sastāvā savas kompetences 

ietvaros veic vispārējo un speciālo 

pacientu aprūpi”. [9] 

Turpmāk DML nodaļās ir aprakstīti māsas palīga uzdevumi pacientu drošības veicināšanai. 

Māsas palīga uzdevumi pacientu drošības veicināšanā 

Pacientu drošības veicināšanas uzdevumi ir kompleksi un jāpilda visiem veselības aprūpē 

iesaistītajiem (vispārējie pasākumi redzami 1.2. attēlā), tomēr katrai profesijai veselības aprūpē ir savs 

kompetenču un atbildības līmenis. 

 

1.5. attēls. Māsas palīga uzdevumi un pacientu drošība aprūpē 

Infekciju profilakse
Pacienta vitālo un 

antropometrisko rādītāju 
noteikšana 

Pacienta pamatvajadzību 
nodrošināšana

Efektīva un precīza 
komunikācija

Pacienta pārvietošana un 
pozicionēšana

Droša bērna aprūpe

Geriatriska pacienta aprūpe Pirmās palīdzības sniegšana
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DML tiks skatīti māsas palīga uzdevumi, ietverot pacientu drošības principus. 

Vispārējo pacientu drošības principu ievērošana māsas palīga darbībā. 

Pacienta identifikācija  

Identifikācija nozīmē personas atpazīšanu. Slimnīca nodrošina vienotu pacientu identifikāciju, sākot 

no pacienta uzņemšanas līdz pacienta izrakstīšanai vai nāvei (skat. 1.6. attēlu).  

Skatīt labās prakses piemēru elektroniski. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/prezentacijas/VAbols_Labas_prakses_piemers

_15092017.pdf  

Tas nodrošina iespēju vienmēr pirms medicīniskām manipulācijām noskaidrot pacienta reālo 

identitāti. 

Par pacienta identifikatoriem drīkst izmantot: 

▪ vārdu, uzvārdu; 

▪ dzimšanas datumu (dd.mm.gggg.) vai personas kodu; 

▪ medicīniskās kartes vai citu pacientam piešķirto unikālo numuru ārstniecības iestādē. 

 

1.6. attēls. Pacientu identifikācijas pārbaude 

“Pacienta identifikācijas kļūdas sekas var būt kļūdaina ārstniecība, tai skaitā citam (neatbilstīgam) 

pacientam, citā (neīstajā) ķermeņa pusē, daļā vai anatomiskajā vietā veikta operācija vai manipulācija, 

kļūda diagnostikā, ārstēšanā vai aprūpē, tai skaitā zāļu, asins pagatavojumu ordinēšana vai to 

ievadīšana citam (neatbilstīgam) pacientam.” [12] 

Pacientam 
reģistrējoties 

stacionārā neatliekami 
vai plānveidā

Pirms pirmreizējās 
pacienta apskates

Pacientu uzņemot 
nodaļā

Pirms manipulācijām 
procedūrām

Pirms medikamentu 
saņemšanas

Pirms parakstīšanas 
manipulācijām/asins 
preparātu pārliešanai

Pirms dokumentu 
izsniegšanas –

izrakstot

Pirms dokumentu 
noformēšanas nāves 

gadījumā
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1.7. attēls. Pacienta identifikācijas aproce 

Slimības dēļ nereti pacients nevar apliecināt savu identitāti, tāpēc šādas aproces (skat. 1.7. attēlu) 

līdztekus pārējām pacienta identificēšanas metodēm nodrošina, lai visa ārstēšanas un aprūpes 

perioda laikā pacientu būtu iespējams precīzi identificēt. Tas palīdz nodrošināties pret risku sajaukt 

pacientus vai viņiem nozīmētās medicīniskās manipulācijas. Māsas palīga rīcība korektai pacienta 

identifikācijai: 

▪ “Lūdz pacientam (pacienta pārstāvim) PAŠAM NOSAUKT vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu. 

▪ Salīdzina pacienta teikto ar datiem uz ID aproces, uzlīmes, kartes (ja tāda tiek lietota) – obligāti 

salīdzinot visus pacienta identifikatorus. Vismaz 2 identifikatori jālieto visur! 

▪ Salīdzina datus ar informāciju medicīniskajā dokumentācijā (atkarībā no veicamās manipulācijas) 

vai pacienta failā.  

▪ Nevar identificēt – pieaicina kolēģi, kurš var palīdzēt.” [10] 

Jāatceras, ka no 2018. gada 25. maija spēkā ir stājusies Vispārīgo datu aizsardzības regula. Tā nosaka, 

ka personas dati ir aizsargājami un ar tiem var rīkoties tikai likumīgi paredzētā veidā. Vairāk ar 

skaidrojumu par personas datiem var iepazīties elektroniski. Pieejams tiešsaistē: 

https://lvportals.lv/skaidrojumi/294871-kas-ir-personas-dati-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-i-

2018 

1. Infekciju profilakse (skat. 1.8. attēlu). Viens no nozīmīgākajiem faktoriem infekciju profilaksē 

ir roku higiēnas prasību ievērošana. Tāpat māsas palīgam jālieto individuālie aizsardzības 

līdzekļi. 
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1.8. attēls. Infekciju profilakse 

2. Pacientam droša aprūpe (skat. 1.9. attēlu) un manipulācijas. Šis ir visplašākais māsas palīga 

uzdevums, jo ir attiecināms gan uz vispārējo, gan speciālo pacienta aprūpi. Te ietilpst gan 

pacienta vitālo rādītāju noteikšana, gan pirmās palīdzības sniegšana, gan arī droša pacientu 

aprūpes veikšana dažādu saslimšanu gadījumos. 

 

1.9. attēls. Droša aprūpe 

Roku higiēna

Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

Infekciju kontroles 
galvenās vadlīnijas 
klīnikā
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3. Efektīva un precīza komunikācija. Par efektīvu un precīzu komunikāciju veselības aprūpē var 

uzskatīt tādu, kas ir centrēta uz pacientu, kur attiecības starp veselības aprūpes sniedzēju, tai 

skaitā arī māsas palīgu, un pacientu ir veidotas, ievērojot pacientu autonomiju, pašnoteikšanos, 

lemtspēju, aktīvu līdzdalību, sadarbību (skat. 1.10. attēlu). Tāpat savstarpēji precīza un aktīva 

komunikācija veselības aprūpes sniedzēju komandā palīdz novērst kļūdas un negadījumus, bet, 

ja tādi ir notikuši, tad ziņošana un kļūdu pārrunāšana ir veids, kā tās novērst turpmāk. 

 

1.10. attēls. Komunikācija 

Mutvārdu/telefoniskās komunikācijas procesā māsai un māsas palīgam ieteicams izmantot SBAR 

(situācija, bāzes/pamatinformācija, aktuālā situācija, rekomendācijas) principus, noskaidrojot pacienta 

identitāti, vecumu, bērnam – arī svaru, pārliecinoties, vai māsas palīgs ir pareizi sapratis veicamo 

manipulāciju (darbību) (skat. 1.3. tabulu). Māsas palīgs, izmantojot šos pašus principus komunikācijā 

ar māsu, sniedz informāciju atbilstoši viņa profesionālajai kompetencei. 

1.3. tabula 

SBAR principi 

S Situācija Identificējiet sevi. 

Identificējiet pacientu. 

Norādiet problēmu. 

Sniedziet fiziskā stāvokļa novērtējumu. 

Runājiet īsi un kodolīgi. 

B Bāzes/pamatinformācija Īsa slimības vēsture. 

Veselības aprūpe jau ir sniegta. 

Medikamentu saraksts. 
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Alerģijas. 

Vitālās pazīmes. 

Laboratorijas rezultāti. 

Iepriekšēja direktīva vai koda statuss.* 

A Aktuālā situācija Konstatējumi. 

Stāvokļa smagums.** 

Dzīvībai bīstams stāvoklis. 

R Rekomendācijas Kas notiks tālāk? 

Kas jādara? *** 

Laika posms? **** 

* kodu nosaka pēc slimnieka diagnozes 

** pacienta pašreizējais veselības stāvoklis 

*** māsas palīga nekavējoša rīcība 

**** cik ilgs laiks nepieciešams situācijas novērtēšanai 

4. Ergonomika un pacientu kritienu profilakse 

Kritieni, kas izraisa traumas, ir būtiska pacientu drošības problēma. Tā var skart ne tikai gados vecākus 

vai novājinātus pacientus. Aprūpējot pacientus pēcoperācijas periodā un pacientus, kuri saņem 

medikamentus vai kuriem veic kādas manipulācijas, māsas palīgam vienmēr jāatceras, ka viens no 

nepieļaujamiem apdraudējumiem pacientu drošībai ir kritiens.  

Tā kā minētie pacientu drošības veicināšanas uzdevumi, veicot māsas palīga uzdevumus, ir ļoti 

nozīmīgi, ar tiem plašāk iepazīsimies turpmākajās DML nodaļās. 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums 

Cik identifikatoru jāizmanto korektai pacienta identifikācijai: 

a) vismaz viens; 

b) ne mazāk kā divi; 

c) vismaz četri; 

d) identifikatoru skats netiek noteikts. 

2. uzdevums 

Kuros gadījumos māsas palīgam darbā ieteicams izmantot SBAR principus: 

a) komunikācijas procesā; 

b) kritienu profilaksē; 

c) infekciju profilaksē; 

d) pirmās palīdzības sniegšanā. 

3. uzdevums 

Kas no minētā ir veselības aprūpes sniedzēja individuālais kļūdu rašanās riska faktors:  

a) ziņošanas sistēmas nepilnības veselības aprūpes iestādē; 

b) valodas barjera saziņā ar pacientu; 

c) veselības aprūpes iestādes telpu plānojuma nepilnības; 

d) personāla trūkums veselības aprūpes iestādē. 

4. uzdevums 

Patstāvīgi atrodiet vismaz vienu piemēru katram no uzskatītajiem darba vides riska faktoriem māsas 

palīga darbā un pamatojiet sava piemēra bīstamību/risku: 

▪ bioloģiskie;  

▪ ķīmiskie;  

▪ mehāniskie, traumatiskie;  

▪ ergonomiskie;  

▪ fizikālie;  

▪ psihoemocionālie. 
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5. uzdevums 

Situācijas apraksts 

Nodaļā iestājas pacients Oskars Džeriņš, 67 gadus vecs, pēc insulta. Pacientam tiek lūgts nosaukt savu 

vārdu un uzvārdu, bet runas defektu dēļ tie tiek kļūdaini pierakstīti, nepārbaudot, nesalīdzinot datus 

ar medicīnisko dokumentāciju. 

Uzdevums 

Izvērtējiet situāciju! Kurā darbībā tika pieļauta kļūda? Kā to varēja novērst? 
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2. INFEKCIJU PROFILAKSE UN IKDIENAS HIGIĒNAS

NOTEIKUMI PACIENTU DROŠĪBAI

2.
INFEKCIJU PROFILAKSE UN IKDIENAS 

HIGIĒNAS NOTEIKUMI PACIENTU DROŠĪBAI 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamo izpratni par infekciju profilaksi un ikdienas higiēnas 

noteikumiem māsas palīga profesionālajā darbībā un pacientu drošību 

infekciju profilakses kontekstā. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj ierobežot infekciju izplatīšanos pacienta aprūpes laikā, ievērojot 

higiēnas noteikumus un lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Zina infekciju profilakses pasākumus aprūpē un ikdienas higiēnas 

noteikumus. 

Izprot ikdienas higiēnas un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas 

nozīmi pacientu drošai aprūpei infekciju profilakses kontekstā. 

2.
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DEFINĪCIJA 

 Infekcijas slimība rodas organisma imūnās atbildes rezultātā, 

kad organismā, mēģinot iznīcināt mikroorganismu, sākas 

iekaisums. 

Imunitāte ir organisma neuzņēmība pret noteiktu infekcijas 

slimības ierosinātāju, mikroorganismu, kas satur svešu 

ģenētisko (iedzimto) informāciju. 

Infekcijas slimības ir slimības, ko 

izraisa mikroorganismi – vīrusi, 

baktērijas, sēnes un parazīti. 

Infekcijas var izraisīt dažādi mikroorganismi (mikrobi, mikroskopiskās sēnes, vīrusi, parazīti, helminti, 

skat. 2.1. attēlu). Tie ir mikroorganismi ar noteiktu dzīves ciklu. Infekcijas slimības izraisītāja 

bioloģiskais saimnieks ir dzīvs organisms (cilvēks, dzīvnieks, augs). Infekcijas slimību ierosinātāji spēj 

īstenot parazītisku dzīvesveidu saimnieka organismā. Šajā gadījumā mikroorganisms izmanto 

makroorganismu kā barības avotu, piemērotu atrašanās un vairošanās vietu. Infekcijas avota 

bīstamība ir dažāda. Slims cilvēks vai tāds, kurš ir infekcijas nēsātājs, izdala infekcijas ierosinātājus 

apkārtējā vidē. Infekcijas ierosinātāji no slima cilvēka var izdalīties apkārtējā vidē ar siekalām (klepojot, 

šķaudot), ar atvemtajām masām vai izkārnījumiem (caurejas gadījumā), ar asinīm. [11] 

Infekcijas ieejas vārti var būt āda, gļotādas, brūces. Infekcijas slimības, kas sastopamas tikai cilvēkiem 

un ar kurām var inficēties tikai no cilvēkiem, sauc par antroponozēm, bet dzīvnieku slimības, ar kurām 

var inficēties cilvēks, – par antropozoonozēm. 

    

a) sēnes b) baktērijas c) vīrusi d) amēbas 

2.1. attēls. Mikroorganismi  

Veselības aprūpes iestādēs iegūtas infekcijas ir problēma, ar kuru sastopas visu valstu veselības 

aprūpes sistēmas, un tās rada draudus pacientu drošībai. Saskaņā ar PVO aprēķiniem aptuveni 15 % 

no visiem hospitalizētajiem pacientiem cieš no šīm infekcijām. Hospitalizācijas laikā pacients ir 

pakļauts infekcijas riskam no dažādiem avotiem – tā var būt stacionāra vide, tie var būt citi pacienti un 

arī medicīnas darbinieki. Lai mazinātu iespējamu infekcijas risku, ir jāveic dažādi profilakses pasākumi, 

un viens no pašiem pirmajiem ir roku mazgāšana, tā nepieļaujot infekcijas izraisītāju pārnesi. 

2.1. ROKU HIGIĒNA 

Roku higiēnas ievērošana ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, lai izsargātos no infekcijām, kas 

saistītas ar veselības aprūpi, un tādējādi nodrošinātu pacientu drošību. Tieši ar rokām visbiežāk tiek 

pārnestas infekcijas (skat. 2.2. attēlu) arī stacionāra vidē. 
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Roku higiēniskā dezinfekcija vai roku mazgāšana ir nozīmīga prakse, lai novērstu:  

1. pārlieku mikroorganismu savairošanos uz pacienta ādas (kolonizāciju) un ar veselības aprūpi 

saistītu infekciju (VASI) iegūšanu; 

2. veselības aprūpes darbinieku inficēšanos; 

3. veselības aprūpes iestādes vides un veselības aprūpes darbinieku (ādas apģērba) kolonizāciju 

ar mikroorganismiem. [16] 

Labi veikta personāla roku higiēna uztur pienācīgu higiēnas līmeni un aizsargā no infekcijām slimnīcā, 

kā arī pasargā pašu personālu no inficēšanās. 

 

2.2. attēls. Infekciju pārnešana  

Arī apmeklētājiem ieteicams veikt roku dezinfekciju, ierodoties ārstniecības iestādē. Tas jādara tieši 

pirms pacienta apmeklēšanas un dodoties prom no pacienta. 

Pirms darba sākšanas pārliecinieties: 

▪ vai roku nagi ir īsi un tīri; 

▪ vai nagi nav bojāti (tiem jābūt bez robiem un noslāņojumiem). 

Personāla pārstāvei(–im), kura(–š) tieši piedalās pacientu aprūpē, nevar būt lakoti un mākslīgi nagi. 

Tāpat no rokām ir jānoņem rotaslietas. 

Roku apstrādei ir 3 metodes: 

▪ roku mazgāšana ar ziepēm un ūdeni; 

▪ roku higiēniskā dezinfekcija (ar spirtu saturošu līdzekli); 

▪ roku ķirurģiskā dezinfekcija. [15] 

Roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm veic, mazgājot rokas ar šķidrajām ziepēm un ūdeni (ilgums 40–

60 sekundes). 

PACIENTS A 

PACIENTS B 
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Roku dezinfekciju ar spirtu saturošu līdzekli obligāti nodrošina pirms aseptiski veicamām procedūrām 

(tajā skaitā brūces pārsiešanas, katetru aprūpes) – neatkarīgi no cimdu lietošanas. Rokas apstrādā ar 

spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli 20–30 sekundes. 

“Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem ieteicams ievērot 5 momentu jeb indikāciju 

pieeju roku higiēnas veikšanai. Šie 5 momenti ir iekļauti Latvijas Republikas MK noteikumos Nr. 104 

“Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”. [15] 

Saskaņā ar šiem noteikumiem roku higiēnisko apstrādi veic: 

▪ pirms un pēc tiešas saskares ar pacientu; 

▪ pirms tīru, invazīvu vai ķirurģisku procedūru veikšanas neatkarīgi no cimdu lietošanas; 

▪ pirms tīrītu un dezinficētu medicīnisko ierīču komplektēšanas, iepakošanas vai lietošanas; 

▪ pirms ēdiena sadales; 

▪ pirms zāļu sadales; 

▪ pēc saskares ar pacienta bioloģiskajiem šķidrumiem, atdalījumiem un piesārņotām 

medicīniskajām ierīcēm; 

▪ pēc cimdu lietošanas; 

▪ pēc saskares ar pacienta vides objektiem (aprīkojumu un personīgajām lietām); 

▪ ja rokas ir acīmredzami netīras; 

▪ gadījumos, kad, aprūpējot pacientu, pāriet no kontaminētas ķermeņa daļas uz tīro ķermeņa daļu.  

2.1. tabula 

Kad un kāpēc apstrādā rokas 

1 PIRMS KONTAKTA 

AR PACIENTU 

KAD? Apstrādā rokas pirms kontaktēšanās ar pacientu. 

KĀPĒC? Lai pasargātu pacientu no mikrobiem, kas varētu atrasties uz 

Jūsu rokām. 

2 PIRMS ASEPTISKU 

PROCEDŪRU 

VEIKŠANAS 

KAD? Apstrādā rokas pirms aseptisku procedūru veikšanas. 

KĀPĒC? Lai pasargātu pacientu no mikrobiem, kas varētu atrasties uz 

Jūsu rokām. 

3 PĒC SASKARES AR 

PACIENTA 

BIOLOĢISKAJIEM 

ŠĶIDRUMIEM 

KAD? Apstrādā rokas nekavējoties pēc saskares ar pacienta 

bioloģiskajiem šķidrumiem (asinīm, urīnu u. c.) un pēc cimdu 

novilkšanas. 

KĀPĒC? Lai pasargātu sevi un slimnīcas vidi (telpas, instrumentus, 

iekārtas) un citus pacientus no pacienta mikrobiem. 
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4 PĒC KONTAKTA AR 

PACIENTU 

KAD? Apstrādā rokas pēc kontaktēšanās ar pacientu un viņa 

aprīkojumu. 

KĀPĒC? Lai pasargātu sevi un slimnīcas vidi (telpas, instrumentus, 

iekārtas) no pacienta mikrobiem.  

5 PĒC KONTAKTA AR 

PACIENTA APRĪKOJUMU 

KAD? Apstrādā rokas pēc pieskaršanās jebkuram priekšmetam 

pacienta apkārtnē. 

KĀPĒC? Lai pasargātu sevi un slimnīcas vidi (telpas, instrumentus, 

iekārtas) no pacienta mikrobiem. 

 

 
2.3. attēls. Roku mazgāšanas tehnika  

Plauksta pie  plaukstas Labās rokas plaukstu pār 
kreisās rokas plaukstas 
aizmugures daļu un kreisās 
rokas plaukstu pār labās rokas 
plaukstas aizmugures daļu

Plauksta pret  plaukstu ar 
savītiem pirkstiem

Savītus pirkstus ievietot 
delnās un cieši sakļaut 
pirkstus

Labā īkšķa rotējoša 
apstrāde, aptverot ar otru 
delnu, un tā pati procedūra 
apgrieztā kārtībā

Rotējoša ierīvēšana uz 
priekšu un atpakaļ ar 
sakļautiem labās rokas 
pirkstiem uz kreisās delnas 
un pretējā virzienā
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Roku dezinfekcija ar spirtu saturošu līdzekli – neatkarīgi no cimdu lietošanas 

 

2.4. attēls. Roku dezinfekcijas situācijas  

pirms pacientu aprūpes

pēc tieša kontakta ar pacientu

ja ir iespējama infekcijas izraisītāja 
pārnešana no pacienta vienas 

ķermeņa daļas uz citu

pirms un pēc nesterilu procedūru 
(manipulāciju) veikšanas

pēc saskares ar bioloģiskajiem 
šķidrumiem, atdalījumiem un 

iespējami piesārņotām 
medicīniskām ierīcēm un 

aprīkojumu
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2.5. attēls. Pareiza roku mazgāšanas un dezinfekcijas veikšana 

Roku apstrādes metodikas tehnisko aprakstu skatiet 1. pielikumā. 

Roku dezinfekcijas metodika Roku mazgāšanas tehnika 

Samitriniet rokas Saziepējiet rokas 

Berzējiet plaukstas vienu pret otru Berzējiet rokas virspusi starp 

pirkstiem 

Berzējiet saslēgtus pirkstus Berzējiet abus īkšķus Salieciet vienas rokas pirkstus un 
berzējiet pret otras rokas plaukstu 

Noskalojiet rokas Noslaukiet papīra 
 dvielī 

Krānu aizgrieziet 
ar papīra dvieli 

20–30 sec 40–60 sec 

Rokas ir tīras!!!! Rokas ir tīras!!!! 

Berzējiet starp pirkstiem, 

plaukstas vērstas viena pret otru 
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2.2. INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANA 

IAL lieto, lai veiktu drošu pacienta aprūpi un izvairītos no bioloģiskajiem, ķīmiskajiem un 

mehāniskajiem riska faktoriem. 

 
DEFINĪCIJA 

 Lai veiktu drošu aprūpi, pirms jebkuras aprūpes darbības 

veikšanas māsas palīgam: 

▪ jāizvērtē iespējamais risks (saskares iespēja ar 

mikroorganismiem vai negadījuma risks), 

▪ jālieto IAL, lai mazinātu inficēšanās risku darbības laikā.  

Individuālie aizsardzības līdzekļi 

(turpmāk IAL) ir ierīces, iekārtas, 

sistēmas un izstrādājumi, tai 

skaitā darba apģērbs un apavi, 

kurus nodarbinātais valkā vai 

citādi lieto darbā, lai aizsargātu 

savu drošību un veselību no viena 

vai vairāku darba vides riska 

faktoru iedarbības. [15] 

Māsas palīgs visbiežāk lieto tādus individuālās aizsardzības līdzekļus kā: 

▪ priekšautu vai virsvalku, 

▪ sejas masku, 

▪ cimdus, 

▪ aizsargbrilles. 

Lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, atcerieties:  

▪ tos glabā tīrā, sausā vietā tā, lai novērstu kontamināciju pirms lietošanas; 

▪ ir jākontrolē IAL derīguma termiņi; 

▪ IAL lieto tikai vienu reizi, ja ražotājs nav noteicis citādi; 

▪ pēc lietošanas IAL izmet šim nolūkam paredzētās atkritumu tvertnēs ar utilizācijas maisu. 

Māsas palīgs aprūpes procesa laikā lieto dažādus individuālos aizsardzības līdzekļus. 2.2. tabulā ir 

norādītas situācijas, kad IAL lietošana ir obligāta. 
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2.2. tabula 

IAL lietošanas situācijas 

Nr.p.k. Situācijas raksturojums Cimdi  

Virsvalks 

vai 

priekšauts 

Sejas 

maska 

1. Iespējama bioloģisko šķidrumu izšļakstīšanās X X X 

2.  Darbības (tīrīšana, sagatavošana apstrādei) ar 

kontaminētiem aprūpes priekšmetiem 
X X X 

3. Lietotās veļas savākšana un šķirošana X X X 

4.  Pacienta ēdināšana, trauku savākšana un 

mazgāšana 
X X  

5.  Tīrīšanas klizmu veikšana X X  

2.2.1. CIMDU LIETOŠANA 

Medicīnisko cimdu pamatuzdevums: 

▪ samazināt veselības aprūpes darbinieku roku kontaminācijas (notraipīšanas) iespēju ar asinīm 

un citiem ķermeņa materiāliem, 

▪ samazināt mikroorganismu pārnesi no vides uz priekšmetiem, 

▪ samazināt mikroorganismu pārnesi no medicīnas darbinieka ādas pacientam un otrādi, 

▪ samazināt mikroorganismu pārnesi no viena pacienta otram. 

Medicīnisko cimdu lietošana neaizstāj nepieciešamību veikt roku mazgāšanu vai dezinfekciju. 

 

 

a) vienreizlietojamie nesterilie 

medicīniskie cimdi 

b) saimniecības cimdi 

2.6. attēls. IAL – cimdi 
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1. Tīru nesterilo vienreizlietojamo medicīnisko cimdu lietošana 

▪ Ja ir saskare ar pacienta ādu, gļotādu, asinīm, bioloģiskajiem šķidrumiem un potenciāli 

infekcioziem atdalījumiem (t. sk. siekalām, strutām, fekālijām (izkārnījumiem), krēpām, urīnu, 

ādas bojājumu eksudātiem u. tml.). 

▪ Ja ir saskare ar pacienta aprūpē lietojamu medicīnisko aprīkojumu, kas ir notraipīts vai iespējami 

notraipīts ar asinīm vai citiem bioloģiskajiem šķidrumiem un izdalījumiem. 

▪ Ja darbiniekam uz rokām ir ādas bojājumi. 

▪ Ja veic jebkuras darbības pacientam, kuram ir infekcija, kas izplatās kontakta vai pilienu ceļā, vai 

arī pacients ir multirezistenta mikroorganisma nēsātājs. 

Nesterilo vienreizlietojamo cimdu rezerves tiek izvietotas personālam ērti pieejamā vietā. 

2. Atkārtoti lietojamo speciālo aizsargcimdu (saimniecības cimdu) lietošana 

▪ Ja ir risks roku mehāniskam, fizikālam vai ķīmiskam bojājumam. 

▪ Tīrot telpas. 

▪ Mazgājot aprīkojumu un medicīniskās ierīces, instrumentus un pacientu aprūpes priekšmetus. 

▪ Vācot un pārvadājot (transportējot) atkritumus un netīro veļu. 

Pēc lietošanas cimdus mazgā un dezinficē ar roku dezinfekcijas līdzekli. 

3. Medicīnisko cimdu lietošanas pamatprincipi 

▪ Cimdi jāuzvelk tieši pirms paredzētās darbības. 

▪ Cimdi jānovelk uzreiz pēc darbības, kuras laikā bija iespējams kontakts ar asinīm vai citiem 

iespējami infekcioziem materiāliem, gļotām vai bojātu ādu. 

▪ Kontakta laikā ar vienu pacientu cimdi jāmaina, ja no kontaminētākas pacienta zonas pāriet uz 

citu pacienta zonu. 

▪ Nav pieļaujama viena cimdu pāra lietošana vairāk kā vienam pacientam.  

▪ Vienreizlietojamo cimdu atkārtota lietošana nav pieļaujama. 

▪ Ar cimdiem nepieskaras savam darba apģērbam, sejai. 

▪ Ja nepieciešams veikt roku apstrādi, cimdi jānovelk. 

▪ Cimdus novelk, apvēršot ar iekšpusi uz āru. 

▪ Izlietotos vienreizlietojamos cimdus nekavējoties izmet tam paredzētā konteinerā. 

4. Tiešā kontakta laikā cimdi nav nepieciešami 

▪ Mērot pacientam asinsspiedienu. 

▪ Mērot temperatūru. 

▪ Skaitot pulsu. 

▪ Ģērbjot pacientu. 
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▪ Transportējot pacientu. 

▪ Aprūpējot pacienta acis vai ausis, ja tajās nav izdalījumu. 

5. Netieša kontakta laikā cimdi nav nepieciešami 

▪ Runājot pa telefonu. 

▪ Aizpildot pacienta dokumentāciju. 

▪ Dodot perorālos medikamentus. 

▪ Dalot/savācot ēdienu. 

▪ Pārbīdot pacienta mēbeles. 

6. Vienreizlietojamo cimdu mainīšana 

▪ Pēc katra pacienta aprūpes (ja nepieciešams, vairākas reizes viena un tā paša pacienta aprūpes 

laikā). 

▪ Ja cimdi ir bojāti. 

▪ Pirms pieskaršanās tīrām vai sterilām virsmām, ja cimdi ir piesārņoti vai ir aizdomas par to 

piesārņojumu. 

7. Cimdu novilkšana 

▪ Cimdus novelk uzreiz pēc lietošanas. 

▪ Cimdus novelk, izvēršot ar iekšpusi uz āru. 

▪ Cimdus izmet bīstamo medicīnisko atkritumu tvertnē. [15] 

 
2.7. attēls. Cimdu novilkšanas secība  
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2.2.2. SEJAS MASKAS LIETOŠANA 

Mutē un degunā ir daudz dažādu mikroorganismu, un, cilvēkam runājot, šķaudot vai klepojot, tie telpā 

izplatās aerosola veidā ar siekalām un gļotu pilieniņiem. Sejas maska gan aprūpes personālu, gan 

pacientu aizsargā no mikroorganismiem, kas tiek pārnēsāti gaisa pilienu veidā. Lai pareizi lietotu sejas 

masku, ir jāievēro ražotāja lietošanas instrukcija. 

  

2.8. attēls. Sejas maskas uzlikšana  

Sejas masku noņem, saņemot aiz saitēm, un, nepieskaroties maskai, saloka to ar ārējo pusi uz iekšu 

un izmet tam paredzētajā atkritumu tvertnē. [17] 

Tāpat sejas masku lieto, lai pasargātu elpceļus, strādājot ar dezinfekcijas līdzekļiem (gatavojot darba 

šķīdumus no koncentrēta dezinfekcijas līdzekļa). Arī šajā gadījumā ir ļoti precīzi jāievēro konkrētā 

dezinfekcijas līdzekļa sagatavošanas instrukcija.  
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums 

Kāpēc nepieciešams apstrādāt rokas pirms aseptisku procedūru veikšanas:  

a) lai pasargātu citus pacientus no pacienta mikrobiem; 

b) lai pasargātu pacientu no mikrobiem, kas var atrasties uz procedūras veicēja rokām; 

c) lai pasargātu slimnīcas vidi (telpas, instrumentus, iekārtas) no pacienta mikrobiem; 

d) lai pasargātu personālu no pacienta mikrobiem. 

2. uzdevums 

Kurā no situācijām nav nepieciešama roku dezinfekcija: 

a) pēc tieša kontakta ar pacientu; 

b) pirms un pēc nesterilu procedūru (manipulāciju) veikšanas; 

c) pirms aprūpes dokumentācijas aizpildīšanas; 

d) pēc saskares ar pacienta bioloģiskajiem šķidrumiem. 

3. uzdevums 

Kurš no šiem apgalvojumiem nav patiess: 

a) medicīnisko cimdu pamatuzdevums ir samazināt mikrobu pārnesi; 

b) medicīnisko cimdu lietošana aizstāj roku dezinfekciju; 

c) medicīniskos cimdus uzvelk tieši pirms paredzētās darbības; 

d) medicīniskos cimdus novelk, izvēršot ar iekšpusi uz āru. 

4. uzdevums 

Pēc māsas ordinācijas māsas palīgam jāpabaro pacients ar ierobežotu pašaprūpes spēju. Patstāvīgi 

analizējiet vai aprakstiet māsas palīga sagatavošanos šim darbam!  

Kādus nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus Jūs izvēlēsieties? Pamatojiet savu izvēli! 

5. uzdevums 

Pacients tiek gatavots ķirurģiskai operācijai, pirms tās veikšanas māsa ordinē māsas palīgam veikt 

pacientam tīrošo klizmu. 

Patstāvīgi analizējiet vai aprakstiet māsas palīga sagatavošanos šai manipulācijai! Kādus 

nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus Jūs izvēlēsieties? Pamatojiet savu izvēli! 
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6. uzdevums 

Situācijas apraksts 

Nodaļā māsas palīdze Ilze ievēro, ka kolēģe Maija vienreizlietojamos medicīniskos cimdus pēc 

lietošanas ieliek virsvalka kabatā un lieto atkārtoti, aprūpējot nākamo pacientu. Ilze vaicā, kāpēc Maija 

nemaina cimdus. Maija atbild, ka nodaļā māsa Anna norādījusi – cimdi esot jātaupa. Māsas palīdze 

Ilze nodomā, ka pati gan mainīs cimdus, bet Maija lai dara, kā vēlas. 

Uzdevums 

Patstāvīgi analizējiet situāciju, atrodot atbildes uz jautājumiem! 

▪ Kādi pacientu drošības principi šajā situācijā ir pārkāpti?  

▪ Kā būtu jārīkojas Ilzei, Maijai un Annai šādā situācijā, lai novērstu pacientu drošības principu 

pārkāpšanu? 
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3. VITĀLO UN ANTROPOMETRISKO RĀDĪTĀJU NOTEIKŠANA

PACIENTU DROŠĪBAI APRŪPĒ

3.
VITĀLO UN ANTROPOMETRISKO RĀDĪTĀJU 

NOTEIKŠANA PACIENTU DROŠĪBAI APRŪPĒ 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamo spējas atšķirt fizioloģisku stāvokli no patoloģiska 

saskaņā ar vitālo rādītāju normām, dzīvībai svarīgām pazīmēm un 

pacienta vispārējā stāvokļa izvērtēšanu. Attīstīt prasmes veikt pacienta 

aprūpi, ievērojot pacienta vitālos un antropoloģiskos rādītājus un 

drošības aspektus. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj novērtēt pacienta fizioloģisko stāvokli. 

Spēj novērtēt pacienta veselības patoloģiskos stāvokļus, kuri ietekmē 

vitālos rādītājus. 

Spēj noteikt pacienta vecuma grupai atbilstošus antropometriskos 

rādītājus. 

Zina vitālo un antropometrisko rādītāju normu un patoloģiju, to ietekmi uz 

pacienta veselību. 

Izprot pacientam drošas aprūpes nozīmi manipulāciju veikšanas laikā 

vitālo un antropometrisko rādītāju kontekstā. 

3.
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Aprūpes darba laikā māsas palīgs veic vairākas manipulācijas, kas ļauj noteikt, kā funkcionē cilvēka 

organisms. Šīs manipulācijas tiek apzīmētas ar jēdzienu ķermeņa vitālo rādītāju noteikšana. Māsas

palīgam ir jāspēj atšķirt fizioloģisku stāvokli no patoloģiska – saskaņā ar vitālo rādītāju normām un 

dzīvībai svarīgām pazīmēm. 

Pacientu drošības veicināšanai visu vitālo rādītāju noteikšanas laikā (tāpat kā jebkuras citas 

darbības laikā, ko veic māsas palīgs) jāatceras, ka ir jāievēro: 

▪ infekciju profilakse (roku higiēna, pareiza aprīkojuma sagatavošana un apstrāde pēc veiktās

procedūras);

▪ pareizas procedūras veikšana pareizajam pacientam (pacienta identifikācija un tam atbilstošas

manipulācijas veikšana);

▪ pareiza pacienta novietošana/pozicionēšana pirms un pēc procedūras, pareiza manipulācijas

tehnika;

▪ veiktās darbības un iegūtā rezultāta dokumentēšana (fiksēšana tam paredzētajā stacionāra

veidlapā);

▪ ziņošana par paša paveiktu kļūdainu darbību vai par pamanītām kļūdām.

Vitālo rādītāju noteikšana 

DEFINĪCIJA 
Veselības aprūpē ir četri pamatmērījumi, kas var atklāt, kā 

funkcionē cilvēka organisms. Šie četri mērījumi ir: 

▪ asinsspiediens,

▪ ķermeņa temperatūra,

▪ pulss,

▪ elpošana.

Vitālie rādītāji ir rādītāji, kas ļauj 

noteikt, kā funkcionē (darbojas) 

cilvēka organisms. Termins “vitālie 

rādītāji” ir radies no latīņu 

valodas vārda vitae – latviski 

“dzīvība”. 

Pateicoties šiem rādītājiem, iespējams kontrolēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas aprūpes laikā. 

Vitālie rādītāji atklāj svārstības cilvēka organismā, stāvokļa pasliktināšanos vai, tieši pretēji, 

uzlabojumus, un tas palīdz veikt atbilstošu un drošu pacienta aprūpi. 

Pareizi noteikti, aprakstīti un skaidroti pacienta vitālie rādītāji sniedz informāciju aprūpes komandai. 

Māsas palīgam kā aprūpes komandas profesionālim atbilstīgi savai kompetencei jāspēj noteikt un 

skaidrot pacienta vitālos rādītājus.  
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3.1. ARTERIĀLĀ ASINSSPIEDIENA NOTEIKŠANA 

DEFINĪCIJA 
Asinsspiedienu mēra netieši – nosakot spiedienu, ar kuru no 

ārpuses var aizspiest asinsvadu. Medicīnā tiek lietots 

saīsinājums TA (tension arterialis – no latīņu valodas).Arteriālais spiediens ir 

asinsspiediena radītais spēks, kas 

iedarbojas uz artēriju sienu un ko 

izsaka divi raksturlielumi – 

sistoliskais asinsspiediens, kas 

veidojas sistoles brīdī, un 

diastoliskais asinsspiediens, kas 

veidojas diastoles brīdī. [32] 

Asinsspiediena mērījums tiek izteikts mm (milimetros) uz dzīvsudraba stabiņa (mm/Hg stabiņa). 

Optimāls arteriālais asinsspiediens pieaugušam cilvēkam ir 120/80 mm/Hg st. Medicīniskajā 

dokumentācijā to pieraksta: TA 120/80 mm/Hg stabiņa vai attēlo grafiski pacienta novērtēšanas 

protokolā zaļā vai melnā krāsā.  

Arteriālā asinsspiediena (turpmāk AS) noteikšanai ikdienā visbiežāk lieto elektroniskos AS mērāmos 

aparātus, bet medicīnas iestādēs mērījumiem izmanto mehāniskos sfigmomanometrus (skat. 3.1. 

attēlu). 

Ja AS ir augstāks par normu, to sauc par paaugstinātu AS vai hipertensiju. Ja AS ir zemāks par normu, 

to sauc par pazeminātu AS vai hipotensiju (skat. 3.1. tabulu). 

Asinsspiediena noteikšana 

Mērot asinsspiedienu, tiek ņemti vērā divi lielumi: augšējais jeb sistoliskais asinsspiediens, kas 

raksturo asinsspiedienu sirds saraušanās brīdī, kad asinis tiek iepludinātas artērijās, un apakšējais jeb 

diastoliskais asinsspiediens, kas tiek fiksēts brīdī, kad sirds atslābst un gatavojas nākamajam ciklam. 

Asinsspiediena noteikšanas mērķis: 

▪ noteikt sistolisko un diastolisko AS;

▪ iegūt datus salīdzināšanai;

▪ izmērīt AS pirms/pēc medikamentu lietošanas.

Asinsspiedienu ietekmējošie faktori, kas jāņem vērā, aprūpējot pacientu 

▪ Vecums – katram vecuma posmam ir noteiktas asinsspiediena normas robežas.

▪ Emocionālais noskaņojums, piemēram, bailes, bažas, uztraukums, sāpes, var izraisīt AS

paaugstināšanos.
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▪ Piemērojot fizisku slodzi, AS paaugstinās. 

▪ Cirkulējošo asiņu daudzums, piemēram, smagas asiņošanas, caureja, samazināta šķidruma 

uzņemšana var pazemināt AS, bet pārmērīgs šķidruma daudzums var radīt paaugstinātu AS, 

piemēram, sirds vai nieru nepietiekamības dēļ. 

▪ Strauja ķermeņa stāvokļa maiņa – strauji pieceļoties no ilgstoša guļus vai sēdus stāvokļa, kā arī 

strauja pozīcijas maiņa. 

▪ Kaitīgie ieradumi – AS paaugstina smēķēšana un alkohola regulāra lietošana. 

▪ Ķermeņa masa – adipoziem cilvēkiem AS parasti ir paaugstināts, turpretī kahektiskiem – 

pazemināts. [37] 

Visi iepriekšminētie faktori ir jāatceras un māsas palīgam jāņem vērā, mērot pacientam 

asinsspiedienu, lai pareizi un droši veiktu manipulāciju un noteiktu pacienta veselības stāvokli. 

Lai veicinātu pacienta drošību, visu vitālo rādītāju noteikšanas laikā jāatceras, ka ir jāievēro infekciju 

profilakse (roku higiēna, pareiza aprīkojuma sagatavošana un apstrāde pēc veiktās procedūras), jāveic 

pareizā procedūra pareizajam pacientam (pacienta identifikācija un attiecīgajam pacientam atbilstošā 

manipulācija), jānodrošina pareiza pacienta novietošana/pozicionēšana pirms un pēc procedūras, 

jāapliecina pareiza veicamās procedūras tehnika, veiktās darbības un iegūtā rezultāta dokumentēšana 

(fiksēšana tam paredzētajā stacionāra veidlapā). 

Asinsspiediena noteikšanas soļus skatīt 3.2. attēlā. 

3.1. tabula 

Asinsspiediena līmeņa klasifikācija 

Kategorija 
Sistoliskais asinsspiediens 

(mm/Hg) 
Diastoliskais asinsspiediens (mm/Hg) 

Optimāls < 120  < 80 

Normāls 120–129 80–84 

Augsti normāls  130–139 85–89 

3.2. tabula 

Arteriālā asinsspiediena normas jaundzimušajiem, zīdaiņiem un bērniem  

Jaundzimušais un zīdainis Bērns 

▪ Sistoliskais (SAS) līdz 1 gadam 70 + n (n 
vecums mēnešos) 

▪ Diastoliskais (DAS) 1 vai ⅔ no max SAS 

▪ Sistoliskais (SAS) = 80 + 2n, kur n – vecums 

gados 

▪ Diastoliskais (DAS) = ⅓ – ⅔ no SAS*  
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Jaundzimušais un zīdainis Bērns 

Arteriālais spiediens jaundzimušajam un 

zīdainim ir zemāks nekā citu vecuma grupu 

bērniem. 

*Formula, pēc kuras var aprēķināt 

asinsspiedienu bērniem pēc viena gada 

vecuma. 

 

A – pusautomātiskā AS mērāmā ierīce 

 

B – elektroniskā AS mērāmā ierīce 

 

C – mehāniskā AS mērāmā ierīce (sfigmomanometrs) 

 

D – kardiomonitors 

 

3.1. attēls. Asinsspiediena mērīšanas ierīces  
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3.2. attēls. Asinsspiediena mērīšanas soļi  

Atcerieties, ka, veicot asinsspiediena mērīšanu: 

▪ pēc fiziskas aktivitātes – ļaujiet pacientam 5–10 minūtes atpūsties; 

▪ to var noteikt arī uz augšstilba, bet jāatceras, ka asinsspiediens apakšējās ekstremitātēs ir 

augstāks nekā augšējās; 

▪ asinsspiediens katrā rokā var atšķirties, tāpēc vēlams asinsspiedienu izmērīt abās rokās;  

▪ asinsspiedienu var noteikt, palpējot pulsu, kad vārstulis ir atbrīvots – ar šo metodi var noteikt tikai 

sistolisko spiedienu; 

▪ arteriālā asinsspiediena ikgadēja mērīšana bērniem jāveic no trīs gadu vecuma;  

▪ dažos gadījumos, piemēram, akūtās situācijās, pacientiem ar hipertonisko slimību manšetē gaisu 

var piepumpēt līdz 200 mm/Hg stabiņa vai augstāk, ja ir nepieciešams; 

▪ mērot asinsspiedienu, izmantojiet manšeti atbilstoši pacienta augšdelma lielumam (piemēram, 

bērni, adipozi vai kahektiski pacienti).  

Atbilstīgi savai kompetencei māsas palīgs pacientam sniedz informāciju par asinsspiedienu – tā 

noteikšanu un ietekmējošiem faktoriem. Pacientam izskaidro paaugstināta asinsspiediena riska 

faktorus. Tie ir: aptaukošanās, pastiprināta vārāmās sāls lietošana uzturā, produkti, kas paaugstina 

holesterīna līmeni asinīs, fizisko aktivitāšu trūkums, stress, smēķēšana, pārmērīgs alkohola patēriņš.  

Roku 
higiēna

Sagatavo 
aprīkojumu

Identificē 
pacientu

Ērti 
novieto 

pacientu

Mēra AS

Novāc 
aprīkojumu

Dokumentē 
mērījumu

Informē 
pacientu
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3.1.1. PULSS 

Pulsu nosaka, lai novērtētu vispārējo veselības stāvokli, ja ir sūdzības par pašsajūtu, vai sirdsdarbību. 

 
DEFINĪCIJA 

 Pulsu raksturo: 

▪ frekvence (biežums), 

▪ ritms, 

▪ pildījums, 

▪ spraigums. 

Pulss ir artēriju sieniņu svārstības, 

kas rodas asinsvados 

asinsspiediena, asins plūsmas 

ātruma un asinstilpuma 

pārmaiņu rezultātā. [39] 

Normāla sirdsdarbības frekvence (sirdsdarbības ātrums) miera stāvoklī ir aptuveni 60–80 sitieni 

minūtē. Par paātrinātu sirdsdarbības frekvenci miera stāvoklī tiek uzskatīts pulss virs 80 sitieniem 

minūtē. 

Pulsa ritms ir atstarpes starp pulsa sitieniem. Tas var būt regulārs (ritmisks) vai neregulārs. 

Pulsa pildījums ir atkarīgs no asins daudzuma artērijā. Pildījumu nosaka, ar trīs pirkstgaliem novērtējot 

artērijas caurmēru. Pulss var būt labi pildīts, vāji pildīts, diegveida. 

Pulsa spraigums ir artērijas pretestība pirkstu spiedienam (pulsa viļņa sitiens pret pirkstiem, to 

mērot). [40] 

Pulsu var sajust, piespiežot plaukstas trīs vidējos pirkstus pie delnas locītavas (skat. 3.3. attēlu), precīzi 

to var noteikt ar asinsspiediena mērītāju, kas fiksē arī pulsu. Jāņem vērā, ka pēc spraiga fiziska darba, 

uztraukumā vai paaugstinātas temperatūras ietekmē pulss kļūst biežāks, jo sirds darbojas ātrāk. Tādēļ 

sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī jānovērtē, atrodoties klusā telpā, komforta temperatūrā, pēc 

piecu minūšu atpūtas. 

Vislabāk pulsu ir palpēt vietās, kur artērija atrodas tuvu kaulam, ar II, III un IV pirksta galu. Bērniem 

līdz divu gadu vecumam pulsu iesaka skaitīt uz lielajām artērijām (lielā avotiņa, deniņu) vai uz sirds 

galotnes, jo perifērijā ir mazs palpācijas (pulsa iztaustīšana) rajons. 
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3.3. attēls. Pulsa noteikšanas vieta  

 

 

3.4. attēls. Pulsa noteikšana 

arteria dorsalis pedis (pēdas dorsālā artērija) 

arteria carotis (miega artērija) 

arteria brachialis (augšdelma artērija) 

arteria radialis (spieķa kaula artērija) 

arteria ulnaris (elkoņa kaula artērija) 

arteria femoralis (ciskas artērija) 

arteria poplitealis (paceles artērija) 

arteria carotis (miega artērija) 

arteria brachialis (augšdelma artērija) 

arteria radialis (spieķa kaula artērija) 

arteria ulnaris (elkoņa kaula artērija) 

arteria femoralis (ciskas artērija) 

arteria poplitealis (paceles artērija) 

arteria tibialis posterior (mugurējā stilba kaula artērija) 
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Nosakot pacienta pulsu, tiek ievērota zināma darbību secība, tā attēlota 3.5. attēlā “Pulsa noteikšanas 

soļi”. 

 

3.5. attēls. Pulsa noteikšanas soļi  

3.1.2. ĶERMEŅA TEMPERATŪRAS NOTEIKŠANA 

 
DEFINĪCIJA 

 Siltumu ķermenis zaudē caur ādu, plaušām un ar ķermeņa 

izvadproduktiem. Ķermeņa temperatūras mērīšanai ir liela 

medicīniska nozīme, jo ir daudz slimību, kuru viena no 

pazīmēm ir izmainīta ķermeņa temperatūra. Ķermeņa 

temperatūras pārmaiņas palīdz novērtēt slimības gaitu un 

uzsāktās ārstēšanas efektivitāti. Tāpēc spēja veikt aprūpes 

darbības normālas ķermeņa temperatūras nodrošināšanai ir 

viena no māsas palīga profesionālajām kompetencēm. 

Ķermeņa temperatūra ir līdzsvars 

starp siltuma veidošanos un tā 

zaudēšanu. Fizikāli temperatūra ir 

objekta sasilšanas pakāpe. 

Organismā notiek 

termoregulācijas process. 

Termoregulācija ir relatīvi 

nemainīgas temperatūras 

uzturēšana. 

Organisma iekšējās vides temperatūras nemainība ir viena no svarīgākajām konstantēm. Ar 

temperatūru tiek raksturota ķermeņa vai vielas sasilšanas pakāpe. Ķermeņa temperatūra ir 

organisma siltuma daudzuma mērījums. Stabila ķermeņa temperatūra ir nepieciešams nosacījums 

metabolisko (vielmaiņas) procesu normālai norisei organismā, jo visu fermentu sistēmu optimāla 

darbība iespējama tikai samērā šaurās temperatūras robežās. 

Objektīvu temperatūras mērījumu iegūšanai tiek lietots mēraparāts – termometrs. Ja saskaras divi 

ķermeņi ar atšķirīgu temperatūru, tad siltums no karstākā ķermeņa pārplūst uz aukstāko, līdz iestājas 

termodinamiskais līdzsvars jeb ķermeņu temperatūras izlīdzinās. Izmantojot termometru, ar šo faktu 

ir jārēķinās. Kad termometrs saskaras ar ķermeni, kuram jāizmēra temperatūra, vispirms ir jāsagaida, 

1. Roku higiēna

2. Pacienta 
identifikācija

3. Pulsa 
noteikšana

4. Rezultāta 
dokumentēšana

5. Pacienta 
informēšana
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lai starp termometru un ķermeni iestātos termodinamiskais līdzsvars, un tikai tad jānolasa 

temperatūras rādījums. 

Pacienta ķermeņa temperatūras mērīšanas mērķis: 

▪ noteikt pacienta ķermeņa iekšējā siltuma līmeni; 

▪ noteikt ķermeņa temperatūras pārmaiņas; 

▪ novērtēt pacienta atveseļošanos pēc slimības; 

▪ noteikt, vai ir jāveic pasākumi, lai samazinātu bīstami augstu ķermeņa temperatūru; 

▪ noteikt, vai ir jāveic pasākumi, lai saglabātu ķermeņa siltumu, kad temperatūra ir bīstami zema; 

▪ novērtēt izmantoto pasākumu efektivitāti, mainot ķermeņa temperatūru. 

Nepieciešamais aprīkojums: 

▪ termometrs; 

▪ lubrikants (slīdviela) rektālās temperatūras mērīšanai; 

▪ pulkstenis; 

▪ gumijas cimdi; 

▪ dokumentācijas lapa rezultātu atzīmēšanai; 

▪ zilas krāsas rakstāmrīks; 

▪ papīra salvetes; 

▪ ātras iedarbības dezinfekcijas līdzeklis termometra dezinfekcijai; 

▪ termometra aizsargs (rektālās temperatūras mērīšanai). 

Pacienta novērtēšana: 

▪ novērtēt simptomus, kas liecina par ķermeņa temperatūras pārmaiņām; 

▪ novērtēt faktorus, kas varētu ietekmēt ķermeņa temperatūru; 

▪ novērtēt aukstu, karstu ēdienu vai dzērienu lietošanas iespējamību pēdējo 15 minūšu laikā (tas 

ir svarīgi, mērot temperatūru orāli); 

▪ novērtēt smēķēšanas iespējamību pēdējo 15 minūšu laikā (tas ir svarīgi, mērot temperatūru 

orāli); 

▪ novērtēt palielinātu fizisko aktivitāti; 

▪ novērtēt ķermeņa temperatūras mērīšanas vietu. 
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Ievērībai: 

▪ ķermeņa temperatūra parasti ir zemāka naktīs un rītos, tāpēc ķermeņa temperatūras mērīšana 

no 2 līdz 4 reizēm dienā atspoguļo temperatūras diennakts pacēlumu un krišanos; 

▪ ķermeņa temperatūru var noteikt, izmantojot elektroniskos termometrus, termometru uzlīmes, 

kā arī lietojot orālo temperatūras mērīšanas metodi; 

▪ mērot rektālo temperatūru, anālā atvere jāatrod manuāli, ja pacientu nevar pagriezt uz sāniem, 

tas nepieciešams, lai izvairītos no audu savainošanas, meklējot anālo atveri ar termometru; 

▪ ja pacientam ir bijusi sirdslēkme, jāizvairās mērīt rektālo temperatūru, jo termometrs var stimulēt 

nervus vagus, kas izraisa sirdsdarbības palēnināšanos; 

▪ mērot orālo temperatūru, jāuzgaida 15–30 minūtes, ja pacients ir dzēris karstus vai aukstus 

dzērienus, kā arī smēķējis; tas nepieciešams, lai varētu iegūt pēc iespējas precīzākus rezultātus; 

▪ jāizvairās mērīt aksilāro temperatūru, ja pacientam ir šoks, jo asins cirkulācija aksilārajā rajonā ir 

vāja un iegūtie rezultāti nebūs precīzi. 

Ķermeņa temperatūras mērījuma metode pēc vietas, kur iespējams to izmērīt, ir: aksilārā (padusē), 

orālā (mutē), rektālā (taisnajā zarnā) un timpāniskā (ausī). Atkarībā no temperatūras mērīšanas vietas 

pastāv nelielas normai atbilstošas temperatūras izmaiņas (skat. 3.3. tabulā). 

 

3.3. tabula 

Ķermeņa temperatūras normas dažādās ķermeņa vietās 

Dzimums Orāli Rektāli Aksilāri Timpāniski 

Vīrieši 35,7–37,7 °C 36,7–37,5 °C 35,5–37,0 °C 35,5–37,5 °C 

Sievietes 33,2–38,1 °C 36,8–37,1 °C 35,3–37,0 °C 35,7–37,5 °C 
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▪ Orāli 

 

▪ Rektāli 

 

▪ Aksilāri 

 

▪ Timpāniski 

 

3.6. attēls. Ķermeņa temperatūras mērīšanas vietas  

Ķermeņa temperatūras mērījuma darbības atbilstoši pacientu drošības principiem skatīt 3. un 

4. pielikumā. 
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Ķermeņa temperatūras mērīšana zīdainim un bērnam pēc 1 gada vecuma 

▪ Zīdaiņa āda nevar nodrošināt pilnvērtīgu termoregulāciju, tā kā CNS (centrālās nervu sistēmas) 

termoregulējošā funkcija bērnam vēl nav pietiekami attīstīta un caur ādu intensīvi iztvaiko 

mitrums, kā arī izdalās siltums. Zīdainis ātri pārkarst un atdziest. Salīdzinot ar ķermeņa masu, 

zīdainim ir salīdzinoši liela ādas virsma.  

▪ Tikai pēc viena gada vecuma bērniem ķermeņa temperatūra sāk noregulēties savas normas 

robežās.  

▪ Ķermeņa temperatūras norma jaundzimušajam ir 36,2 °C–37,2 °C. 

3.4. tabula 

Ķermeņa temperatūras mērīšana zīdainim un bērnam pēc 1 gada vecuma 

Padusē 36,4–36,6 °С 

Rektāli (taisnajā zarnā) 37,6–37,8 °С 

Mutē 37,0–37,2 °С 

Ķermeņa temperatūras mērījums ir svarīgs bērna veselības rādītājs. Vispiemērotākās temperatūras 

noteikšanas metodes izvēle ir atkarīga no bērna vecuma un sadarbības iespējām ar bērnu. 

▪ Ar digitālo termometru rezultātu iegūstam visātrāk. Tie atšķiras ar izmēru un formu. Lai arī pirms 

lietošanas ir jāizlasa ražotāja ieteikumi termometra pareizai lietošanai, tomēr visbiežāk 

elektroniskos termometrus var izmantot, lai temperatūru noteiktu orāli (mutē), rektāli (taisnajā 

zarnā) un padusē, modulējot ķermeņa iekšējās vides temperatūru. Tādi termometri ir 

izmantojami, kad bērniņš sasniedzis 3 mēnešu vecumu. 

▪ Termometru māneklīti var lietot, ja bērniņš zīž māneklīti; šis ir lielisks veids, kā viņam izmērīt 

temperatūru. 

▪ Elektroniskie termometri parasti ir izgatavoti no plastmasas, vienā galā atrodas temperatūras 

sensors, otrā galā – displejs, no kura var viegli nolasīt rezultātu. 

▪ Elektroniskie ausu termometri – ar tiem mēra temperatūru bungdobumā – auss kanāla iekšienē. 

Ar ausu termometru arī iegūstams ātrs rezultāts, to viegli lietot vecākiem bērniem. Ausu 

termometrus neiesaka lietot bērniem, kas jaunāki par 3 mēnešiem. Ja bērniņam ir jau 4–5 gadi, 

tad temperatūru var mērīt orāli. Šajā gadījumā temperatūra būs par pusgrādu zemāka nekā 

rektāli mērītā. 

▪ Plastikāta pieres termometri (plastikāta sloksnīte, ko pieliek pie bērniņa pieres, lai noteiktu 

temperatūru) noder, lai pateiktu, vai bērnam ir drudzis vai nav, bet ar šādiem termometriem nav 

iespējams iegūt precīzus rezultātus (tie vienkārši nav paredzēti precīzu mērījumu iegūšanai). 

▪ Termometri kā knupīši ir parocīgi, bet iegūtais rezultāts nebūs pilnīgi precīzs, arī šāda veida 

termometrus neiesaka lietot mazuļiem, kas jaunāki par 3 mēnešiem. Lai izmērītu temperatūru, 

nepieciešams, ka bērns knupīti nekustīgi tur mutē vairākas minūtes, kas ir ļoti grūti realizējams. 



 

3. NODAĻA. VITĀLO UN ANTROPOMETRISKO RĀDĪTĀJU NOTEIKŠANA PACIENTU DROŠĪBAI APRŪPĒ 

 

 
57 

▪ Ar stikla termometru iegūstams ļoti precīzs rezultāts, tomēr salīdzinājumā ar visiem 

iepriekšminētajiem šis mērīšanas process ir visilgākais, un mazam bērniņam ar šādu termometru 

temperatūru izmērīt ir ļoti grūti, jo rociņa, zem kuras padusē atrodas mērāmā ierīce, jātur stingri 

piespiesta pie ķermeņa. 

Ja bērniņš ir jaunāks par 3 mēnešiem, tad visdrošāk temperatūru noteikt rektāli ar digitālo 

termometru. Nav ieteicams izmantot elektroniskos auss termometrus, jo šajā vecumā auss kanāls vēl 

ir pārāk mazs. 

Bērniem no 3 mēnešu līdz 4 gadu vecumam temperatūru var mērīt rektāli ar digitālo termometru vai 

ar auss termometru. Bērnam augot lielākam, temperatūru var mērīt arī ar digitālo termometru, 

ievietojot to padusē, tomēr šādi iegūts rezultāts nebūs tas precīzākais. 

Bērniem, kas vecāki par 4 gadiem, var izmantot visus temperatūras noteikšanas veidus – gan orāli, 

gan rektāli, gan padusē. Šajā vecumā bērns jau varētu sākt protestēt, ka viņam temperatūra tiek 

mērīta rektāli, jo tas nav patīkami. Tā kā temperatūra bieži ir jāmēra saaukstēšanās slimību gadījumā, 

kad bērnam ir iesnas, nosprostots deguns, bet, mērot temperatūru orāli, mute ir jātur ciet, tādā 

gadījumā to izdarīt nemaz nevar, jo bērns nevar paelpot ne caur degunu, ne muti. Arī klepus gadījumā 

nevar izmērīt temperatūru orāli, jo klepus refleksu nevar regulēt. Ja bērnam uznāk klepus, termometrs 

no mutes var izkrist. Tādos gadījumos vislabāk temperatūru mērīt padusē vai ar auss termometru. 

Praksē lietotie termometri 

1. Bieži tiek izmantoti stikla termometri (skat. 3.7. attēlu). Lietojot stikla termometrus, jāievēro, 

ka: 

▪ tie ātri plīst, tāpēc ar tiem jārīkojas ļoti uzmanīgi. Īpaši jāuzmanās, lai termometrs 

nesaplīstu pacienta mutē vai taisnajā zarnā; 

▪ stikla termometrus nedrīkst mazgāt karstā ūdenī, jo termometra pildījums var 

izplesties un saplēst termometru; 

▪ stikla termometra rādījums jānokrata ar plaukstas pamatnes kustībām, turot stingri 

rokā starp rādītājpirkstu un īkšķi tā, lai tas neizslīdētu. 

 

3.7. attēls. Stikla termometrs 

2. Elektroniskais vai digitālais termometrs (skat. 3.8. attēlu). Šī termometra galā ir iestrādāts 

īpašs sensors, kas ātri nosaka ķermeņa temperatūru un rāda mērījumu displejā. Termometra 

mērāmais gals ir izgatavots no hipoalerģiska materiāla – tas var būt lokans, ir mitrumizturīgs. 

Termometrs aprīkots ar pēdējo mērījumu atmiņu un skaņas signālu, kas norāda, kad 

temperatūras mērījums ir pabeigts. Pēc termometra lietošanas to apstrādā ar virsmu 
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dezinficējošu spirtu saturošu līdzekli vai arī mazgā ar siltu ūdeni un ziepēm; nosusina; glabā 

futrālī sausā vietā. 

 

3.8. attēls. Elektroniskais vai digitālais termometrs  

3. Infrasarkano staru termometrs (skat. 3.9. attēlu) izmēra temperatūru sekundes laikā. Tam 

var būt kontakts ar pacienta ādu, un šī kontakta var arī nebūt – tas atkarīgs no termometra 

veida. Termometrs aprīkots ar skaņas signālu, kas ir maināms vai atslēdzams. Signāls mainās, 

ja temperatūra ir augstāka par 38 °C. Termometra atmiņā saglabājas pēdējie mērījumi, kas 

ļauj kontrolēt pacienta veselību. Sensors atrodas termometra mērīšanas galā, un mērījuma 

rezultātus var nolasīt šķidrā kristāla (LCD) ekrānā. Infrasarkano staru termometri ir 

mitrumizturīgi. Ir pieres un auss infrasarkanie termometri. Pēc lietošanas termometra uzgali 

apstrādā ar spirtu saturošu virsmu dezinfekcijas līdzeklī samērcētu salveti. Glabā futrālī. 

  

3.9. attēls. Infrasarkano staru termometrs  

4. Pieres termostripi (skat. 3.10. attēlu). Ķermeņa temperatūru ar termostripu noteikt ir pats 

vienkāršākais un ērtākais temperatūras mērīšanas veids, lai gan ar šo metodi nav iespējams 

noteikt precīzu ķermeņa temperatūru, bet gan tikai konstatēt hipertermiju vai hipotermiju. 

Termostrips ir indikatorplāksnīte, uz kuras ir uzzīmēta Celsija skala. Novietojot šo plāksnīti uz 

pieres, indikators maina krāsu līdz attiecīgai atzīmei, kas parāda aptuveno ķermeņa 

temperatūru. 

 

3.10. attēls. Pieres termostripi  
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Ar vecumu saistītie temperatūras mērīšanas noteikumi: 

▪ jaundzimušajiem temperatūru var mērīt rektāli; 

▪ bērns jānogulda uz vēdera. Ar otru roku termometrs jāievieto taisnajā zarnā apmēram 1,2 cm 

dziļumā. Termometrs vienmēr ir jāpietur ar roku, kamēr tas atrodas bērna taisnajā zarnā. Mērot 

temperatūru zīdainim, jābūt ļoti piesardzīgam, jo bērniņš grozoties var sadauzīt termometru un 

savainot ānusu; 

▪ mērot aksilāro temperatūru (padusē), bērns jātur rokās, jo tas viņu nomierina. 

Pacienta izglītošana: 

▪ jāiemāca pacientam pareizi mērīt temperatūru un nolasīt rezultātus; 

▪ jāiemāca mātēm mērīt temperatūru bērniem. 

3.1.3. ELPOŠANA 

 
DEFINĪCIJA 

 Bez gāzu apmaiņas elpošana nodrošina vēl daudzas svarīgas 

funkcijas. Elpošana palīdz uzturēt skābju/sārmu līdzsvaru 

organismā. Elpošana piedalās izvadfunkcijas procesā, jo ar 

elpošanu organisms atbrīvojas no ūdens, ētera, hloroforma, 

alkohola un citām vielām. Elpošana piedalās arī 

termoregulācijā, kad ar izelpoto gaisu organisms atdod 

siltumu. Elpošanas procesam ir svarīga nozīme balss 

veidošanā. Elpošanai ir būtiska loma asins cirkulācijas 

procesā. 

Elpošana ir procesu kopums, kuru 

galvenais uzdevums ir apgādāt 

organismu ar skābekli un izvadīt 

no organisma vielmaiņas 

procesos radušos ogļskābo 

gāzi. [39] 

Elpošanas procesā izšķir: 

▪ ārējo elpošanu jeb plaušu ventilāciju; 

▪ gāzu apmaiņu plaušās; 

▪ gāzu transportu ar asinīm; 

▪ gāzu apmaiņu audos; 

▪ iekšējo elpošanu. 

Ārējai elpošanai jeb plaušu ventilācijai ir divas fāzes – ieelpa un izelpa, kas notiek, pateicoties 

krūškurvja tilpuma maiņām, ko nodrošina elpošanas muskuļu ritmiskā saraušanās un atslābšana. 

Izelpa ir nedaudz garāka par ieelpu. Ieelpa ir aktīvs process. 

Elpošanas procesu ietekmējošie faktori: 

▪ vecums; 

▪ medikamentu lietošana; 

▪ stress; 
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▪ fiziskās aktivitātes; 

▪ dzimums; 

▪ ķermeņa poza; 

▪ drudzis.  

Elpošana ir viens no pamatizmeklējumiem, kas tiek izvērtēta katram pacientam veselības stāvokļa 

novērtēšanai. Elpošanas biežuma un dziļuma noteikšana ietilpst dzīvībai svarīgo vitālo rādītāju 

novērtēšanā. 

Elpošanas novērtēšana ietver elpošanas frekvences jeb biežuma, dziļuma, ritma un kvalitātes 

noteikšanu. Pacienta objektīvās izmeklēšanas laikā iespējams noteikt elpošanas frekvenci (biežumu), 

ritmu, dziļumu, veidu, elpošanas kustību simetriju (skat. 3.11. attēlu). 

 

3.11. attēls. Elpošanas novērtēšana  

Elpošanas frekvence 

Elpošanas frekvence jeb biežums ir mainīgs lielums, kas saistīts ar pacienta vecumu. Elpošanas 

frekvence (biežums) ir elpošanas ciklu (ieelpas un izelpas) skaits minūtē. 

3.5. tabula 

Elpošanas biežuma norma dažādās vecumu grupās 

Vecums mēnešos/gados Elpošanas biežums minūtē 

Jaundzimušais 30–60 reizes minūtē 

1 mēnesis 25–40 reizes minūtē 

6 mēneši 20–30 reizes minūtē 

12 mēneši (1 gads) 30–35 reizes minūtē 

2 gadi 20–30 reizes minūtē 

Elpošana

Elpošanas 
frekvence

Elpošanas 
ritms

Elpošanas 
dziļums

Elpošanas 
veids

Elpošanas 
kustību 

simetrija
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Vecums mēnešos/gados Elpošanas biežums minūtē 

4–6 gadi 20–30 reizes minūtē 

7–9 gadi 21–30 reizes minūtē 

10–12 gadi 18–20 reizes minūtē 

14–16 gadi 15–20 reizes minūtē 

Pieaugušais 12–20 reizes minūtē 

Elpošanas frekvences izmaiņas 

▪ Tahipnoja – stāvoklis, kad elpošana ir ātrāka par 20 reizēm minūtē. 

Iespējamie cēloņi: 1) fizioloģiskie – fiziska piepūle, satraukums; 2) patoloģiskie – paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, sāpes, plaušu un sirds slimības. 

▪ Bradipnoja – stāvoklis, kad elpošana ir lēna: lēnāka par 12 reizēm minūtē. 

Iespējamie cēloņi: 1) fizioloģiskie – miegs; 2) patoloģiskie – paaugstināts intrakraniālais spiediens, 

saindēšanās ar vielām, kas nomāc centrālās nervu sistēmas (CNS) darbību, narkoloģisko analgētiķu, 

piemēram, morfīna, ievadīšana.  

▪ Apnoja – elpošanas trūkums vai pārtraukšana. Tas var būt saistīts ar elpošanas muskuļu paralīzi, 

saindēšanos, smadzeņu traumu vai smadzeņu tūsku, elpošanas mazspēju miega laikā. 

▪ Aizdusa – elpas trūkums (ritma traucējumi, elpošanas biežums un dziļums). Iespējamie cēloņi: 

pārmērīga fiziska slodze, bronhiālā astma, hronisks obstruktīvs bronhīts, hipertensija. 

Elpošanas dziļums ir plaušu tilpuma starpība ieelpas un izelpas laikā. Precīzi elpošanas dziļumu var 

noteikt, izmērot elpošanas tilpumu. Vērojot pacienta krūškurvja kustības, elpošanas dziļumu vērtē 

izmaiņu gadījumā, kad elpošana ir sekla vai dziļa. [40] 

Elpošanas ritms  

Elpošanas ritmam un dziļumam ir jābūt regulāram. Elpošanas regularitāte attiecas gan uz ieelpu, gan 

uz izelpu. Vesels cilvēks elpo ritmiski. Izmainoties elpošanas centra kairinājuma slieksnim, rodas 

dažādas elpošanas aritmijas.  

Elpošanas patoloģiskās aritmijas 

▪ Čeina-Stoksa (Cheyne & Stokes respiratio) elpošanu jeb periodisko elpošanu raksturo pakāpenisks 

elpošanas dziļuma un ātruma pieaugums, kas, sasniedzot zināmu pakāpi, kļūst mazāks, līdz 

apmēram uz 10 sekundēm iestājas apnoja (pilnīgs elpceļu nosprostojums), pēc kuras atkal sākas 
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pakāpenisks elpošanas ātruma un dziļuma pieaugums. Novēro elpošanas centra bojājuma 

gadījumā iegarenajās smadzenēs un mirstošiem pacientiem. 

▪ Kusmaula (aprakstīja vācu ārsts Adolph Kussmaul) elpošana ir sevišķi dziļa, reta, skaļa elpošana, 

ko sastop acidozes stāvokļos: diabētiskā, urēmiskā un aknu komā. 

▪ Biota elpošanu (Bioti respiratio) raksturo apnojas periodi, kas pārtrauc šķietami normālu 

elpošanas ritmu. Apnoja var ilgt līdz 30 sekundēm. 

▪ Groko elpošana (Grocco respiratio) jeb disociētā elpošana un Čeina-Stoksa elpošana ir līdzīgas, 

tikai apnojas periodu aizstāj ļoti sekla elpošana. 

Elpošanas tips (veids) ir atkarīgs no elpošanā iesaistītajiem muskuļiem. Ir krūšu, vēdera, jauktas 

elpošanas tipi. 

Ar vecumu saistītās pārmaiņas 

Ja elpošana tiek noteikta bērnam, jāatceras, ka raudošam bērnam elpošanas biežumu nevar noteikt 

precīzi. Ja iespējams, elpošanu labāk skaitīt tad, kad bērns ir aizmidzis. Ja bērns sācis raudāt, jāmēģina 

viņu nomierināt, un tad jāskaita elpošana. Ja nav iespējams bērnu nomierināt, tad ailē “elpošana” 

pieraksta – “raudošs”, elpošanu novērtē tad, kad tas ir iespējams. 

Lai elpošanas noteikšanas procedūras rezultāti būtu korekti, jāņem vērā vairāki faktori. 

▪ Pacienta ķermeņa poza – elpošana stāvus stāvoklī ir 2–3 reizes biežāka nekā sēdus stāvoklī. Guļot 

elpošanas ritms ir lēnāks, miegā elpošana ir 12–14 reizes minūtē. 

▪ Pacienta dzīvesveids un ieradumi – hronisks bronhīts smēķēšanas rezultātā. 

▪ Pacienta fiziskā slodze – paātrināta elpošana pēc kāpšanas pa kāpnēm vai skriešanas, ātras 

iešanas. 

▪ Medikamenti – jāņem vērā pacienta lietotie medikamenti. 

▪ Stress – pacienta satraukums pirms procedūras var paātrināt elpošanu. 

▪ Pacienta paaugstināts svars (aptaukošanās) – var būt paātrināta un apgrūtināta elpošana. 

▪ Grūtniecība – grūtniecības trešajā trimestrī dzemdes palielināšanās ietekmē diafragmas kustības 

elpošanas laikā. 

▪ Vide – vēsā telpā pacientam var būt drebuļi, kas apgrūtina iespēju iegūt korektus elpošanas 

noteikšanas datus. 

▪ Traumas, sāpes – hipoventilācijas risks sakarā ar krūškurvja sāpēm pēc iepriekš iegūtas traumas. 

Pacients elpo sekli, saudzējot traumēto pusi.  

▪ Citas pacienta problēmas – piemēram, sakarā ar zarnu obstrukciju, ascītu, vēdera uzpūšanos 

pacients nespēj veikt pilnvērtīgu ieelpu, jo ir traucētas diafragmas kustības. [40] 

Elpošana nodrošina organisma apgādi ar skābekli. Lai noteiktu audu piesātinājuma līmeni ar skābekli 

(SpO2), tiek lietota pulsa oksimetrijas metode. Lai veiktu pulsa oksimetriju, ir jāizmanto īpašs 

instruments – pulsa oksimetrs. Mērījums ir īpaša, netieša un neinvazīva metode, tā ļauj mērīt skābekļa 

piesātinājumu pacienta asinīs. Pulsa oksimetrs ir viegla, portatīva medicīnas ierīce, ar ko ļoti ātri var 
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noteikt skābekļa saturāciju asinīs un sirdsdarbības ātrumu. Ierīce tiek uzlikta uz rokas pirksta, un pāris 

sekundēs tā fiksē % SpO2 un pulsu. Displejs uzrāda divus skaitļus – vienu, kas apzīmē pulsa ātrumu, 

un otru, kas apzīmē asins piesātinājumu ar skābekli (% SpO2), skat. 3.12. attēlu. 

3.12. attēls. Pulsa oksimetrs  3.13. attēls. Kardiomonitors 

Novērojot pacientu ilgstošākā laika periodā, lai reģistrētu viņa vitālos rādītājus, arī audu piesātinājuma 

līmeni ar skābekli, tiek lietots kardiomonitors (skat. 3.13. attēlu). 

3.2. ANTROPOMETRISKO RĀDĪTĀJU NOTEIKŠANA 

Ar antropometrijas palīdzību nosaka pacienta vispārējo veselības stāvokli, fizisko attīstību, ārējās 

vides, darba u. c. faktoru ietekmi uz attīstību. Sevišķi svarīga nozīme antropometrijai ir bērnu un 

pusaudžu fiziskās attīstības noteikšanā. Ir izstrādātas speciālas tabulas un diagrammas, kurās 

norādīts, kādiem ir jābūt antropometriskajiem rādītājiem katrā konkrētā vecumā. 

DEFINĪCIJA 
Antropometrisko rādītāju noteikšana veselības aprūpē ir arī 

pacientu drošības svarīgs aspekts, jo, piemēram, lai noteiktu 

precīzu zāļu devu zīdainim, ārstam ir jāzina bērna ķermeņa 

svars. Tāpat arī pieaugušajiem medikamentu devas 

noteikšanai ir būtiski zināt precīzus pacienta 

antropometriskos rādītājus. 

Antropometrija ir metode, ar 

kuras palīdzību nosaka cilvēka 

ķermeņa proporcijas. [40] 

Ir pieci antropometriskie rādītāji: 

▪ masa (kg),

▪ augums (cm),

▪ galvas apkārtmērs (cm),

▪ krūšu apkārtmērs (cm),

▪ zemādas tauku slānis.

Antropometrisko rādītāju noteikšanai ir šādas indikācijas: 

▪ antropometrisko rādītāju noteikšana zīdaiņiem, bērniem un pieaugušajiem, lai kontrolētu

augšanu un attīstību; pie dažādām saslimšanām; pirms un pēc medicīniskām manipulācijām;
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▪ antropometrisko rādītāju noteikšana pacientiem ar slimībām, kas ietekmē antropometriskos 

rādītājus (piemēram, vielmaiņas slimības, sirds un asinsvadu slimības, diabēts; slimības, kas skar 

virsnieres, zarnu trakta slimības u. c.). 

Lai veiktu antropometriskos rādītājus, nepieciešamais šāds aprīkojums: 

▪ medicīniskie svari; 

▪ auguma mērītājs; 

▪ mērlente; 

▪ kalipers;  

▪ dezinficējošs līdzeklis vai dezinficējošas salvetes; 

▪ pacienta novērtēšanas protokols; 

▪ rakstāmrīks; 

▪ vienreizlietojamais paladziņš vai autiņš; 

▪ vienreizlietojamie cimdi. 

Veicamās darbības un procedūras pamatojumu ķermeņa masas, garuma, galvas apkārtmēra 

noteikšanai skatīt 5., 6., 7. un 8. pielikumā. 

3.2.1. ANTROPOMETRISKO RĀDĪTĀJU NOTEIKŠANA ZĪDAINIM UN 

BĒRNAM PĒC 1 GADA VECUMA 

Bērna augums ir jānovērtē, nosakot auguma, svara, krūšu un galvas apkārtmēra attiecības atbilstoši 

bērna vecumam un dzimumam. Ķermeņa auguma un svara regulāros mērījumus dēvē par 

antropometriskajiem mērījumiem, kurus ir svarīgi veikt atkārtoti. Ievērojamāko ķermeņa masas un 

garuma pieaugumu cilvēks piedzīvo pirmajā dzīves gadā.  

Bērna svars no dzimšanas brīža līdz 1 gada vecumam dubultojas vai pat trīskāršojas, bet augums 

pieaug gandrīz uz pusi (skat. 3.6. tabulu). 

Pirmo 2 mēnešu laikā zīdainis izaug vidēji par 2,5 cm mēnesī, vēlāk augšana samazinās.  

10 mēnešu vecumā bērns mēneša laikā izaug tikai apmēram par 1 cm. Kopumā pirmā dzīves gada 

laikā bērns izaug par 23–28 cm.  

No 1 līdz 3 gadu vecumam bērna augšanas ātrums ir 7,5 līdz 13 cm gadā. Augšanas ātrums atkal 

pakāpeniski samazinās, un 3–4 gadu vecumā bērns izaug tikai apmēram 0,5 cm mēnesī. 

No 4 gadu vecuma līdz pubertātei (meitenēm – 11, zēniem – 13 gadu vecumam) bērns aug vienmērīgā 

ātrumā 5–6 cm gadā. Tā kā meitenēm pubertāte sākas nedaudz agrāk, meitenes pusaudža vecumā 

mēdz būt augumā garākas par zēniem, taču drīz vien viss mainās – puiši augšanas ziņā panāk un pat 

apsteidz meitenes.  
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Otrs straujākais augšanas posms cilvēka mūžā ir pubertāte (11–15 gadu vecumā). Augšanas ātrums 

pubertātes laikā lielā mērā nosaka to, kāds būs cilvēka augums pieaugušā vecumā. Veselas meitenes 

pubertātes periodā (vidēji 3 gadu laikā) izaug par aptuveni 25 cm, bet zēni (vidēji 4 gadu laikā) – par 

28 cm, kaulu masa šajā laikā palielinās 4–6 reizes. 

Kas jāievēro, nosakot antropometriskos rādītājus: 

▪ lieto speciālus svarus; 

▪ pirms procedūras izskaidro vecākiem procedūras nozīmi;  

▪ sverot zīdaini vai mazu bērnu, optimālajai istabas temperatūrai jābūt 18–21 °C; 

▪ izmanto speciālas tabulas bērnu antropometrisko rādītāju noteikšanai; 

▪ līdz 1 gada vecumam bērna augums un svars jāmēra katru mēnesi; 

▪ līdz 4 gadu vecumam bērna augums un svars jāmēra reizi pusgadā; 

▪ no 4 līdz 18 gadu vecumam bērna augums un svars jāmēra reizi gadā. 

(10. pielikumā var apskatīt tabulu “Bērna augums un svars līdz 5 gadu vecumam”.) 

Auguma garuma noteikšana bērna vecuma posmā ir svarīgs bērna fiziskās attīstības rādītājs. 

3.6. tabula 

Bērna ķermeņa svara pieaugums pirmajā dzīves gadā 

Vecums mēnešos 
Ikmēneša ķermeņa 

masas pieaugums (g) 

Ķermeņa masas kopējais 

pieaugums (g) 

1 600 600 

2 900 1500 

3 800 2300 

4 750 3050 

5 700 3750 

6 650 4400 

7 600 5000 

8 550 5550 

9 500 6050 

10 450 6500 
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Vecums mēnešos 
Ikmēneša ķermeņa 

masas pieaugums (g) 

Ķermeņa masas kopējais 

pieaugums (g) 

11 400 6900 

12 350 7250 

Bērniem ķermeņa masu var noteikt, izmantojot arī formulas: 

▪ no 1. līdz 6. mēnesim – jaundzimušā ķermeņa masa (g) +700n; 

▪ no 7. līdz 12. mēnesim – jaundzimušā ķermeņa masa (g) + 4200 + 500 (n – 6),  

kur n – bērna vecums mēnešos. 

Zīdaiņa ķermeņa masa divkāršojas apmēram 5 mēnešu vecumā, trīskāršojas apmēram 1 gada 

vecumā. Vecākiem bērniem vidējo ķermeņa masu var noteikt pēc formulām: 

▪ no 1 līdz 10 gadiem – 10,5 + 2n; 

▪ no 11 līdz 15 gadiem – 30 + 4 (n – 10) vai n 5–20 kg, kur n ir gadu skaits; 

▪ no 10 līdz 12 gadiem bērns pieņemas svarā līdz 3 kg gadā; 

▪ no 12 līdz 18 gadiem ķermeņa masa pieaug līdz 5 kg gadā. 

Darbības pacientu drošības ievērošanā, nosakot pacienta antropometriskos rādītājus (visās vecuma 

grupās), ir vienādas, tās parādītas 3.14. attēlā. 

 

3.14. attēls. Darbības pacienta drošības principu ievērošanā, veicot antropometriskos mērījumus  

Sagatavot 
aprīkojumu

Identificēt pacientu

Nomazgāt rokas Savākt aprīkojumu

Izskaidrot procedūru

Veikt procedūru Nomazgāt rokas

Informēt 
pacientu/aprūpes 

komandas vadītāju

Dokumentēt 
rezultātus
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3.7. tabula 

Ķermeņa masas noteikšana bērnam vecumā virs 1 gada vecuma 

Darbību 

secība 
Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1.  Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu 

(vai svari ir darba kārtībā). 

Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

Svaru pārbaudīšana nodrošina precīzu 

datu iegūšanu. 

2.  Identificēt pacientu, kuram jānosaka 

ķermeņa masa. 

Mērījumus veic norādītajam 

identificētajam pacientam. 

3.  Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4.  Izskaidrot bērna vecākiem svēršanas 

procedūru.  

Izskaidrošana mazina bažas un veicina 

sadarbību ar veselības aprūpes personu. 

5.  Nolīdzsvarot svarus uz “0” iedaļu. Svaru līdzsvarošana ir nepieciešama 

precīzu datu iegūšanai. 

6.  Mazu bērnu vecākiem lūgt palīdzēt 

izģērbt bērnu līdz apakšveļai un novilkt 

apavus. Lielākiem bērniem palūgt 

pašiem izģērbties līdz apakšveļai.  

Nepieciešams, lai mērījumi būtu precīzi. 

7.  Bērnu lūgt nostāties uz svaru paneļa 

kustīgās daļas un nekustēties.  

Lai varētu nolasīt ķermeņa masas datus 

un tos paziņot bērna vecākiem. 

8.  Lūgt pacientu nokāpt no svariem un 

apģērbties. 

Lai neradītu bērnam diskomfortu. 

9.  Dezinficēt svarus. Lai novērstu infekciju izplatību. 

10.  Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

11.  Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks 

spēks, un tā ir nepieciešama precīzai 

turpmāko mērījumu salīdzināšanai. 
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3.8. tabula  

Ķermeņa garuma ikmēneša pieaugums un kopējais garuma pieaugums zīdaiņiem līdz 1 gada 

vecumam 

Vecums mēnešos (n) 
Ikmēneša 

pieaugums (cm) 

Kopējais garuma pieaugums 

(cm) 

1 mēnesis 3 3 

2 mēneši 3 6 

3 mēneši 2,5 8,5 

4 mēneši 2,5 11 

5 mēneši 2 13 

6 mēneši 2 15 

7 mēneši 2 17 

8 mēneši 2 19 

9 mēneši 1,5 20,5 

10 mēneši 1,5 22 

11 mēneši 1,5 23,5 

12 mēneši 1,5 25 

Pirmajā dzīves gadā bērns izaug vidēji par 25 cm. 

1. Pēc pirmā dzīves gada bērna augums aprēķināms pēc formulām: 

▪ līdz 4 gadiem augums ir 100 cm – 8 (4 – n); 

▪ pēc 4 gadiem augums ir 100 cm + 6 (n – 4). 

2. Meitenēm no pubertātes sākuma (apmēram no 10 līdz 12 gadu vecumam) līdz pubertātes 

beigām augšana paātrinās no 6 līdz 11 cm gadā. 

3. Zēniem no dzimumgatavības sākuma (apmēram no 12 līdz 14 gadu vecumam) līdz pubertātes 

beigām augšana paātrinās, sasniedzot 7,5–13 cm gadā. 
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3.9. tabula 

Auguma garuma mērīšana bērniem pēc 1 gada vecuma 

Darbību 

secība 
Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu bērna 

auguma mērīšanai. 

Aprīkojuma sagatavošana ietaupa 

laiku. Aprīkojuma pārbaudīšana 

nodrošina precīzu datu iegūšanu. 

2. Identificēt pacientu, kuram jānosaka ķermeņa 

garums. 

Mērījumus veic norādītajam 

identificētajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš 

mikroorganismu izplatīšanos. 

4. Izskaidrot bērna vecākiem ķermeņa garuma 

mērīšanas procedūru. 

Izskaidrošana mazina bažas un 

veicina sadarbību ar veselības 

aprūpes personu. 

5. Palūgt bērnam novilkt procedūrai traucējošo 

apģērbu (apavus, zeķes, cepuri). Jānoņem arī 

matu rotājumi. 

Nepieciešams, lai mērījumi būtu 

precīzi. 

6. Palūgt bērnu nostāties uz auguma mērīšanas 

ierīces pamatnes ar muguru pie vertikālā statņa 

(skat. 3.14. attēlu). Pleciem jāatrodas vienādā 

līmenī, rokām pie sāniem. Pakausim, plecu 

lāpstiņām, sēžai un papēžiem jāpieskaras 

vertikālajam statnim. Kājām jābūt taisnām, un 

pēdām cieši pie pamata. 

Lai varētu nolasīt ķermeņa garuma 

datus un tos paziņot bērna 

vecākiem. 

7. Bērna galva jānovieto tā, lai auss kanāls un acs 

dobuma apakšējā mala atrastos uz vienas 

horizontāles paralēli pamatnei. Lai noturētu 

galvu šādā pozā, ar savienojuma vietu starp īkšķi 

un rādītājpirkstu viegli jāpiespiež virs bērna 

zoda. Turot bērna galvu šajā pozā, ar otru roku 

nolaiž planšeti tā, lai tā cieši pieskartos 

galvvidum, piespiežot matus.  

Nepieciešams, lai auguma garuma 

dati būtu pēc iespējas precīzi. 
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Darbību 

secība 
Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

8. Kad esat pārliecinājušies, ka bērns pie mērījuma 

skalas stāv pareizi, jālūdz bērnam dziļi ieelpot, 

pēc tam – izelpot. Mērījumu nolasa izelpas brīdī. 

Nepieciešams precīzu datu 

iegūšanai. Mērījums jānolasa 

precīzi līdz milimetram. Skaitļus 

nedrīkst noapaļot. 

9. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir 

juridisks spēks. Dokumentēšana 

nepieciešama precīzai turpmāko 

mērījumu salīdzināšanai. 

10. Palūgt bērnam iziet no auguma mērīšanas 

ierīces. 

 

11. Dezinficēt ķermeņa garuma mērītāja virsmu.  Lai novērstu infekciju izplatīšanu. 

12. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš 

mikroorganismu izplatīšanos. 
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3.15. attēls. Bērna auguma mērīšana pēc 1 gada vecuma  

Galvas augšana un attīstība atšķiras no ķermeņa augšanas un attīstības, jo galvas augšana cieši saistīta 

ar galvas smadzeņu attīstību. Pirmajos dzīves gados bērnam vērojams vislielākais galvas smadzeņu 

pieaugums. 

Krūškurvja apkārtmērs 

Piedzimstot bērna krūškurvja apkārtmērs ir vidēji 32–34 cm. 

Krūškurvja apkārtmēra lielumu var noteikt pēc formulām: 

▪ no dzimšanas līdz 5 mēnešiem 45 cm – 2 (6 – n), kur n – mēnešu skaits; 

▪ 6 mēnešos krūškurvja apkārtmērs ir aptuveni 45 cm; 

▪ līdz 12 mēnešiem 45 cm + 0,5 (n – 6), kur n – mēnešu skaits; 

▪ līdz 9 gadiem 63 cm – 1,5 cm (10 – n), kur n – gadu skaits; 

▪ 10 gadu vecumā krūškurvja apkārtmērs ir aptuveni 63 cm; 

▪ bērniem, kas vecāki par 10 gadiem, 63 + 3 (n – 10), kur n – gadu skaits. 

 

Matu rotājumi 

noņemti; galva taisni; 

horizontāls acu 

skatiens 

Mērījumu veicējs 

stingri, bet saudzīgi tur 

žokli, lai fiksētu galvas 

stāvokli 

Pie sienas 

piestiprināts 

aprīkojums 

auguma 

mērīšanai 

(stadiometrs) 

Galva, pleci, sēža 

un papēži 

saskaras ar 

stadiometra 

vertikālo balstu 

Galva vērsta pareizā leņķī 

Kurpes, zeķes novilktas, 

pēdas kopā 
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Informācijai:  

▪ mācīt pacientam vai viņa piederīgajiem, kā mājās noteikt antropometriskos rādītājus, 

▪ ieteikt pacientam dietologa konsultāciju, ja viņam ir problēmas ar lieko svaru, 

▪ informēt bērna vecākus par antropometrisko rādītāju normām dažādos bērna vecuma posmos, 

kā arī vērst uzmanību uz antropometrisko rādītāju pārmaiņām. 

3.2.2. ĶERMEŅA MASAS INDEKSA NOTEIKŠANA 

Ķermeņa masas indekss (ĶMI) ir indikators, kas nosaka liekā svara vai aptaukošanās pakāpi. ĶMI 

aprēķina pēc sakarības un izvērtē: 

ĶMI= 
ķermeņa masa

ķermeņa garums2 
 

3.10. tabula 

Ķermeņa masas indekss sievietēm un vīriešiem 

ĶMI vīriešiem ĶMI sievietēm Masa 

20–25 19–24 Normāla 

18–20 17–19 10 % zem normas 

16–18 15–17 20 % zem normas 

< 16 < 15 30 % un vairāk zem normas 

25–28 24–26 10 % virs normas 

28–30 26–28 20 % virs normas 

> 30 > 28 30 % un vairāk virs normas 
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3.11. tabula 

Ķermeņa masas indeksa izmaiņas 

Pieaugušie Sievietes Vīrieši 

Anoreksija, slimīgi mazs svars < 17,5 < 17,5 

Zem noteiktā svara < 19,1 < 20,7 

Normālā diapazonā, ideāls 

svars 

19,1–25,8 20,7–26,4 

Nedaudz liekā svara 25,8–27,3 26,4–27,8 

Liekais svars 27,3–32,3 27,8–31,1 

Ļoti liels liekais svars, 

aptaukošanās 

> 32,3 > 31,1 

Smaga aptaukošanās 40–50 40–50 

Slimīga, patoloģiska 

aptaukošanās 

40–50 40–50 

Ļoti liela aptaukošanās 50–60 50–60 

Tātad – palielināts ķermeņa masas indekss norāda uz iespējamu aptaukošanos, kas ir tauku šūnu 

pastiprināta uzkrāšanās un nogulsnēšanās dažādās ķermeņa daļās. Aptaukošanās sākas tad, kad 

ķermeņa masas indekss ir lielāks par 30. Ķermeņa masas indeksu var aprēķināt, ievietojot datus e-

veselības portālā, pieejams tiešsaistē: https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/informativie-

raksti/veselibas-veicinasana/%C4%B7erme%C5%86a-masas-indekss. 

Zemādas tauku slāņa noteikšanas tehniku var skatīt 9. pielikumā. 
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3.12. tabula 

Tauku daudzuma noteikšana procentos no ķermeņa masas pieaugušajiem 

Četru kroku 

biezums 

(mm) 

Tauki % no ķermeņa masas 

Četru kroku 

biezums 

(mm) 

Tauki % no ķermeņa masas 

 vīriešiem sievietēm  vīriešiem sievietēm 

15 3,7 5,2 115 27,9 33,7 

20 7,1 9,2 120 28,4 34,3 

25 9,8 12,3 125 28,9 34,9 

30 12 14,9 130 29,4 35,4 

35 13,8 17,1 135 29,8 36,0 

40 15,4 18,9 140 30,3 36,5 

45 16,8 20,6 145 30,7 37,0 

50 18,0 22,0 150 31,1 37,4 

55 19,2 23,3 155 31,4 37,9 

60 20,0 24,6 160 31,8 38,3 

65 21,1 25,6 165 32,2 38,8 

70 22,0 26,8 170 32,5 39,2 

75 22,8 27,7 175 32,9 39,6 

80 23,6 28,6 180 33,2 40,0 

85 24,3 29,5 185 33,5 40,4 

90 25,0 30,3 190 33,9 40,7 

95 25,6 31,0 195 34,2 41,1 

100 26,2 31,8 200 34,5 41,5 

105 26,8 32,4    

110 27,4 33,1    
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Par normālu tiek uzskatīts šāds ķermeņa taukaudu daudzums: 

▪ sievietēm 14–25 %, 

▪ vīriešiem 8–18 %. 

Krūškurvja apkārtmērs pieaugušajiem ir atkarīgs no ķermeņa konstitūcijas. Normostēniskam vīrietim, 

mierīgi elpojot, krūšu apkārtmērs ir vidēji 90 cm. Sievietei krūškurvja apkārtmērs ir ļoti individuāls. 

Ķermeņa masas indekss 

Ķermeņa masas indeksu izmanto kā starptautisku mērvienību, lai izmērītu svara un auguma 

proporciju. Lai aprēķinātu ķermeņa masas indeksu, nepieciešams svaru (kilogramos) dalīt ar augumu 

kvadrātā: 

ĶMI = 
svars (kg) 

augums (m)²
 

Normāls cilvēka ķermeņa masas indekss ir robežās no 18,00 līdz 25,00 (ideālais – 22,00). Par 18,00 

mazāks ĶMI liecina par nepietiekamu svaru, bet lielāks par 25,00 – par lieko svaru. 

Vērtējot bērna ĶMI, vērā tiek ņemts bērna vecums un dzimums. ĶMI ļauj speciālistiem noteikt, vai 

bērna svars viņa vecumā ir normāls, pazemināts vai palielināts, kā arī savlaicīgi diagnosticēt 

aptaukošanās risku. 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums 

Kā sauc stāvokli, ja pacienta asinsspiediens ir augstāks par normu: 

a) hipotensija; 

b) hipertensija; 

c) hipertermija; 

d) hipotīmija. 

2. uzdevums 

Kāda ir elpošanas frekvence (biežums) pieaugušam cilvēkam: 

a) 12–20 reizes minūtē; 

b) 30–60 reizes minūtē; 

c) 20–30 reizes minūtē; 

d) 25–40 reizes minūtē. 

3. uzdevums 

Ko mēra ar kaliperu: 

a) galvas apkārtmēru; 

b) arteriālo asinsspiedienu; 

c) zemādas tauku kroku biezumu; 

d) elpošanas biežumu. 

4. uzdevums 

Pacienta, 45 gadu veca vīrieša, augums ir 187 cm, bet ķermeņa masa – 105 kg. 

Patstāvīgi aprēķiniet ķermeņa masas indeksu un izvērtējiet rezultātu! 

5. uzdevums 

Patstāvīgi salīdziniet asinsspiediena mērīšanas procedūru bērniem un pieaugušajiem! Identificējiet 

atšķirības! 
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6. uzdevums 

Situācijas apraksts 

Stacionāra uzņemšanas nodaļā ieradies 50 gadus vecs pacients, kuram pēc fiziska darba mežā radušās 

sūdzības par elpas trūkumu, nespēku pat nelielas fiziskās piepūles laikā. Pacients uztraukts, elpo ātri, 

sekli, sēž salīcis uz priekšu. Stāsta, ka medikamentus nekādus nelieto. Smēķē, reizēm pusi paciņas 

dienā, vismaz reizi nedēļā lieto alkoholu. Pašreiz ķermeņa temperatūra 37,2 C. Māsa ordinē māsas 

palīgam noteikt pacientam elpošanas frekvenci (biežumu), izvērtēt un dokumentēt iegūto rezultātu. 

Uzdevums 

Patstāvīgi nosakiet māsas palīga darbības soļus un nepieciešamo aprīkojumu šī uzdevuma veikšanai! 

Nosakiet pacienta elpošanu ietekmējošos faktorus! 
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4. PACIENTA PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANA VISOS APRŪPES LĪMEŅOS

4.
PACIENTA PAMATVAJADZĪBU 

NODROŠINĀŠANA VISOS APRŪPES LĪMEŅOS 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamo izpratni par cilvēka vispārējām un speciālām 

pamatvajadzībām un to nodrošināšanas nozīmi. Apgūt specifiskās 

prasmes pacienta pamatvajadzību nodrošināšanā, veicot pacienta 

vispārējo un speciālo aprūpi. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj nodrošināt pacienta pamatvajadzības visos aprūpes līmeņos, aprūpes 

laikā sekmējot pacientu drošību veselības aprūpes iestādē. Spēj veikt 

pacienta perineālo aprūpi atbilstoši aprūpes līmenim (gultā, vannā, dušā). 

Zina pacienta vispārējās un speciālās pamatvajadzības un to 

nodrošināšanas nozīmi pacienta aprūpē. 

Izprot pacienta vispārējās un speciālās pamatvajadzības, to 

nodrošināšanas ietekmi uz pacienta veselības stāvokli. 

4.
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Ikviena cilvēka eksistences pamatā ir pamatvajadzības – fizioloģiskās, sociālās, garīgās, intelektuālās. 

Nodrošinot pamatvajadzības veselības aprūpes iestādēs, māsas palīgam ir jāievēro pacienta drošība, 

lai neveidotos papildu apdraudējumi, kas var sarežģīt veselības aprūpes sniegšanu un tā vēl vairāk 

pasliktināt pacienta veselības stāvokli. 

4.1. OKSIGENĀCIJAS NODROŠINĀŠANA PACIENTAM 

Gaiss ir viens no cilvēka dzīvības pamatnosacījumiem. Cilvēka dzīvība bez gaisa klātbūtnes nav 

iespējama. Pamatā gaisu cilvēka organisms uzņem elpošanas procesa rezultātā. 

Elpošana ietver sarežģītus procesus, no kuru aktivitātes ir atkarīga visu organisma sistēmu darbības 

efektivitāte un cilvēka dzīvības uzturēšana. Elpošanas sistēmu veidojošie orgāni redzami 4.1. attēlā. 

DEFINĪCIJA 

4.1. attēls. Elpošanas sistēma

Elpošana ir procesu kopums, kas 

nodrošina skābekļa nonākšanu 

organismā un ogļskābās gāzes 

izvadīšanu (ārēja elpošana), kā 

arī skābekļa izmantošanu šūnās 

un audos, lai oksidētu organiskas 

vielas un atbrīvotu enerģiju, kas 

nepieciešama dzīvības procesiem 

(šūnveida jeb audu elpošana). 

Hipoksēmija ir pazemināts 

skābekļa daudzums arteriālajās 

asinīs. 

Hiperkapnija ir paaugstināts 

ogļskābās gāzes daudzums 

arteriālajās asinīs. 

Elpošanai ir trīs fāzes: 

▪ ārējā elpošana, kas notiek plaušās, un to veido gaisa ieplūšana plaušu alveolās, kur notiek gāzu

apmaiņa starp alveolu gaisu un venozajām asinīm;

▪ gāzu transports no plaušām uz audiem un no audiem uz plaušām;

▪ gāzu apmaiņa starp audiem un arteriālajām asinīm un oksidācijas procesi audos.

Skābekļa trūkuma gadījumā: 

▪ visu orgānu funkcijas pasliktinās;

▪ parādās izteikts nogurums;

▪ samazinās kustību spēja;

Spheniod Sinus 

Balsene 

Traheja 

Bronhi 

Rīkle 

Vidējā daiva 

Sirds 

Deguna dobums 

Mutes dobums 

Bronhiolas 

Augšējā plaušu 

daiva 
Alveolas 

Apakšējā plaušu 

daiva 

Diafragma 

Frontal Sinus 
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▪ pieaug risks sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanām.

Lai uzlabotu cilvēka pašsajūtu hipoksēmijas gadījumā, tiek nozīmēta skābekļa terapija, tas nozīmē, ka 

elpošanas procesā tiek ieelpota augstāka skābekļa koncentrācija nekā gaisā. 

Skābekļa terapija ir ieelpotā gaisa bagātināšana ar skābekli, ko panāk ar kādas medicīniskās iekārtas 

palīdzību. Skābekļa terapiju var izmantot gan mājas apstākļos, gan arī stacionārā. Skābekļa terapijas 

nozīmēšana ir ārsta kompetencē, bet, lai terapiju realizētu, aprūpes veicējiem ir vairāki nosacījumi, 

kas stingri jāievēro. 

4.1.1. DROŠĪBAS NOTEIKUMI, STRĀDĀJOT AR SKĀBEKLI, UN 

APRĪKOJUMS SKĀBEKĻA PADEVES NODROŠINĀŠANAI 

Uzsākot skābekļa padevi pacientam, māsas palīgs sagatavo aprīkojumu, stingri ievērojot drošības 

noteikumus. 

1. Jāpārliecinās, vai skābekļa padeves tuvumā nenotiek darbības ar atklātu uguni. Smēķēšana

skābekļa padeves tuvumā nav pieļaujama!

2. Eļļas vai taukvielas saturošas ziedes skābekļa lietošanas laikā lietot nedrīkst. Tāpēc pacienta

seja pirms skābekļa terapijas uzsākšanas jānoslauka ar ūdenī samērcētu salveti un

jānosusina.

3. Alkohols, ēteris un citi viegli uzliesmojoši šķidrumi skābekļa padeves tuvumā jālieto īpaši

piesardzīgi.

4. Jāpārliecinās, ka skābekļa mitrinātājs ir uzpildīts līdz norādītajai atzīmei un ka nav vērojami

bojājumi mitrinātāja sistēmā.

5. Noregulē skābekļa padeves plūsmas ātrumu atbilstoši ārsta ordinācijai (litri/minūtē jeb

L/min).

6. Ja skābekļa padeves laikā tiek lietots sildelements, jāpārbauda tā temperatūra. Skābeklim

jābūt siltam, nevis karstam (parasti līdz 37 C).

7. Skābekļa padeves laikā pacients jāuzrauga nepārtraukti, ir jāreģistrē elpošanas frekvence,

sirdsdarbības ritms, O2 līmenis audos ar saturatora palīdzību, par izmaiņām nekavējoties

ziņojot māsai.

8. Regulāri jāizsusina sejas maska un skābekļa padeves caurules, īpaši, ja tiek lietots

sildelements.

Ja pacientam tiek noteikta papildu skābekļa pievade, ir jāsagatavo nepieciešamais aprīkojums. 

Neatkarīgi no skābekļa padeves veida pamata aprīkojums tiek sagatavots vienādi. 

1. Skābekļa padeves avots ar caurulēm.

2. Skābekļa padeves spiediena mērītājs (lai varētu regulēt vajadzīgo skābekļa padeves

spiedienu; skat. 4.2. attēlu).

3. Plūsmas mērītājs (ar kura palīdzību regulē O2 padevi L/min; skat. 4.3. attēlu).
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4. Vienreizlietojamās skābekļa pievades caurules – dažāda izmēra un garuma.

5. Skābekļa padeves veids (maska vai nazālās kaniles).

6. Skābekļa mitrinātājs.

7. Destilētais ūdens.

4.2. attēls. Skābekļa padeves spiediena mērītājs 4.3. attēls. Plūsmas mērītājs

4.1.2. BIEŽĀK LIETOJAMIE SKĀBEKĻA PIEGĀDES VEIDI UN 

PACIENTA APRŪPE SKĀBEKĻA PADEVES LAIKĀ 

Vienkāršākie skābekļa papildu pievades veidi ir padeve ar vienkāršo sejas masku vai nazālajām 

kanilēm. 

1. Vienkāršā sejas maska (skat. 4.4. attēlu). Ar tās palīdzību tiek piegādāts mērenas plūsmas

skābeklis, 5–10 L/min. Šī maska piesaista arī atmosfēras gaisu, līdz ar to pieļaujot skābekļa

(turpmāk O2) koncentrāciju no 40 %–60 %. Skābekļa koncentrācija atkarīga arī no plūsmas

ātruma, bet, saņemot O2 vienkāršo sejas masku, augstākā sasniedzamā koncentrācija ir 60 %.

Ērti izmantojama sejas maska ir situācijās, kad pacientam nepieciešams saņemt mitrinātu un

sildītu O2.

4.4. attēls. Vienkāršā skābekļa padeves sejas maska 
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2. Nazālās skābekļa padeves kaniles (skat. 4.5. attēlu) – deguna caurulītes, pa kurām tiek

piegādāts lēnas plūsmas skābeklis, plūsmas ātrums 1–4 L/min, iegūstamā skābekļa

koncentrācija 28 %–35 %. Biežāk lieto situācijās, kad pacientam nepieciešams neliels O2

pievades atbalsts. Parasti nelieto, ja pacientam nepieciešams sildīts un mitrināts skābeklis.

4.5 attēls. Nazālās skābekļa padeves kaniles 

3. Bezizelpas sejas maska – augstu ieelpojamā gaisa skābekļa koncentrāciju nodrosinoša maska

ar īpašu rezervuāru, kas ļauj nodrošināt augstu plūsmas ātrumu, 10–15 L/min un ieelpojamā

O2 koncentrāciju pat 90 %.

Pacienta aprūpe skābekļa padeves laikā 

1. Jādokumentē pacienta vitālie rādītāji, jāvēro sirdsdarbības un elpošanas frekvences izmaiņas,

jakontrolē asinsspiediens un ķermeņa temperatūra.

2. Māsas palīga kompetencē ir izvēlēties pacienta sejai atbilstoša lieluma sejas masku vai

nazālās kaniles, tās jāmēra pēc pacienta sejas lieluma. Aprīkojumam pie sejas ir jāpieguļ cieši,

bet māsas palīgam jāraugās, lai tas pacientam neveidotu nospiedumus vai neradītu papildu

diskomfortu.

3. Jāvēro pacienta apziņas stāvoklis.

4. Regulāri veicama izgulējumu profilakse, īpaši rūpīgi aprūpējot tās vietas, kur pacienta āda

tieši saskaras ar masku vai nazālajām kanilēm.

5. Tā kā skābeklis vienmēr tiek dots mitrinātā veidā, tad jārūpējas, lai regulāri sejas maska tiktu

izsusināta un pacienta elpošanu netraucētu iespējama ūdens kondensāta uzkrāšanās sejas

maskā, skābekļa pievades vados u. c.

6. Lai pasargātu pacientu no iespējamiem augšējo elpceļu apdegumiem skābekļa terapijas laikā,

pacienta kopšanā un aprūpē izmanto tikai ūdeni, nedrīkst izmantot mitrinošus un eļļas

saturošus krēmus, lūpu krāsas.

4.2. SABALANSĒTA UZTURA UZŅEMŠANA 

Katras cilvēka organisma šūnas darbības nodrošināšanai ir nepieciešama enerģija, lielākoties to 

cilvēks uzņem ar uzturu. Enerģijas avoti organismā ir ogļhidrāti, tauki un olbaltumvielas. Tomēr uztura 

neatņemamas sastāvdaļas ir arī ūdens, minerālvielas un vitamīni. Lai organisms spētu normāli dzīvot, 

tam jāsaņem tāds uzturvielu daudzums, kas spēj kompensēt to enerģijas daudzumu, ko organisms 

patērē diennakts laikā, dzīvības procesu uzturēšanai un ikdienas aktivitāšu veikšanai. 
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DEFINĪCIJA 

 Pamatvielmaiņa visstraujāk notiek agrās bērnības periodā, no 

20–40 gadu vecumam tā ir pamatā nemainīga, savukārt pēc 

40 gadu vecuma pamatvielmaiņa samazinās. Tā ir atkarīga arī 

no vielmaiņas procesiem organismā. Enerģija tiek mērīta 

kilokalorijās (kcal) vai kilodžaulos (kJ), un 1 kcal = 4,18kJ. 

Pamatvielmaiņa ir enerģijas 

daudzums, kurš nepieciešams 

dzīvības uzturēšanai fizioloģiska 

miera apstākļos (ja cilvēks 

atrodas absolūtā fiziskā un 

psihiskā mierā, komfortablā 

telpas temperatūrā, 10–12 

stundas papildus neēdis). 

Pamatvielmaiņas enerģija ir aptuveni 66–75 % no kopējā enerģijas daudzuma, ko cilvēks patērē 

diennakts laikā. Tā atkarīga no iedzimtības, beztauku audu daudzuma, dzimuma, vecuma, endokrīnās 

sistēmas darbības. Jo cilvēkam lielāka muskuļaudu masa, jo pamatvielmaiņa paaugstinās. Vīriešiem tā 

ir salīdzinoši augstāka nekā sievietēm, savukārt, cilvēkam kļūstot vecākam, pamatvielmaiņa 

pazeminās. Pamatvielmaiņas aprēķināšanai tiek izmantota formula, kurā gan nav ievērots vecums (pēc 
Ovven O. E., 1987), tomēr tā ir vienkārša, ērti lietojama un viegli saprotama: 

pamatvielmaiņa sievietēm, kcal= 795 + (7,18 x masa kg). 

pamatvielmaiņa vīriešiem, kcal= 879 + (10,2 x masa kg). 

Ar pamatuzturvielām tiek nodrošināts enerģijas daudzums: 

▪ 1g olbaltumu nodrošina 4 kcal, 

▪ 1g tauku nodrošina 9 kcal, 

▪ 1g ogļhidrātu nodrošina 4 kcal. 

Ņemot vērā cilvēka organisma uzturēšanai vajadzīgo uzturvielu daudzumu, kas nodrošina 

pamatvielmaiņu, ar pamatuzturvielām uzņemto enerģijas daudzumu tiek ieteikts sadalīt šādi: 

▪ 10–15 % enerģijas no olbaltumvielām, 

▪ 25–30 % enerģijas no taukiem, 

▪ 55–60 % enerģijas no ogļhidrātiem. 

Veselības traucējumu gadījumos organisma pamatvielmaiņa izmainās. Katrā veselības traucējumu 

situācijā, ņemot vērā individuālu pacienta produktu panesību, slimības stadiju un norisi, tiek veidota 

sabalansēta ēdienkarte. 

Lai ievērotu higiēnas prasības un pacienta ēdināšana tiktu organizēta drošā vidē, Latvijas Republikas 

PVD Labas higiēnas prakses vadlīnijās ir minēti vairāki ieteikumi: 

▪ slimnīcās ēdināšanas organizēšanai tiek noteiktas šādas prasības: katra pacienta ēdināšanu 

(sortiments un ēdināšanas biežums) veic atbilstoši ārstējošā ārsta noteiktajam slimības 

raksturam; 

▪ pacientu ēdināšanu veic palātās un/vai šim nolūkam paredzētajās ēdamtelpās. [65] 
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Lai pacients saņemtu atbilstoši viņam noteikto uzturu, māsas palīga uzdevums ir: 

▪ pārzināt pacientam ārsta noteikto uzturvielu klāstu, 

▪ palīdzēt pacientam uzturu uzņemt. 

Pacientiem, kuriem nepieciešama palīdzība uztura uzņemšanā, māsas palīgs palīdz vai pat pilnībā veic 

pacienta barošanu. Arī pacienta ēšanas laikā ir jāievēro pacienta drošības principi: infekciju 

profilakse – roku mazgāšana gan māsas palīgam, gan pacientam pašam. Ja pacientam ir pašaprūpes 

deficīts, māsas palīgs nodrošina roku higiēnu – vai nu palīdzot nokļūt līdz izlietnei un nomazgājot vai 

dezinficējot pacienta rokas ar mitrajām salvetēm. Ja pacientam ir pārvietošanās grūtības vai viņš ir 

guļošs, ēdiens tiek servēts uz pārvietojamā galdiņa pie pacienta gultas (skat. 4.6. attēlu). Māsas palīgs 

palīdz pacientam novietoties ērti – sēdus stāvoklī vertikāli, lai gurni atrastos 90 grādu leņķī. Šī pozīcija 

atvieglo personai košļāt, norīt un pārvaldīt ēšanas piederumus. Ja pacients sēž uz krēsla, māsas 

palīgam jāpārliecinās, ka pacienta pēdas atduras pret grīdu. Jāaicina pacients novietot elkoņus vai 

apakšdelmus tā, lai pleci un rokas būtu izvirzītas uz priekšu, ja viņam nepieciešams atbalstīties. Ēdiena 

un galda piederumu sasniegšanu māsas palīgs nodrošina, ņemot vērā pacienta pašaprūpes iespējas. 

  

4.6. attēls. Pārvietojamais galds pacienta ēšanas servēšanai 

Ļoti svarīgi ir novērst aizrīšanās risku. Rīšanas traucējumi tieši ietekmē gan cilvēka fizisko veselību, gan 

psihoemocionālo labsajūtu. Ja cilvēks nespēj uzņemt pilnvērtīgu uzturu un šķidrumu, organisms 

nesaņem tam nepieciešamās barības vielas, tas apdraud organisma pamatvielmaiņas procesus. Ja 

pacients aizrijas un pārtika kopā ar mutes un aizdegunes mikroorganismiem nonāk elpceļos, var 

rasties plaušu iekaisums jeb aspirācijas pneimonija. Ja iespējams ēst sēdus, ir ieteicams turēties 

iztaisnoti, lai pleci un rokas būtu izvirzītas uz priekšu, bet nevajadzētu atbalstīties pret galdu. Nav 

vēlams dzert vai ēst guļus un runāt maltītes laikā. Norīt vieglāk, ja malks vai kumoss ir neliels. Nav 

ieteicami ēdieni ar jauktu konsistenci, piemēram, zupa ar grauzdiņiem vai dārzeņu gabaliem, augļi vai 

dārzeņi ar mizu. 

Palīdzība pacientam ar redzes traucējumiem 

Cilvēks ar redzes traucējumiem parasti var ēst patstāvīgi, ja viņam nav citu īpašo vajadzību. Pacientam 

ar redzes traucējumiem ēdienreizes laikā māsas palīgs var veikt 4.7. attēlā redzamās darbības. 
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4.7. attēls. Palīdzība pacientam ar redzes traucējumiem 

Palīdzība pacientam ar rīšanas traucējumiem 

Pacientam, kuram ir bijis insults, pēc kura ir radušās runas grūtības, var būt arī grūtības norīt pārtiku. 

Ja ir apgrūtināta rīšana, tiek ievērota diēta – ar viendabīgu uztura konsistenci. Norīšanas traucējumu 

gadījumā ieteicams dzert no īpašām krūzēm ar speciālu izgriezumu degunam. Reizēm cilvēkiem ar 

rīšanas traucējumiem piemērotāks ir dzēriens, kam pievienots speciāls produkts – biezinātājs. Tad nav 

jāatliec galva, tādēļ samazinās aizrīšanās risks (skat. 4.8. attēlu). Jāatceras, ka, pasniedzot ēdienu 

pacientam ar hemiparēzi, kuram var būt redzes lauka ierobežojums, tas drošības nolūkos darāms no 

ķermeņa veselās puses. [64] 

 

4.8. attēls. Palīdzība pacientam ar rīšanas traucējumiem  

Nomazgā rokas Identificē pacientu

Palīdz nomazgāt 
rokas pacientam, 

higiēniski sagatavo 
ēdienreizei 

paredzēto vietu

Uz pacienta 
ēdienreizēm 

paredzētā galda 
uzliek ēdiena 

traukus

Izmantojot 
pulksteņrādītāja 

principu, paskaidro 
pacientam, kur 

katrs trauks atrodas 

Atver ēdiena 
iepakojumus, ja tādi 

ir

Sagriež gaļu vai citu 
ēdienu, ja 

nepieciešams

Māsas palīgs nomazgā 
rokas

Sagatavo nepieciešamos 
palīglīdzekļus

Identificē pacientu

Palīdz nomazgāt rokas 
pacientam, higiēniski 
sagatavo ēdienreizei 

paredzēto vietu

Pārbauda, vai ēdiens ir 
atbilstoši homogēns

Ēdina pacientu; ja pacients 
var ēst pats, asistē 

pacientam visu ēšanas 
laiku, novēršot aizrīšanās 

risku

Ēšanas laikā un vismaz 30 min. 
pēc tam pacients novietots 90 
grādu leņķī – sēdus ar paceltu 

galvu
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Cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem un traucējumiem iespējams izmantot speciālu – 

ergonomisko – trauku komplektu. Ir speciāla paplāte ar pretslīdes virsmu, šķīvji ar paaugstinātu 

maliņu, olu trauciņi ar gumijas lipekļiem, ko var piestiprināt pie paplātes. Ir specializētas krūzes ar 

snīpi, kas palīdz pacientam padzerties, neizlejot dzērienu. Trauku komplektu var redzēt 4.9. attēlā. 

  

4.9. attēls. Ergonomisko trauku komplekts 

Palīdzot ēšanas procesā pacientiem ar īpašām vajadzībām, māsas palīgs rūpīgi uzrauga un ziņo māsai, 

ja: 

▪ pacientam parādās apetītes trūkums, 

▪ pacientam ir pēkšņas apetītes izmaiņas, 

▪ pacients dīvaini košļā vai viņam ir rīšanas traucējumi, 

▪ pacients kategoriski atsakās no ēdiena. 

Mākslīgā barošana un tās veidi 

Ir situācijas, kad nepieciešama pacienta mākslīgā barošana. Mākslīgā barošana tiek uzsākta tikai tādos 

gadījumos, ja pacientam pašam nav iespējams uzņemt barības vielas caur muti, kā ierasts, piemēram, 

pēc smagas traumas, operācijas, vispārējas saslimšanas, ja ir radušās rīšanas grūtības. Mākslīgā 

barošana ietver enterālo un parenterālo barošanas veidu. Māsas palīga kompetencē ir tikai enterālais 

barošanas veids. 

 
DEFINĪCIJA 

 Tā kā uzturs nonāk tieši kuņģī vai zarnās, tad jāatceras, ka 

enterāli baro tikai pacientus, kuriem ir funkcionējošs 

gremošanas trakts. Enterālā barošana ir pacienta 

ēdināšana caur zondi, stomu vai 

caur katetru tieši gremošanas 

traktā. 

Barošanas zonde redzama 4.10. attēlā. Atkarībā no zondes ievadīšanas vietas ir: 

▪ nazogastrālā zonde – kad caur degunu zonde tiek ievadīta tieši kuņģī (skat. 4.11. attēlu); 
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▪ nazoduodenālā zonde – kad caur degunu zonde tiek ievietota divpadsmitpirkstu zarnā; 

▪ nazojejunālā zonde – kad zonde caur degunu tiek ievadīta tukšajā zarnā. 

  

4.10. attēls. Barošanas zonde  4.11. attēls. Nazogastrālās zondes ievade 

Ieteicams noskatīties video par pacienta drošu barošanu rīšanas traucējumu gadījumā: 

//www.youtube.com/watch?v=VHQUsIFEBgs 

Arī barošanas stomas – līdzīgi kā iepriekš minētās barošanas zondes – dalāmas 3 veidos: 

▪ gastrostoma – ķirurģiski izveidota kuņģa atvere vēdera priekšējā sienā; 

▪ duodenostoma – ķirurģiski izveidota atvere, kura savieno ārējo vidi ar divpadsmitpirkstu zarnu; 

▪ jejunostoma – ķirurģiski izveidota atvere, kura savieno ārējo vidi ar tukšo zarnu. 

Enterālās barošanas metodes 

Enterālai barošanai izšķir trīs metodes, to lietošana atkarīga no pacienta saslimšanas un organisma 

vispārējā stāvokļa. 

4.1. tabula 

Enterālās barošanas metodes 

Ēdināšanas metode 
Metodes lietošanas 

veids 
Metodes raksturojums 

Nepārtrauktā ēdināšana Pacients uzturu saņem 

24 stundas diennaktī 

pilienu veidā vai 

izmantojot barošanas 

sūkni. 

Samazina barības aizkavēšanos kuņģī, 

samazinās aizrīšanās (aspirācijas) risks, 

samazinās vemšanas un caurejas iespējas. Ir 

iespējams ievadīt lielākus uztura 

daudzumus.  
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Ēdināšanas metode 
Metodes lietošanas 

veids 
Metodes raksturojums 

Pārtrauktā ēdināšana Pacients saņem ēdienu 

pilienu veidā ierobežotā 

daudzumā 4–5 reizes 

diennaktī. 

Pacients var brīvi kustēties, pārvietoties, ir 

iespējams ievadīt pacientam pietiekama 

apjoma barību. 

Bolus ēdināšana Pacients saņem ēdināšanu 

atsevišķās lielākās porcijās 

ar šļirces palīdzību, parasti 

200–250 ml. 

Pacients var brīvi kustēties. Pastāv lielākas 

iespējas barošanas komplikācijām (var 

sākties caureja, vemšana, atraugas). Grūti 

ievadīt lielākus tilpumus, un barošanas 

metode tievajās zarnās nav iespējama. 

Uzsākot un beidzot pacienta barošanu ar zondi, tā noteikti jāizskalo ar 50 ml ūdens, lai izskalotu zondi 

no uzturvielām un novērstu zondes nosprostošanās risku, arī tāpēc, lai pacients saņemtu organismam 

nepieciešamo ūdens daudzumu. 

4.2. tabula 

Enterālās barošanas biežākās komplikācijas un to novēršanas iespējas 

Komplikācijas Māsas palīga darbība 

Mehāniskās: 

▪ rodas, ja zonde ievadīta nepareizi 

trahejā vai bronhos, tādējādi barība 

var nonākt elpošanas ceļos, izraisot 

pneimoniju vai pat pacienta nāvi; 

▪ zondes nosprostošanās. 

 

▪ Zondi pacientam drīkst ievadīt tikai speciāli apmācīts 

personāls – māsa. Māsas palīgs rūpējas, lai barošanas 

zonde tiktu rūpīgi nostiprināta un tā netiktu pārvietota 

vai netīši izņemta. 

▪ Māsas palīgs skalo zondi pirms un pēc pacienta 

barošanas. 

Gastrointestinālās: 

▪ visbiežāk pacientam slikta dūša un 

vemšana, kuras dēļ var notikt 

aizrīšanās (aspirācija); 

▪ kuņģa retence jeb barības 

uzkrāšanās kuņģī; 

 

▪ Māsas palīgs neatstāj pacientu bez uzraudzības un par 

pacienta veselības izmaiņām ziņo māsai. 

▪ Divas stundas pēc ēšanas pacienta kuņģī nedrīkst būt 

vairāk par 100 ml kuņģa sulas. Ja 24 stundu laikā 
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4.3. IZVADES PROCESI UN APRŪPES DARBĪBAS PACIENTA 

URINĀCIJAS UN ELIMINĀCIJAS NODROŠINĀŠANAI 

Spēja nodrošināt pietiekamu šķidruma un sabalansēta uztura uzņemšanu atbilstoši pacienta 

veselības un fizioloģiskajam stāvoklim ir viena no māsas palīga kompetencēm. Tas jāspēj tāpēc, ka 

vielmaiņas galaproduktu un šķidruma izvadīšana no organisma ir viena no cilvēka fizioloģiskajām 

pamatvajadzībām. Izvadīšana notiek caur urīnizvadsistēmu, zarnu traktu, elpceļiem un ādu. Māsas 

palīga pienākums ir pārraudzīt pacienta izvadīšanas procesu norisi, to dokumentēt un ziņot māsai par 

izmaiņām, vienmēr saglabājot pacienta aprūpes drošības aspektus (kā intimitāti, konfidencialitāti). 

Normāli cilvēkam ir savs, atšķirīgs izvadīšanas modelis, kurš var mainīties tādās organismam 

neparastās situācijās kā stress, ilgstoša piespiedu pozīcija, saslimšanas. Izvadīšanas procesus var 

ietekmēt arī ārējie faktori – uztura maiņa, medikamentu lietošana, specifiskas manipulācijas, 

nepietiekamas fiziskās aktivitātes.  

Šķidruma izvadīšana no organisma 

Šķidruma izvade ir viena no svarīgākajām organisma pamatfunkcijām. Pamatā tā tiek nodrošināta ar 

optimālu urīnizvades sistēmas darbību, izdaloties urīnam. Urīnizvades sistēmā ietilpst: 

▪ nieres, kurās veidojas urīns; 

▪ caureja, vēdera izeja, kas biežāka 

par 2 reizēm diennaktī, tādējādi 

rodas šķidruma un elektrolītu 

līdzsvara zaudējumi; 

▪ aizcietējumi, ko novēro pacientiem, 

kuri enterāli tiek baroti ilgāk par 

divām nedēļām. 

konstatē vairāk par 400 ml kuņģa satura atlieku, tad 

enterālā barošana jāpārtrauc. 

▪ Māsas palīgs veic barības uzkrāšanās pārbaudi kuņģī, 

iegūto rezultātu dokumentē un par to ziņo māsai. 

▪ Ēdināšana ar vēsu ēdienu, strauja uztura daudzuma 

palielināšana, pārāk ātra uztura ievadīšana un 

nepareiza ēdiena izvēle var izraisīt komplikācijas. 

▪ Māsas palīgs regulāri reģistrē pacienta vēdera izejas 

biežumu, daudzumu, krāsu, konsistenci un par 

izmaiņām ziņo māsai. 

Infekciju izraisītā: 

▪ inficēšanās ar ēdienu. 

▪ Māsas palīgs stingri ievēro higiēnas prasības, savienojot 

barošanas sistēmu ar zondi. 

▪ Atvērtas enterālās barošanas maisījumu pudeles cieši 

jānoslēdz, jāuzglabā ledusskapī ne ilgāk par 24 

stundām. Barošanai izmantojot pilināšanas sistēmu, tā 

jānomaina ik pēc 24 stundām. 

▪ Infekcijas risku samazina zondes regulāra skalošana, ko 

veic māsas palīgs pirms un pēc pacienta barošanas.  
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▪ urīnvadi, pa kuriem urīns plūst uz urīnpūsli; 

▪ urīnpūslis, kurā uzkrājas urīns; 

▪ urīnizvadkanāls, pa kuru urīns tiek izvadīts no organisma. 

Urīna izvades procesu sauc par urināciju (arī mikciju), un šis process veidojas no divām daļām – urīna 

veidošanās un urīna izvades. Vajadzība pēc urīna izvades pieaugušam cilvēkam iestājas brīdī, kad 

urīnpūslī uzkrājies urīns 250–400 ml, bērniem šis daudzums ir mazāks. Vesels cilvēks urīna izvades 

procesu spēj kontrolēt un vadīt. Urīnpūslī uzkrājoties pārāk lielam urīna daudzumam, urīnpūšļa 

sieniņas ir īpaši iestieptas, cilvēkam rodas diskomforta sajūta. Šādā gadījumā, palielinoties spiedienam 

vēdera dobumā, ko var radīt klepošana, šķaudīšana, smaguma pacelšana, smiekli, var notikt patvaļīga 

urīna noplūšana nelielā daudzumā. Urīna izvadīšanas biežums ir atkarīgs no producētā urīna 

daudzuma, bet normāli tiek uzskatīts, ka tas notiek vidēji 4 reizes dienā. Ja uzņemtais šķidruma 

daudzums ir stipri palielinājies, arī izdalītā šķidruma daudzums palielinās. Pretēji var notikt, ja 

uzņemtā šķidruma daudzums diennaktī samazinās. Tomēr jāatceras, ka urīna daudzums, kas 

pieaugušam cilvēkam ir mazāks par 500 ml diennaktī, var liecināt par traucējumiem cilvēka vispārējā 

organisma darbībā. Tāpēc, aprūpējot pacientu, māsas palīgs seko līdzi pacienta uzņemtā un izdalītā 

šķidruma daudzumam, izprot un iespēju robežās ietekmē faktorus, kas var mainīt urīna izvadīšanu un 

ietekmēt pacienta drošu aprūpi. Biežākie faktori un iespējamās aprūpes darbības pacienta situācijas 

uzlabošanai aprakstītas 4.3. tabulā. 

4.3. tabula 

Faktori, kas ietekmē urīna izvadīšanu 

Faktors Kas notiek faktora ietekmē Aprūpes darbība 

Šķidruma 

uzņemšana 

Ja cilvēks uzņem nelielu šķidruma 

daudzumu, arī izvadītā urīna 

daudzums ir neliels. Attiecību 

kontrolē hormoni, kuru vidū 

būtiskākā nozīme ir 

antidiurētiskajam hormonam. 

Nodrošināt pacienta veselības stāvoklim, 

vecumam nepieciešamo uzņemto šķidruma 

daudzumu diennaktī (normāli pieaugušam 

cilvēkam ieteicams uzņemt līdz 2,5 l šķidruma 

diennaktī). Ir šķidrumi (kafija, tēja, alkohols), 

kurus uzņemot palielinās izvadītā šķidruma 

daudzums – diurēze. Savukārt uzturs ar 

palielinātu sāls daudzumu var būt iemesls 

šķidruma aizturei organismā. 



 

4. NODAĻA PACIENTA PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANA VISOS APRŪPES LĪMEŅOS 

 

 
91 

Faktors Kas notiek faktora ietekmē Aprūpes darbība 

Ķermeņa 

šķidruma 

zudumi 

Pastiprinātu ķermeņa šķidruma 

zudumu rada vemšana, caureja, 

svīšana drudža laikā, pastiprināta 

fiziskā slodze, asins zudumi 

traumas dēļ vai ķirurģiskas 

iejaukšanās rezultātā, plaši 

apdegumi. 

Dokumentēt visus novērotos šķidruma zudumus 

un nodrošināt problēmas likvidēšanai 

atbilstošus apstākļus un pietiekamu šķidruma 

pievadi. Par visām problēmām informēt māsu. 

Barības 

uzņemšana 

Uzturs ar augstu sāls saturu var 

būt iemesls šķidruma aizturei 

organismā. Savukārt uzturs ar 

augstu ūdens saturu (zupas, augļi, 

dārzeņi) var palielināt izvadītā 

šķidruma apjomu. Alkohols un 

kofeīnu saturoši produkti urīna 

izvadi var palielināt. 

Nodrošināt pacientam sabalansētu un 

līdzsvarotu barības uzņemšanu. Informēt 

pacientu par individuālām uztura uzņemšanas 

īpatnībām un uztura nozīmi atbilstošā aprūpes 

situācijā. Māsas palīgs informē pacientu par viņa 

saslimšanas situācijā ieteicamajiem un 

nelabvēlīgi ietekmējošajiem uztura produktiem. 

Kultūras 

ietekme un 

tualetes 

lietošanas 

paradumi un 

pieredze 

Daudzās kultūrās intimitātes 

nodrošināšana izvadīšanas 

procesu laikā cilvēkam ir normāla 

parādība. Tāpēc intimitātes 

trūkums izvadīšanas laikā var 

kavēt normālu procesa norisi 

(piemēram, nav iespējams aizvērt 

tualetes durvis, tualete ir publiska, 

padubes lietošana palātā, 

nenodrošinot intimitāti). Tāpat 

tualetes lietošanas pieredze 

veidojas bērnībā, un tā var 

ietekmēt cilvēka izvadīšanas 

Pacientam jānodrošina intimitāte un drošība 

izvadīšanas procesa laikā. 

Māsas palīgam ar pacientu jāpārrunā viņa urīna 

izvadi stimulējošie un kavējošie faktori. 

Jāatceras, ka bieži cilvēkam normālai izvadīšanai 

vajadzīgi tikai pierastie apstākļi, dabiskā poza, 

bet dažkārt pirms izvadīšanas procesa vajadzīga 

relaksācija – mierīga mūzika, lasīšana. Dažkārt 

cilvēkiem ir noteikts laiks, kad iztukšot urīnpūsli, 

un to nosaka zemapziņa un ikdienas izstrādātais 

dzīves ritms. Māsas palīgs akceptē un iespēju 

robežās nodrošina pacientam labvēlīgus 

apstākļus urīna izvades procesa nodrošināšanai. 
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Faktors Kas notiek faktora ietekmē Aprūpes darbība 

procesa paradumus vēlākajos 

dzīves posmos. 

Psiholoģiskie 

faktori 

Ir psiholoģiskie faktori, kas gan 

traucē, gan veicina urīna 

izvadīšanas procesu. Kā veicinātāji 

faktori var darboties 

“uzvedināšana uz domām” par 

urināciju, dzirdot tekoša ūdens 

skaņas, lejot siltu ūdeni uz 

starpenes. 

Bailes, raizes, pacienta 

novietošana uz aukstas padubes 

var kavēt izvades procesu. 

Stress urīna izvades procesu var 

gan pastiprināt, gan kavēt. 

Pacientu aprūpi veicot, māsas palīgs pastiprina 

izvadi veicinošos faktorus un minimizē faktorus, 

kas urīna izvadi kavē. Svarīgi ir mazināt pacienta 

bailes un raizes, runājot un informējot par to 

viņu. Padubes lietošanas gadījumā jānodrošina 

aprīkojuma adekvāta temperatūra. Tāpat arī 

intimitātes nodrošināšana ir svarīgs 

psiholoģiskais faktors, kas mazina pacienta 

bailes, kaunu, raizes un nodrošina izvades 

procesu norisi. 

Ņemt vērā iespējamo pacienta stresu un 

mazināt to. 

Muskuļu 

tonuss 

Starpenes un vēdera muskuļu 

tonuss ietekmē spēju izvadīt 

urīnu. Ja urīnpūslis ilgstoši ir tukšs, 

muskuļu tonuss pazeminās 

(piemēram – urīns ilgstoši ir 

izvadīts caur urīnpūslī ievietotu 

urīna izvades katetru). Starpenes 

muskuļu vājums samazina 

sfinkteru spēju urīna plūsmu 

aizturēt, tāpēc rodas urīna 

patvaļīga noplūšana. Palielināts 

muskuļu tonuss ietekmē urīna 

izvadi, neļaujot sasprindzinājuma 

Ja pacientam bijis ievietots urīna izvades katetrs, 

pēc tā izņemšanas māsas palīgs izmanto urīna 

izvadi veicinošus pasākumus, lai veicinātu 

normālu izvades procesu atjaunošanos (tekoša 

ūdens skaņas, silts ūdens starpenes rajonā). 

Veicinot normālu izvades procesu norisi, māsas 

palīgs palīdz atbrīvoties no muskuļu 

sasprindzinājuma pacientam (pacientam ērta 

poza, mierīga saruna). 
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Faktors Kas notiek faktora ietekmē Aprūpes darbība 

laikā izdalīties visam urīnam no 

urīnpūšļa. 

Ķermeņa 

poza 

Svarīgi, kādu ķermeņa pozu cilvēks 

ieņem, iztukšojot urīnpūsli. Bieži 

grūtības izvades procesā rodas, 

pacientam urīnu izvadot 

urīntraukā, atrodoties guļus. Tad 

pacients izvada mazāku 

daudzumu urīna, neiztukšojot 

urīnpūsli pilnībā. 

Normālā situācijā vīriešiem parastā poza urīna 

izvades laikā ir stāvus, sievietēm sēdus. Māsas 

palīgs, akceptējot šīs īpatnības, nodrošina 

pacienta stāvoklim un iespējām nepieciešamo 

pozu izvades procesa laikā. Aprūpējot guļošu 

pacientu, māsas palīgs nodrošina padubes 

lietošanu pacientam maksimāli ērtā pozā (ja 

iespējams, pusguļus, pussēdus). 

Medikamenti  Vairāki medikamenti izraisa 

palielinātu vai samazinātu urīna 

izvades biežumu. Ir medikamenti, 

kas var izraisīt arī urīna krāsas 

izmaiņas. 

Pārrunājot ar pacientu un dokumentējot urīna 

izvades biežumu, daudzumu, māsas palīgs ņem 

vērā pacientam ordinētos medikamentus (ar 

māsu pārrunājot iespējamās to izraisītās 

blaknes, kas ietekmē urīna izvadīšanas 

īpatnības). 

Citi faktori Urīna veidošanos un izvades 

procesu norisi var ietekmēt arī 

tādi faktori kā vecums, 

hormonālas izmaiņas, piemēram, 

grūtniecības laiks, anatomiskas 

īpatnības, diagnostiskas 

manipulācijas.  

Aprūpējot pacientu, māsas palīgs darbojas 

atbilstoši pacienta vecumam, stāvoklim, ir 

informēts par iespējamiem izvades procesa 

izmaiņas veicinošiem faktoriem. Par visiem 

novērojumiem, kas attiecas uz pacienta izvades 

procesa izmaiņām, māsas palīgs nekavējoties 

ziņo māsai un tos dokumentē. 

Aprūpējot pacientu, nereti saistībā ar izvades sistēmas darbības traucējumiem ir novērojamas 

pazīmes, kuras pacients ne vienmēr atpazīst un akcentē. Tāpēc aprūpē iesaistītajiem – māsai, māsas 

palīgam – šīs pazīmes ir jāatpazīst un par tām pacientam jāuzdod jautājumi, lai pieņemtu adekvātus 

lēmumus un risinātu pacientam radušās izvades sistēmas problēmas. 
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4.4. tabula 

Urīnizvades sistēmas traucējumu veidi 

Nosaukums Pazīme Skaidrojums 

Anūrija Nepietiekama urīna izdalīšanās. 24 stundu laikā pacientam izdalās mazāk par 

100 ml urīna. 

Poliūrija Pārmērīga urīna veidošanās un 

izdalīšanās, kam par iemeslu nav 

pārmērīga šķidruma uzņemšana. 

24 stundu laikā izdalās vairāk par 2500 – 

3000 ml urīna. Izmaiņas var rasties neārstēta 

cukura diabēta gadījumā, medikamentu, 

kofeīna un alkohola lietošanas gadījumos. 

Niktūrija Urīna izvadīšana nakts laikā. Normāli cilvēks 7–8 stundas guļ, un 

vajadzība pēc urīna izvades nerodas. 

Uzņemot palielinātu šķidruma daudzumu 

pirms gulētiešanas, īpaši, ja tas satur 

kofeīnu, alkoholu, var tikt veicināta niktūrija. 

To var novērot arī pacientiem, kas slimo ar 

sirds mazspēju un nieru saslimšanām. 

Dizūrija Sāpes urinēšanas procesa laikā, 

kas izpaužas kā dedzināšanas 

sajūta. 

Visbiežāk saistīts ar urīnceļu infekcijām. Arī 

urīnpūšļa iekaisums, traumas vai urīnizvades 

ceļu iekaisums var radīt dizūriju. 

Hematūrija Urīnā atrodamas asinis. Asinis var būt gan labi saredzamas, gan 

atrodamas, tikai laboratoriski izmeklējot 

urīnu. Īslaicīgu hematūriju var novērot, ja ir 

veikta ķirurģiska urīnceļu vai prostatas 

ārstēšana. To var novērot arī, ja ir 

urīnizvades sistēmas infekcijas, audzēji, 

saindēšanās, urīnceļu gļotādas traumas. 

Piūrija Urīns satur strutas, kas rodas kā 

iekaisuma procesā radušos 

sabrukušo šūnu galaprodukti. 

Urīns vizuāli duļķains, mākoņains, ar 

nepatīkamu, spēcīgi izteiktu smaku. 

Urīna retence Urīna aizture, kuras laikā nav 

iespējams atbrīvot sfinkterus un 

izvadīt urīnu. 

Raksturīgs pārpildīts urīnpūslis, 

nepārtraukta tieksme urinēt, bet mehāniski 

nespēja iztukšot urīnpūsli. Ja ir daļēja urīna 

aizture, urīns izplūst ar vāju strūklu, ar 



 

4. NODAĻA PACIENTA PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANA VISOS APRŪPES LĪMEŅOS 

 

 
95 

Nosaukums Pazīme Skaidrojums 

pārtraukumiem. Pacientiem ar pārpildītu 

urīnpūsli novēro patvaļīgu urīna noplūdi 

pilienveidā, īpaši nakts laikā. 

Urīna 

inkontinence 

(nesaturēšana) 

Patvaļīga urīna noplūšana no 

urīnpūšļa. 

Urīna nesaturēšana var attīstīties dažādu 

CNS traucējumu gadījumā, uroloģisku, 

ginekoloģisku slimību rezultātā. Izšķir pilnīgu 

urīna nesaturēšanu, kad urīns urīnpūslī 

neuzkrājas vispār, bet patstāvīgi izdalās, un 

daļēju urīna nesaturēšanu, kad urīna 

patvaļīga noplūšana rodas, piemērojot 

fizisku slodzi, klepojot, šķaudot. 

Urīna nesaturēšanas gadījumā var lietot autiņbikses, kas palīdz pacientam nodrošināt pilnīgu 

aizsardzību un drošības sajūtu. Autiņbiksēm ir augsta uzsūktspēja, kas ļauj pasargāt pacientus pat ar 

pilnīgu urīna nesaturēšanu. Autiņbikses arī novērš urīna nepatīkamo aromātu, nekavējoties novadot 

urīnu pašos dziļākajos slāņos un saglabājot autiņbikšu virsmu sausu. 

Zarnu satura izvadīšana 

Viena no vitāli svarīgām funkcijām organismā ir galaproduktu izvadīšana caur zarnu traktu. Defekācija 

(zarnu iztukšošanās) ir process, kad no zarnu trakta tiek izvadīti vielmaiņas galaprodukti un zarnu 

saturs. Izvadītais zarnu saturs ir fēces. Regulāra, normālas krāsas un konsistences, nesāpīga vēdera 

izeja ir viens no cilvēka pamatvajadzību un labas pašsajūtas nosacījumiem. Ieilguši zarnu satura 

izvadīšanas traucējumi vienmēr uzskatāmi par cilvēka veselības traucējumu pazīmi. Biežākie 

traucējumi, kas saistīti ar zarnu satura izvadīšanu, ir caureja (diareja), aizcietējumi (obstipācija), 

meteorisms, fekāliju nesaturēšana. 

Aprūpējot pacientu un iesaistoties aprūpes procesā, arī māsas palīgs darbojas procesos, kas saistīti ar 

zarnu funkciju novērtēšanu, veselīgu izvadprocesu veicināšanu un traucētu zarnu funkciju 

atjaunošanu. Lai pilnvērtīgi spētu iesaistīties pacienta aprūpē, jāizprot arī zarnu satura izvadīšanu 

ietekmējošie faktori (skat. 4.5. tabulu) un aprūpes personāla (tātad arī māsas palīga) funkcija šo 

faktoru veicināšanā vai samazināšanā. 
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4.5. tabula 

Zarnu satura izvadīšanu ietekmējošie faktori 

Ietekmējošais 

faktors 
Faktora apraksts, ietekme 

Uzturs  Svaigi augļi, dārzeņi un pilngraudi veido ar šķiedrvielām bagātu uzturu. Lai 

nodrošinātu normālu vēdera izeju, diennaktī nepieciešams 20–30 g 

šķiedrvielu, to var nodrošināt, uzturā lietojot augļus, dārzeņus un graudaugus. 

Lai uzturētu normālu vēdera izeju, uzturā jāievēro arī daži ierobežojumi, 

piemēram, cilvēkiem ar laktozes nepanesību nav ieteicams lietot piena 

produktus, lai neradītu caureju un zarnu darbības traucējumus. Glutēna 

nepanesības gadījumā uzturā nedrīkst lietot glutēnu saturošus produktus. 

Šķidruma 

uzņemšana 

Fēču saturs 75 % veidojas no ūdens, tāpēc šķidruma uzņemšanai ir vistiešākā 

saistība ar fēču konsistenci. Lai nodrošinātu organisma šūnu vajadzību pēc 

ūdens un veicinātu fēču normālu konsistenci, diennaktī jāuzņem ne mazāk kā 

2000 ml šķidruma. Ja organisms pārmērīgi zaudē šķidrumu vai tā uzņemšana 

ir nepietiekama, fēces kļūst cietākas, grūtāk izvadāmas un var radīt cilvēkam 

diskomfortu. 

Aktivitātes un 

kustības 

Regulāras fiziskās aktivitātes veicina muskuļu tonusu un normālu zarnu 

darbību. Muskuļu tonuss var samazināties, ja ir ierobežotas fiziskās aktivitātes 

un organismam ir neiroloģiski traucējumi. Ierobežotu fizisko aktivitāšu dēļ 

samazinās muskuļu tonuss un cilvēkam var rasties aizcietējuma risks. 

Ķermeņa poza Normāla ķermeņa poza defekācijas laikā ir sēdus vai pussēdus. Šāda pozīcija 

nodrošina gravitāti, kas nepieciešama fēču masas izvadīšanas procesā, kā arī 

atvieglo vēdera un iegurņa muskulatūras kontrakcijas, lietojot ārējo spiedienu 

uz resno zarnu un veicinot zarnu iztukšošanos.  

Pēkšņas izmaiņas 

ikdienas dzīvē 

Notiekot izmaiņām ierastajā dzīves ritmā, cilvēkam iespējamas arī izmaiņas 

izvades procesos. Piemēram, akūtas vai hroniskas saslimšanas gadījumā, ja ir 

spēcīgi pārdzīvojumi, depresīvs stāvoklis, var paaugstināties zarnu darbība un 
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Ietekmējošais 

faktors 
Faktora apraksts, ietekme 

pastiprināties gļotu sekrēcija, tādos gadījumos zarnu iztukšošanas vajadzība 

kļūst biežāka un fēces var saturēt lielu daudzumu gļotu. Hroniska stresa 

gadījumā zarnu darbības aktivitāte var samazināties un zarnu satura 

izvadīšana var notikt retāk. 

Izvadīšanas sajūtas 

noliegšana, 

ignorēšana 

Defekācijas process ir netīšs, bet kontrolējams reflekss, tāpēc līdz zināmam 

brīdim to iespējams ignorēt. Zarnu satura izvadīšanas vajadzības sajūta 

mazinās aptuveni 5 minūšu laikā. Ilgstoši aizturot fēču izvadīšanu, tās uzkrājas 

taisnajā zarnā, turpinās absorbcijas procesi un veidojas cieta fēču masa, ko 

grūti izvadīt. Ja cilvēks turpina noliegt defekācijas vajadzību, tad tā var izzust 

vispār, un veidojas vājš defekācijas reflekss, kas sagādā nopietnas problēmas 

ierosināt izvades procesu. Šādā situācijā noteikti jāizmanto palīglīdzekļi 

(medikamenti, kas mīkstina fēču masu, klizma vai manuāla fēču masu 

izvadīšana). 

Medikamentu 

lietošana 

Ir medikamenti, kuru lietošana rada tādas blaknes kā zarnu satura 

izvadīšanas traucējumi, kas var būt gan caureja, gan aizcietējumi. Tādā 

gadījumā vienlaicīgi tiek ordinēti attiecīgi medikamenti, kuru lietošana palīdz 

novērst zarnu trakta izvades traucējumus un saglabāt pacientam labsajūtu. 

Diagnostiskās 

procedūras un 

ķirurģiska ārstēšana 

Dažu diagnostisko procedūru veikšanai nepieciešams pilnībā attīrīts zarnu 

trakts. Pilnībā attīrītas resnās zarnas maina zarnu satura izvadi vismaz 2 vai 

3 dienas pēc veiktās diagnostiskās procedūras. Ja pacients saņem ierasto 

uzturu, zarnu trakta izvades procesi normalizējas pakāpeniski.  

Jebkura ķirurģiska iejaukšanās rada izvadīšanas traucējumu risku, ņemot vērā 

to, ka anestēzijas līdzekļi palēnina zarnu darbību. Ja pacientam veikta 

abdomināla ķirurģiskā ārstēšana, zarnu darbība normalizējas ne ātrāk kā 

trešajā ceturtajā dienā pēc operācijas.  
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Ietekmējošais 

faktors 
Faktora apraksts, ietekme 

Grūtniecība Grūtniecības laikā mainās hormonu līmenis, novēro zarnu trakta 

muskulatūras atslābumu, kas ir biežākais iemesls aizcietējumiem šajā 

periodā. Grūtniecības laikā lietotie dzelzs preparāti, kā arī augļa spiediens uz 

zarnām var veicināt zarnu trakta izvades funkciju traucējumus. 

Zarnu funkciju traucējumu gadījumā var veidoties zarnu satura izvadīšanas traucējumi: 

▪ aizcietējumi (obstipācija) – reta, dažkārt sāpīga sausu, cietu fēču izvadīšana;

▪ cietu fēču sablīvēšanās taisnajā zarnā – nespēja izvadīt fēces to cietās konsistences dēļ.

Traucējums visbiežāk rodas neārstētu aizcietējumu dēļ;

▪ caureja (diareja) – bieža, ūdeņainu fēču izdalīšanās; fēču inkontinence – nekontrolēta zarnu

satura izvadīšana vai fēču nesaturēšana. Traucējuma cēloņi visbiežāk ir neiroloģiski, emocionāli,

garīgi;

▪ vēdera uzpūšanās. Traucējumu cēloni veicina baktēriju aktivitāte resnajās zarnās, kas izraisa

pārmērīgu gāzu, šķidruma vai cieta tievās zarnas satura uzkrāšanos.

Nodrošinot kvalitatīvu, drošu un uz pacientu vērstu aprūpi, māsas palīgs ievēro šos traucējumus 

pacienta izvades sistēmā, noskaidro to iespējamos iemeslus un atbilstīgi savai kompetencei meklē 

iespējas tos novērst un uzlabot pacienta labsajūtu. 

4.4. IKDIENAS HIGIĒNAS PRASĪBU UN PACIENTA 

PAŠAPRŪPES NODROŠINĀŠANA 

Māsas palīgs ir profesionāls veselības aprūpes darbinieks, kas atbilstīgi savai kompetencei iesaistās 

visos pacientu aprūpes līmeņos. Nozīmīga un ļoti svarīga māsas palīga darbības sfēra ir iesaiste 

pacienta higiēnas procedūru nodrošināšanā. Māsas palīgs, izvērtējot pacienta pašaprūpes līmeni, 

iesaistās pacienta higiēnas procedūru veikšanā, kas ietver ādas, ķermeņa, sejas un mutes dobuma, 

galvas ādas un matu kopšanu un mazgāšanu, roku un kāju nagu kopšanu, arī pacienta personīgās un 

gultas veļas nomaiņu. Ikreiz pacienta aprūpes laikā māsas palīgs novēro iespējamās izmaiņas pacienta 

vispārējā stāvoklī vai kādas īpašas pazīmes no pacienta puses un par novērotajām izmaiņām noteikti 

ziņo māsai, aizpildot atbilstošu dokumentāciju par pacientam veikto aprūpi. 

Ādas un ķermeņa higiēna 

Ādas un ķermeņa mazgāšana ir viens no infekciju profilakses svarīgiem priekšnoteikumiem. 

Mazgājoties pacientam uzlabojas muskulatūras tonuss un cirkulācija. Katram cilvēkam dzīves laikā ir 

izveidojušies savi mazgāšanās paradumi, bet, nonākot veselības aprūpes iestādē kā pacientam, 
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ikdienas paradumi mainās. Atkarībā no pacienta pašaprūpes iespējām māsas palīgs iesaistās vai pat 

pilnībā veic pacienta ādas aprūpi un mazgāšanu. Svarīgi atcerēties, ka neatkarīgi no pacienta 

pašaprūpes iespējām māsas palīgam jānodrošina pacienta privātums, drošība, kā arī jārūpējas par 

mazgāšanās procedūrā nepieciešamo aprīkojumu un iespēju pacientam to izmantot. Pacientu aprūpē 

iespējami vairāki mazgāšanas veidi, ņemot vērā pacienta pašaprūpes spējas un vispārējo veselības 

stāvokli. Mazgāšanas veidi ir: 

▪ mazgāšana dušā stāvus;

▪ mazgāšana dušā sēdus, izmantojot speciālu aprīkojumu (skat. 4.12. attēlu);

▪ pilnīga vai daļēja mazgāšana gultā (skat. 4.13. attēlu).

4.12 attēls. Pacienta mazgāšanas aprīkojums 

4.13. attēls. Pacienta mazgāšana vannā

Roku un kāju nagu kopšana 

Pacienta nagu aprūpe visbiežāk notiek vannošanas laikā. Sākot kāju nagu aprūpi, tiek novērtēts arī 

kāju nagu un pēdu veselums. Ja pacientam ir kāju nagu un pēdu ādas problēmas, viņa aprūpē tiek 

iesaistīts pēdu aprūpes speciālists – podologs. Mērķtiecīga un pareiza kāju un nagu kopšana palīdz 

pacientam uzlabot labsajūtu, veicināt pašaprūpi, savlaicīgi novērst iespējamos traumatiskos 

bojājumus, uzturēt veselu ādu uz kājām un ap nagiem. 
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Ieteicams noskatīties video par pēdu un nagu kopšanu: https://www.youtube.com/watch?v=YHff8hWC4xQ 

Ieteicams noskatīties video par roku nagu kopšanu: https://www.youtube.com/watch?v=R4umrOiUKmU 

Galvas ādas un matu kopšana 

Matu kopšanas svarīga sastāvdaļa ir matu sukāšana. Ar tās palīdzību tiek uzlabota galvas ādas 

apasiņošana, tādējādi uzlabojas matu barošanās un augšana. 

Matu un galvas ādas mazgāšana ir higiēnas procedūra, kuras laikā galvas āda un mati tiek attīrīti no 

netīrumiem un taukiem. Tāpat arī mazgāšanas laikā tiek uzlabota galvas ādas apasiņošana, kas uzlabo 

matu augšanu. Mati tiek mazgāti tad, kad tie ir netīri, taču svarīgi neaizmirst, ka arī guļošam pacientam 

ir jāveic galvas ādas un matu mazgāšana, jo pacients bieži svīst, mati kļūst taukaini un netīri. Māsas 

palīgs pēc nepieciešamības iesaistās matu mazgāšanas procedūrā kustīgam pacientam, bet matu 

mazgāšanu pilnībā veic gultā tad, ja pacients ir guļošs, mazkustīgs vai nekustīgs. 

Ieteicams noskatīties video par guļoša pacienta vannošanu un galvas ādas, matu mazgāšanu: 

https://www.youtube.com/watch?v=9VKox-wy4fU 

Mutes dobuma kopšana 

Bieži pacients pats nespēj veikt pilnu aprūpi, arī pilnībā veikt mutes dobuma un zobu kopšanu. Tad 

māsas palīgs palīdz pacientam tīrīt un apkopt mutes dobumu (skat. 4.14. attēlu). Kopts un tīrs mutes 

dobums palīdz pacientam justies komfortabli, ērti un pasargā pacientu no saslimšanām, kuras var būt 

saistītas ar nekoptu mutes dobumu. Nekopts, netīrs mutes dobums un zobi var atstāt nevēlamas 

sekas visam organismam, jo bojāti zobi un iekaisušas smaganas ir nozīmīgs infekcijas perēklis. 

4.14. attēls. Mutes dobuma kopšana pacientam

Nevesels mutes dobums rada kaitējumu visam organismam. Pacientiem, kuri zobus zaudējuši daļēji 

vai pilnībā un kuriem mutes dobumā ir ievietotas zobu protēzes, jāapzinās, ka arī tās jākopj. Netīras 

zobu protēzes ir infekcijas avots mutes dobumā. Netīrītās protēzēs var uzkrāties mikroorganismi, kas 

var nodarīt kaitējumu gan mutes dobuma audiem un esošajiem zobiem, gan visam organismam 

kopumā. Tāpēc pacients noteikti jāinformē par mutes dobuma, zobu un zobu protēžu kopšanas 

nepieciešamību un pareizu kopšanas tehniku ikdienā arī stacionāra apstākļos. Šī higiēnas procedūra 

pilnībā ir māsas palīga kompetencē. 

Ieteicams noskatīties video par mutes dobuma un zobu kopšanu: 

https://www.youtube.com/watch?v=xARHVpPT-d0  
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Ieteicams noskatīties video par zobu protēžu kopšanu: https://www.youtube.com/watch?v=pgZxXoRzOs 

Pacienta gultas klāšana un veļas nomaiņa 

Māsas palīgs veselības aprūpes iestādē veic gultas klāšanu un veļas nomaiņu. Atkarībā no situācijas ir 

vairāki gultas klāšanas veidi: 

▪ aizņemtas gultas klāšana;

▪ neaizņemtas gultas klāšana.

Aizņemtu gultu klāj tad, ja pacients ir guļošs vai viņam aizliegts celties. Palagam zem pacienta jābūt 

stingri nostieptam, līdzenam, bez krokām, lai audums neberzētu pacienta ādu, tādējādi radot tās 

bojājumus. 

Visbiežāk aizņemtu gultu klāj tad, kad pacients ir nomazgāts gultā un viņam uzvilkta tīra veļa. Mainot 

gultas veļu, pacientu novieto gultas vienā malā, bet otrā malā maina palagu (skat. 4.15. attēlu). 

Pacienta pusē gultas malai vienmēr jābūt paceltai, lai veicinātu pacienta drošību. 

4.15. attēls. Aizņemtas gultas klāšanas principi

Neaizņemtu gultu klāj tad, ja pacients ir kustīgs, un parasti tajā laikā, kad viņš piecēlies. Klājot šādu 

gultu, jānodrošina, lai palags būtu nostiepts, gluds, bez krokām, jo nelīdzenumi var radīt pacientam 

spiedošas, berzējošas izjūtas, traucēt ādas asinsriti un līdz ar to radīt ādas bojājumus. Pacienta 

komforta nodrošināšanai vajadzīga rūpīgi saklāta gulta. 

Lai ievērotu pacienta drošības principus, kas ir attiecināmi uz infekciju kontroli, ir jāņem vērā 

16.02.2016. Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā 

režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”, kuros teikts: 

“28. Pacienta gultas matracis un spilvens ir pārvilkts ar ūdensnecaurlaidīga materiāla pārvalkiem, 

kurus mazgā vai dezinficē pēc katra pacienta izrakstīšanas vai pārvietošanas. 

Nomazgājiet rokas
Savāciet nepieciešamo 

aprīkojumu -spilvendrānu, 
palagu, virspalagu, cimdus

Pieklauvējiet pie palātas, 
sasveicinieties, identificējiet 

pacientu, nodrošiniet 
privātumu

Izskaidrojiet procedūru

Pielāgojiet aprīkojumu –
ievērojot ķermeņa stāvokli 
un nepieciešamo pacienta 

drošībai

Paceliet gultu līdz 
atbilstošajam augstumam

Pārliecinieties, vai gultas 
riteņi bloķēti

Saklājiet gultu
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29. Pēc pacienta izrakstīšanas vai pārvietošanas segu dezinficē dezinfekcijas kamerā vai dezinficē un

mazgā veļas mazgātavā, izmantojot tehnoloģiju, kas nodrošina dezinfekciju. 

30. Veļu mazgā veļas mazgātavā ārstniecības iestādē vai ārpus ārstniecības iestādes. Veļas mazgātavā

ir veļasmašīnas, kurām ir veļas mazgāšanai un dezinfekcijai nepieciešamie parametri un tehnoloģija, 

kas nodrošina automātisku dezinfekciju (temperatūra, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu dozēšana 

un ekspozīcija). Veļas mazgātavā ir nodalīta netīrās un tīrās veļas plūsma.” [15] 

Ieteicams noskatīties video par aizņemtas gultas klāšanu: 

https://www.youtube.com/watch?v=nZtbZxy4_9Q 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums

Kas no uzskaitītā notiek organismā skābekļa trūkuma gadījumā: 

a) parādās zemādas asinsizplūdumi;

b) parādās izteikts nogurums un samazinās kustību spēja;

c) parādās aizcietējumi;

d) parādās pastiprināta urīna izdalīšanās.

2. uzdevums

Cilvēka organismā izvadīšanas procesi nenotiek: 

a) caur urīnizvadsistēmu un zarnu traktu;

b) caur elpceļiem;

c) caur ādu;

d) caur nagiem un matiem.

3. uzdevums

Kāds diennaktī izvadītā urīna daudzums liecina par traucējumiem cilvēka vispārējā organisma darbībā: 

a) mazāks par 500 ml;

b) mazāks par 750 ml;

c) mazāks par 1000 ml;

d) mazāks par 1200 ml.

4. uzdevums

Aprēķiniet, kāda būs pamatvielmaiņa sievietei, kuras ķermeņa masa ir 68 kg. 

5. uzdevums

Aprēķiniet, kāda būs pamatvielmaiņa vīrietim, kura ķermeņa masa ir 89 kg. 



4. NODAĻA PACIENTA PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANA VISOS APRŪPES LĪMEŅOS

104 

6. uzdevums

Situācijas apraksts 

36 gadus vecs vīrietis, kurš ikdienā veic fizisku darbu, nokļuvis stacionārā. Pacienta svars 87 kg, garums 

174 cm.  

Uzdevums 

Patstāvīgi aprēķiniet pacienta pamatvielmaiņu (kcal) un izveidojiet nepieciešamo pamatuzturvielu 

sadalījumu, ņemot vērā, ka pacienta fiziskā aktivitāte ir samazināta. 
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5. EFEKTĪVA UN PRECĪZA KOMUNIKĀCIJA

5. EFEKTĪVA UN PRECĪZA KOMUNIKĀCIJA 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamajiem pozitīvas saskarsmes iemaņas pacientu aprūpes 

darbības laikā. Veidot prasmes sadarbībai ar pacientu un viņa ģimenes 

locekļiem. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj lietot pozitīvas saskarsmes pamatprincipus, veicot pacientu aprūpi 

multidisciplinārā aprūpes komandā. Spēj sniegt pacientam korektu 

psihoemocionālu atbalstu aprūpes procesā. 

Zina saskarsmes veidošanas pamatnosacījumus drošā pacientu aprūpē, 

multidisciplināras aprūpes komandas lomu veiksmīgā aprūpes procesā. 

Izprot pozitīvas saskarsmes lomu pacientu aprūpē, komandas darba 

principus, tās lomu drošā pacienta aprūpē. 

5.
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DEFINĪCIJA 
Veselības aprūpes stratēģiskā virzība ir uz pacientu centrēta 

veselības aprūpe, kur attiecības starp veselības aprūpes 

sniedzēju, tai skaitā arī māsas palīgu, un pacientu ir jāveido, 

ievērojot pacientu autonomiju, pašnoteikšanos, lemtspēju, 

aktīvu līdzdalību. Ir jābūt efektīvai komunikācijai gan ar 

pacientu veselības aprūpes vidē, gan visiem aprūpē 

iesaistītajiem komandas locekļiem. Radjards Kiplings savulaik 

ir teicis, ka vārdi ir spēcīgākās zāles, ko lieto cilvēks. 

Komunikācija – domu, 

priekšstatu, jūtu, informācijas 

apmaiņa starp personām viņu 

darbības laikā. Komunikācija var 

būt gan ar vārdu palīdzību 

(verbāla), gan ar žestu vai zīmju 

palīdzību (neverbāla). [19] 

5.1. attēls. Neverbālā komunikācija

Saskarsme ir process, kurš pats par sevi nav ne pozitīvs, ne negatīvs. To var salīdzināt ar uguni, kas 

dažkārt silda, bet dažkārt visu sadedzina. Saskarsme ir instruments, kas vienā gadījumā izteiks siltas 

jūtas un lietderīgus faktus, bet citos apstākļos tie paši vārdi un darbība var radīt gan fiziskas, gan 

garīgas (emocionālas) sāpes. [20] Tāpēc jāizprot saskarsmes un komunikācijas, kā arī komandas darba 

principi. 

Pacientu un veselības aprūpes speciālistu, tajā skaitā arī māsas palīgu, mijiedarbība un komunikācija 

ir nozīmīgs faktors efektīvas veselības aprūpes nodrošināšanai, jo komunikācija būtiski ietekmē 

pacientu apmierinātību, uzticēšanos veselības aprūpei un līdzestību ārstēšanās procesā. 

Veselības aprūpes prakse balstās uz medicīnas ētikas principu ievērošanu: autonomiju, laba darīšanu, 

patiesīgumu, nekaitīgumu, privātumu un žēlsirdību. Komunikācijā ar pacientiem veselības aprūpes 

vidē tiek izmantoti šādi principi: empātija, cieņa, patiesīgums, uzticība, rūpes, atbildība, cilvēcība, 

sadarbība, aizstāvība, kompetence, autonomija, labdarība un cilvēkmīlestība, kaitējuma 

nenodarīšana, taisnīgums, konfidencialitāte un privātums. 

Komunikāciju starp veselības aprūpes speciālistu un pacientu ietekmē gan veselības aprūpes 

speciālista personības īpašības, komunikācijas stils, sarunas vadīšanas, plānošanas un izglītošanas 

prasme, stereotipi par pacientiem u. c., gan pacienta personības īpašības, kognitīvais un emocionālais 

stāvoklis, kā arī viņa zināšanas par saslimšanu, attieksme pret simptomiem, pārliecība par veiksmīgu 

atveseļošanās procesu, nepieciešamība pēc informācijas un rekomendācijām, konfidencialitātes 
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prasības, stereotipi par veselības aprūpes speciālistiem u. c. (skat. 5.2. attēlu). Komunikācijai jābūt 

līdzsvarotai. 

5.2. attēls. Pacienta un ārstniecības personas komunikāciju ietekmējošie faktori  

Veselības aprūpes speciālistu un pacientu komunikācijai ir jābalstās uz uzticības pilnām un 

atbalstošām attiecībām, pacienta vajadzībām, izpratnes līmenim atbilstīgas, skaidras un pilnīgas 

informācijas sniegšanu, veselības aprūpes speciālista centieniem izprast pacienta viedokli un 

perspektīvu, savstarpēju sadarbību un konkrētu ieteikumu un rekomendāciju sniegšanu par visiem ar 

ārstēšanu un aprūpi saistītiem jautājumiem. 

Emociju un empātijas paušana, kontaktējoties ar pacientu, sekmē pacienta pozitīvu attieksmi pret 

veselības aprūpes speciālistu, savukārt bezpersoniska attieksme (neinteresējoties par pacienta 

emocionālo stāvokli, grūtībām, neskaidrībām) pret pacientu pasliktina veselības aprūpes speciālista 

un pacienta savstarpējās attiecības. 

Pacienta un veselības aprūpes sniedzēja komunikācijas efektivitāti mazina atgriezeniskās saites 

trūkums gan no speciālista, gan pacienta puses. 

Viens no personiskās attīstības un pozitīvas saskarsmes celmlaužiem Deils Kārnegijs (1888–1955) ir 

teicis: “Jums nav citas iespējas, kā atstāt labu pirmo iespaidu!” Tieši pirmā saskarsme ir izšķirīga cilvēku, 

tajā skaitā arī pacientu, vērtējumā par ārstniecības iestādi. Labai komunikācijai svarīgāks ir nevis 

pateiktais, bet gan tas – kas un kā ir sadzirdēts un saprasts. Laba saskarsme ir organizācijas kultūras 

daļa. Īpaši nozīmīgi tas ir ārstniecības iestādēs. 

Ārstniecības persona

personības īpašības, 
komunikācijas stils, sarunas 
vadīšanas, plānošanas un 

izglītošanas prasme,

stereotipi

Pacients

personības īpašības, kognitīvais un 
emocionālais stāvoklis, zināšanas par 

saslimšanu, attieksme pret simptomiem, 
pārliecība par veiksmīgu atveseļošanās 

procesu, nepieciešamība pēc informācijas 
un rekomendācijām, konfidencialitātes 

prasības, stereotipi
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5.1. SASKARSME UN KOMUNIKĀCIJA 

DEFINĪCIJA 
Cilvēki saskarsmē pauž savas domas, uzskatus un jūtas, kā arī 

demonstrē attieksmi pret kaut ko vai kādu. “Saskarsme ir 

sarežģīta mijiedarbība. Īpaši nozīmīgi tas ir ārstniecības 

iestādēs starp cilvēkiem, kur katrs partneris domā un rīkojas 

tikai sev raksturīgi un tikai atbilstoši savai situācijas 

izpratnei.” [21] 

Zināšanas saskarsmē māsas palīga praksē palīdz veidot labas 

attiecības gan ar pacientiem, gan pārējiem aprūpes komandas 

locekļiem, izprast otra cilvēka vēlmes un vajadzības, dodot 

iespēju mainīt viņa uzvedību, pārvaldīt savas emocijas, risināt 

saskarsmes procesā radušās konfliksituācijas. 

Citu cilvēku uztvere un novērtējums notiek jau pirmajā 

tikšanās reizē, galvenokārt balstoties uz neverbālo 

informāciju. Var uzskatīt, ka uztvere ir pieņēmumu un 

minējumu virkne par otru cilvēku. Pirmā iespaida ticamība ir 

daļēja. 

Saskarsmi veido gan verbālā, gan neverbālā komunikācija. 

Verbālā komunikācija – vārdiska (mutvārdos vai rakstos) 

sazināšanās, kas ietver prasmi runāt, rakstīt un klausīties. 

Saskarsme plašākā nozīmē ir 

jebkura mijiedarbība starp 

cilvēkiem. Saskarsme šaurākā 

nozīmē – viena no cilvēku 

darbības pastāvīgajām formām, 

kuras mērķis ir iedarboties uz 

saskarsmes partnera izturēšanos. 

[22] 

Saskarsme – savstarpējo attiecību 

realizācija uzvedībā. Ar jēdzienu 

“saskarsme” vienlaikus apzīmē 

gan komunikāciju (informācijas 

apmaiņas process, kad cilvēki 

viens otram nodod informāciju 

dažādos veidos), gan 

mijiedarbību (kas var izpausties 

kā sadarbība vai konkurence), 

gan sociālo percepciju jeb cilvēku 

savstarpējo uztveri. Rietumos 

psihologi lieto jēdzienu 

“komunikācija”, bet šī jēdziena 

skaidrojums dažādās teorijās ir 

atšķirīgs. [20] 

Saskarsme ir cilvēku verbālās vai neverbālās mijiedarbības process. Ikdienas dzīvē cilvēki maz 

uzmanības velta neverbālajai saskarsmei jeb komunikācijai, galvenokārt pievēršoties verbālajai, jo 

šķiet, ka ar vārdu var sniegt visu vajadzīgo informāciju.  

Verbālā saskarsme aizņem ¾ no visa cilvēku mijiedarbības procesa. Verbālās saskarsmes process 

ietver gan runu, gan klausīšanos, abām jābūt līdzsvarotām. Neprasme klausīties sarunu biedrā ļoti 

bieži rada konfliktus, nesaprašanos utt. [23] 

Piemērs 

Jūs esat māsas palīgs terapijas nodaļā, kur Jūsu aprūpē nonāk dažāda vecuma un dzimuma pacienti. 

Sākot dežūru, Jūs no posteņa māsas saņemat aprūpējamo pacientu sarakstu ar uzvārdu, vecumu un 

palātas numuru, kurā pacients atrodas. Jūs dodaties uz palātu, lai iepazītos ar pacientiem un sāktu 

veikt ikdienas pacientu aprūpi atbilstoši pacienta vajadzībām. Ieejot palātā, Jūs redzat, ka tajā gultās 

guļ divas vidēja vecuma sievietes. Uz Jūsu padoto “Labrīt!” atbild un uz Jūsu pusi pagriežas tikai viena 
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paciente, otra paliek gultā, nekustīgi guļot un skatoties griestos. Tāpat uz jautājumu “Kā šorīt jūtaties?” 

atbild tikai viena paciente, otra joprojām klusē, it kā Jūs neredzētu un nedzirdētu. Jautājums: “Kāds ir 

Jūsu pirmais iespaids? Ko Jūs domājat par savām pacientēm pēc pirmā vērtējuma?” 

Lai situāciju izprastu un uzsāktu veiksmīgu saskarsmi ar pacientēm, jāizprot situācija, izmantojot 

empātiju, spēju iejusties pacientu situācijā, kas viņām, iespējams, ir negaidīta un biedējoša, bet katra 

no pacientēm reaģē atšķirīgi. Ar vienu tūlīt varam uzsākt komunikāciju, jautājot par viņas vajadzībām 

vai sniedzot informāciju. Turpretī ar pacienti, kura nevēlas iesaistīties, komunikāciju uzsākt būs 

sarežģītāk, tāpēc būs jānoskaidro pie māsas minimāla informācija par pacientes problēmu un 

potenciālām vajadzībām un tikai tad atkārtoti jāvēršas pie pacientes ar konkrētu jautājumu. Maldīgi 

šādā situācijā izdarīt pārsteidzīgu pieņēmumu – paciente negrib sadarboties, ir nekomunikabla – tā 

var ļoti kļūdīties. 

Piemērs 

78 gadus vecs pacients Vilnītis uzrunā māsas palīgu un stāsta par to, ka naktī slikti gulējis, tāpēc šorīt 

sāp galva un ir nejauks noskaņojums. Māsas palīgs it kā klausās, laiku pa laikam piebilst: “Jā, jā, tas ir 

iespējams, bet būs jau labi”, bet sarunas beigās, kad pacients vēlas dzirdēt, ko par viņa situāciju saka 

māsas palīgs, viņš sadzird teikumu: “Nu, redzat, tad jau ar Jums viss ir labi, esat labi izgulējies, 

jūtaties moži…” 

Protams, šādā situācijā pacients jūtas apbēdināts vai pat aizvainots, jo saprot, ka patiesībā māsas 

palīgs viņā nav klausījies vai to darījis visai pavirši. Tā var rasties neapmierinātība, pat konflikts – manī 

jau neviens neklausās, nevienam mana situācija nerūp, viss personāls ir vienaldzīgs. “Pats galvenais 

cilvēks pasaulē – tas, kurš Jūsu priekšā.” [24] Ar to autors ir uzsvēris, ka ikvienā situācijā, līdzko mūsu 

priekšā ir kāds sarunu biedrs, mums visā pasaulē jāpaliek tikai diviem, lai tajā brīdī mēs redzētu, 

dzirdētu un justu tikai viņu. 

DEFINĪCIJA 
“Dievs ir devis cilvēkiem muti, divas ausis un desmit pirkstus, 

bet cilvēki bieži uzvedas tā, it kā viņiem būtu desmit mutes, divi 

pirksti un viena auss.” [20] 

Būt par klausītāju ir viens no veidiem, kā palīdzēt citiem. 

Klausīšanās māsas palīga praksē ir neatņemama sastāvdaļa, 

nereti pacients izjūt diskomfortu tikai tāpēc vien, ka netiek 

uzklausīts. 

Klausīšanās – aktīvs psiholoģisks 

process, kurš ir vērsts uz jēgas 

izlobīšanu no uztveramām 

skaņām. Tas pieprasa uzmanības 

koncentrēšanos un piepūli. 

Piemērs 

Jūsu aprūpē ir paciente, sieviete, 28 gadus veca. Saistībā ar viņas saslimšanu šobrīd pie viņas 

apmeklētājiem nav atļauts nākt. Veicot ikdienas aprūpi pacientei, Jūs pamanāt, ka paciente ir ļoti 

nomākta un vēlas aprunāties. Pēc procedūras veikšanas Jūs ar pacienti sākat runāt. Izrādās, ka 

pacientes nomāktības iemesls nav viņas bažas pa slimību, bet gan tas, ka viņa ilgi nav redzējusi 

tuviniekus un ir nobēdājusies par saviem mīļajiem. Pēc vienkāršas sarunas un pacientes uzklausīšanas 

sieviete izskatās jau nedaudz optimistiskāka un atzīst, ka viņai pietrūkst iespējas vienkārši aprunāties 
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un skaļi izteikt savas bažas. Tagad viņa jūtoties mazliet labāk. Jums kā māsas palīgam šī saruna un 

pacientes uzklausīšana noteikti aizņēma nedaudz vairāk laika, tomēr tā ir viena no būtiski svarīgām 

aprūpes daļām – saskarsmes veidošana. 

Klausīšanās sastāv no dzirdēšanas, uzmanības, sapratnes un atmiņas.  

Jautājumi ir aktīvās klausīšanās un informācijas iegūšanas līdzeklis. Ir slēgtie un atvērtie (jeb atklātie). 

Par slēgtajiem sauc jautājumus, uz kuriem tiek gaidīta atbilde “jā” vai “nē”. Uzdodot slēgto jautājumu, 

no sarunas biedra tiek gaidīta nepārprotama atbilde. Nereti slēgtie jautājumi rada sarunā saspringtu 

atmosfēru, jo ļoti sašaurina partnera izvēles iespējas, steidzina viņu. Slēgtie jautājumi neļauj pilnībā 

noskaidrot partnera pozīciju, vajadzību, intereses. Pārāk daudz slēgto jautājumu var radīt sarunas 

biedram nopratināšanas izjūtu un līdz ar to negatīvu attieksmi pret darbinieku. Sarunās, kuru mērķis 

ir iegūt informāciju, slēgtos jautājumus vajadzētu izmantot apdomīgi (nepārspīlēt ar to daudzumu). 

Atvērtie jeb atklātie jautājumi ir labākie palīgi sarunā. Šie jautājumi sākas ar vārdiem Kas?; Ko?; Kā?; 
Cik?; Ar kādu nolūku?. Atklātie jautājumi iesaista partneri dialogā, pauž interesi par viņa viedokli, rosina 
sniegt plašāku informāciju. Uzdodot atklātos jautājumus, sarunu biedrs var justies brīvāks un mazāk 

saspringts. Atklātie jautājumi palīdz pārvarēt saskarsmes barjeras, izved partneri no noslēgtības vai 

atturības stāvokļa. 

Lai uzdotu nākamo jautājumu, saruna tiek pārtraukta, tādēļ pirms jautājuma uzdošanas vēlams 

atvainoties sarunu biedram par sarunas pārtraukšanu. 

Sarunā jācenšas retāk izmantot jautājumu Kāpēc?, jo sarunu biedram šis jautājums var radīt sajūtu, 

ka viņam tiek draudēts vai pavēlēts, ka viņam ir jāaizsargājas. Piemēram, jautājums: “Kāpēc Jūs 

nospiedāt izsaukuma pogu?” vairāk izklausās pēc pārmetuma. Šādā situācijā vairāk ieteicama būtu 

jautājuma forma: “Kādi iemesli Jūs pamudināja nospiest izsaukuma pogu?” [25] 

Lietišķu sarunu vadīšana 

Lietišķas attiecības nav draugu attiecības un nav arī pretinieku attiecības, bet ir partnerattiecības. 

Partneri nav draugi un nav arī pretinieki. Veselības aprūpē māsas palīga un pacientu attiecības, kā arī 

kolēģu savstarpējās attiecības ir lietišķas attiecības. 

Lietišķas attiecības ir attiecības, kuras ir balstītas nevis uz uzticēšanos partnerim, bet uz gatavību 

sadarboties, lai meklētu abpusēji izdevīgu risinājumu. Lai sarunas risinātos veiksmīgi, nav obligāti 

jāuzticas sarunu partnerim kā personībai, bet ir svarīgi uzticēties sarunas partnera teiktajam, 

piemēram, māsas palīgam nav jāuzticas pacientam kā godīgai, tikumīgai u. tml. personībai, bet 

jāuzticas pacienta teiktajam, ka viņam stipri sāp vai ir miega traucējumi, vai citas aprūpes problēmas, 

par kurām viņš saka vai neverbāli tās izrāda. 

Prasme piekāpties un atkāpties no sava viedokļa ir būtiska sarunāšanās un komunikatīvās 

kompetences iezīme. Cik lielā mērā to darīt, ir atkarīgs no katras situācijas individuāli. Lietišķās 

attiecībās vienlaikus jābūt gan piekāpīgiem, gan nepiekāpīgiem. Piekāpīgiem jābūt jautājumos, kas 

skar sarunas partnera intereses un vēlmes, lai otrs nejustos kā zaudētājs, bet nepiekāpīgiem jābūt 
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principiālajos jautājumos, kas attiecas uz profesionālām pozīcijām (lai šajos sarunas aspektos nejustos 

kā zaudētājs). Piemēram, ja pacients nevēlas, lai tiktu vēdināta palāta, tad dažkārt vajag viņam 

piekāpties un nevajag vēdināt telpu tik bieži, cik māsas palīgam gribētos, bet, tā kā svaigs gaiss ir 

nepieciešams ikvienam un arī pārējiem palātas iemītniekiem nav jācieš, uzturoties piesmakušā 

bezgaisa palātā, savu reizi ir jābūt nepiekāpīgam, pacients ir jāsasedz (ja sūdzas, ka ir auksti) un palāta 

jāizvēdina. 

Vadot lietišķu sarunu, pret sarunas partneri ir jāizturas kā pret līdzvērtīgu partneri, ar kuru esam 

satikušies, lai kopīgiem spēkiem atrisinātu kādu problēmu (veselības aprūpē – atrisinātu pacienta 

veselības problēmu) tā, ka ieguvums būtu abām pusēm, tādēļ jārēķinās, ka jāpiekāpjas būs abiem. 

Lietišķas sarunas laikā ir būtiska sarunu partnera pārliecināšana un motivēšana, panākot vēlamo 

cilvēka rīcību, radot viņam pārliecību, ka piedāvātais rīcības veids ir atbilstošs arī viņa vajadzībām. 

Sarunu vadīšanas efektivitāti nosaka mūsu spēja radīt sarunas partnerim motivāciju sadarboties ar 

mums, piemēram, pārvietojot pacientu, ir jāprot radīt motivāciju viņam pēc iespējas vairāk darīt 

pašam, pārliecinot viņu, ka ikviena kustība, ko pacients veic, ir nozīmīga viņa veselībai. 

Cenšoties pacientu par kaut ko pārliecināt, jāņem vērā, ka nevajag censties uzspiest citam cilvēkam 

savu viedokli, pirms viņš tam nav gatavs. Tāpat pacientam var būt stingra pārliecība par kādu 

jautājumu, ko viņam ir palīdzējušas iegūt viņa zināšanas un pieredze, arī šādos gadījumos nevajag 

uzstāt uz savu viedokli. 

Praktiski ieteikumi lietišķu sarunu vadīšanai: 

▪ visas problēmas, kas rodas sarunās, ir lietišķa, nevis personiska rakstura; cilvēks pats par sevi

nekad nav problēma, jānošķir cilvēks no viņa problēmas;

▪ katram ir tiesības uz savu viedokli, nekritizējiet sarunas partnera viedokli un pārliecību;

▪ izvairieties no emocijām, lietišķajās sarunās ir nepieciešams neitrāls emocionālais fons;

▪ piedāvājiet alternatīvus risinājumus. Izdarot kādus vērtējumus, jācenšas būt maksimāli

obejektīvam.

Pārdomājiet vēlreiz, kā Jūs rīkosieties situācijā, kurā jāievēro stacionāra iekšējās kārtības noteikumi 

(piemēram, ziņošana par negadījumiem, kļūdām). Nodaļā māsas palīdze Ilze ievēro, ka kolēģe Maija 

vienreizlietojamos medicīniskos cimdus pēc lietošanas ieliek virsvalka kabatā un lieto atkārtoti, 

aprūpējot nākamo pacientu. Ilze vaicā, kāpēc Maija nemaina cimdus. Maija atbild, ka nodaļā māsa 

Anna norādījusi, ka cimdi jātaupa. Māsas palīdze Ilze nodomā, ka pati gan mainīs cimdus, bet Maija lai 

dara, kā vēlas. 

Kā Jūs runāsiet ar kolēģēm? Kā panāksiet, lai situācija nerada draudus pacienta drošībai? 

▪ Komunikācijā ar cilvēkiem, kuriem ir psihiski traucējumi (depresija, veģetatīvā disfunkcija,

trauksme, demence, emocionāla nestabilitāte), ir jāievēro vispārīgi sazināšanās principi.

Sarunā ar šiem pacientiem īpaši svarīgi ir radīt sajūtu, ka viņiem netiks nodarīts ne fizisks, ne 

emocionāls kaitējums, parādīt, ka viņi ir vērtīgi, pieņemti, cienīti, līdzvērtīgi sarunu partneri, nevis 

pamācāmi, statusā zemāki un kontrolējami. To var panākt, lietojot frāzes, piemēram, “Vai es varu tev 
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ko pajautāt?”, “Tā ir tava izvēle”, “Tu vari to darīt sev vēlamā veidā”, “Kādas ir tavas domas?”, “Man ir 

svarīgs tavs viedoklis par šo tēmu”. Ļoti būtisks ir draudzīgs balss tonis, iedrošināšana un uzslavēšana. 

Savukārt vajadzētu izvairīties no vispārīgām un klišejiskām frāzēm, piemēram, “Tur nav par ko 

satraukties”, “Tas viss ir tikai tavā galvā”, “Viss būs kārtībā”. Tāpat vajadzētu izvairīties no padomu 

došanas – labāk būt iejūtīgam klausītājam, nekā padomu devējam, kā arī izvairīties no nosodīšanas un 

kritizēšanas. [27] 

▪ Komunikācija ar nedzirdīgiem vai neredzīgiem pacientiem, vai tādiem, kam liegtas runas spējas

Arī sazinoties ar nedzirdīgiem pacientiem, sazināšanās var notikt verbāli un neverbāli, proti, verbāli – 

ar rakstu zīmju palīdzību – un neverbāli – ar mīmiku, žestiem. Informāciju gan veselības aprūpes 

speciālists, gan pacients var uzrakstīt uz papīra, un tā tiek papildināta ar mīmiku, jo īpaši lūpu kustībām 

un žestiem (piemēram, apstiprinošs vai noliedzošs galvas mājiens, ar roku norādīts virziens vai vieta, 

kur ir sāpes vai kur kaut kas tiks darīts, veselības aprūpes speciālists vēro pacienta pozu). Ar žestu 

palīdzību var parādīt daudzumu, piemēram, cik ļoti spēcīgi ir izteikts kāds no simptomiem, ko pacients 

izjūt. Savukārt mīmikai ir liela nozīme cilvēka emociju (prieks, skumjas, bailes, izbrīns, ciešanas, 

dusmas, riebums, interese) atpazīšanā, kas veselības aprūpē ir būtiski. 

Saziņā ar neredzīgu pacientu vēlams vairāk izmantot pieskārienus (piemēram, roka uzlikta uz pleca, 

pacients paņemts pie rokas), lai pacients sajustos drošs, bet jo īpaši jāizmanto skaidra un pietiekami 

skaļa valoda, lai pacients labi uztvertu pateikto informāciju. 

Daudzos gadījumos tieši neverbālie signāli kļūst par noteicošajiem, īpaši, ja komunikācija notiek starp 

cilvēkiem, kur kādam liegta runas vai dzirdes spēja. 

5.2. KOMUNIKĀCIJAS BARJERAS 

DEFINĪCIJA 
Diemžēl dažkārt saskarsmē veidojas tā saucamās 

komunikācijas barjeras. 

Komunikācijas barjeras ir 

partneriem piemītošā nesaderība, 

kas konkrētajā saskarsmes 

situācijā var kļūt par savstarpējās 

sapratnes traucēkli. 
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5.3. attēls. Komunikācijas barjeras

Viena no saskarsmes problēmām ir emocionālā stāvokļa kļūdaina identifikācija ar attieksmi, 

piemēram, nogurumu, tāpēc noguruša cilvēka nevēlēšanos kontaktēties var iztulkot kā negatīvu 

attieksmi. 

Piemērs 

Pacientam dienā bijuši vairāki nopietni izmeklējumi un manipulācijas. Vakarā, kad māsas palīgs dodas 

veikt vakara higiēnas procedūras, pacients nevēlas sarunāties, lūdz, lai viņu liek mierā, izskatās 

neapmierināts. Kā Jūs kā māsas palīgs raksturotu šādu situāciju, kāpēc pacients nevēlas ar Jums 

komunicēt? 

Saskarsmi ietekmē gan fiziskā vide, kurā tā notiek, gan saskarsmes partneru personības, viņu 

pieredze. Saskarsmi ietekmē kaut vai tikai tai brīdī viņu dažādais stāvoklis, piemēram, viens noguris, 

otrs labi atpūties; viens turīgs, otrs trūcīgs; viens steidzas, bet otrs garlaikojas; viens nodzīvojis ilgu un 

notikumiem bagātu dzīvi, otrs – jauns un nepieredzējis; viens ieinteresēts par tematu, otrs jūtas 

garlaikots.  

Nepieciešamais saskarsmes daudzums katram ir individuāls. Saskarsmes saturs slēpjas cilvēkos, nevis 

vārdos, ko tie lieto. Pateiktie vārdi neparāda īsteno saturu, piemēram, tie var būt izteikti kā joks vai 

domāti kā sarkasms – domājot ko pilnīgi pretēju. 

Lai veidotu veiksmīgu saskarsmi, jābūt: 

▪ pozitīvai attieksmei, pārliecībai, ka saskarsmes prasmes un iemaņas ir nepieciešamas, nozīmīgas

un tās ir iespējams apgūt un pilnveidot;

▪ konkrētām zināšanām par runāšanu, klausīšanos, etiķeti, cilvēka psiholoģiskām īpašībām

attiecībās u. c.;

▪ prasmēm un iemaņām – nepieciešams regulārs treniņš zināšanu un izpratnes praktiskajā

izmantošanā;

Komunikācijas barjeras: 

a) atšķirīgi uzskati un reliģiskā
pārliecība,

b) piederība pie dažādām
sociālajām grupām,

c) atšķirīgas profesijas,

d) vērtību atšķirības,

e) individuāli tipoloģisko īpatnību
(temperamenta, rakstura,
emocionālā stāvokļa) atšķirības,

f) personības iezīmju vai 
intelektuālo īpatnību atšķirības. 
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▪ palīglīdzekļiem (grāmatām, apmeklētiem kursiem, personības izaugsmes treniņiem u. tml.).

Attieksme ir nozīmīgākais komponents no visiem uzskaitītajiem. [30] 

5.3. KOMANDAS DARBA PRINCIPI 

DEFINĪCIJA 
Katram darba komandas dalībniekam ir savi pienākumi, tomēr 

dalībnieku aktivitātes ir savstarpēji saistītas un saskaņotas. 

Strādājot aprūpes komandā, var veidoties dažādi uzvedības 

modeļi. 

Darba grupas piemērs: Jūsu nodaļā ir 30 pacienti, tos aprūpē 

3 māsas palīgi. Visi šie māsas palīgi veic līdzīgas darbības, 

manipulācijas, tikai katrs savai 10 pacientu grupai. 

Komanda ir darba grupa, kuras 

darbinieki strādā vienotam 

mērķim. 

Darba grupa ir divi vai vairāki 

cilvēki, kas strādā kopā, veicot 

vienu un to pašu vai dažādus 

pienākumus. 

Galvenās komandu raksturojošās pazīmes: 

▪ komandā ir 5–20 cilvēki, bet efektīvāk, ja tajā ir 4–6 vai 8 cilvēki;

▪ ir kopīgi un skaidri mērķi, kas zināmi ikvienam tās dalībniekam un realizējami tikai kopīgā,

koordinētā sadarbībā;

▪ savstarpēja darbību papildināšana (apzinoties dalībnieku trūkumus, spējas, talantus);

▪ koleģiāla (savstarpēja) saistība kopīga uzdevuma veikšanā vai lēmumu pieņemšanā;

▪ kopīgs darbības modelis, kas pastāvīgi tiek tālāk pilnveidots;

▪ kopīga atbildība par sasniegtajiem rezultātiem (kopīgas uzvaras un kopīgi zaudējumi);

▪ definētas normas un noteikumi;

▪ piederības sajūta komandai un kopīgi veicamajam darbam.

Komandas produktivitāti apliecina tas, ka indivīdi, darbojoties komandā, sasniedz vairāk nekā tad, ja 

strādātu atsevišķi, t. i., 1+1=3. Viena no saskarsmes pamatprasmēm ir prasme strādāt komandā. [30] 

Lai darba komanda būtu efektīva, tās darbiniekiem ir jāsadarbojas, strādājot kā vienotam veselumam. 

Tas attiecas uz jebkuru darba komandu neatkarīgi no organizācijas veida, komandas lieluma un 

sastāva. 

Darba komandas var būt: 

▪ ar vadītāju, kas vada un uzrauga pārējos dalībniekus,

▪ bez vadītāja, to dalībnieki paši sevi vada (patstāvīgās jeb autonomās darba komandas).
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Piemērs 

Jūs strādājat paliatīvās aprūpes nodaļā, un darbs Jūsu nodaļā norit komandā, kurā ietilpst ārsts, māsa, 

māsas palīgs, psihologs. Jūsu komanda tiekas ikdienā, pārrunājat darbus, kas veicami katram 

komandas loceklim katram no Jūsu aprūpējamiem pacientiem, pārrunājat problēmas, to risinājumu 

konkrēto pacientu aprūpē, dalāties informācijā, vienojaties par kopīgiem īstermiņa un ilgtermiņa 

mērķiem. Visi komandas locekļi ir vienādi informēti par katru pacientu un aprūpē darbojas savstarpēji 

saskaņoti ar pārējiem komandas locekļiem. 

Tātad – visi strādā vienota mērķa sasniegšanai. 

DEFINĪCIJA 
Ja savā uzvedībā novērsīsim konfliktogēnus, panāksim 

mikroklimata uzlabošanos, proti, neitrālu uzvedību. Lai 

sasniegtu komfortablu psiholoģisko mikroklimatu grupā vai 

komandā, uzvedībai jābūt saskanīgai jeb sintonai. 

Komandas darbā jācenšas izvairīties no cilvēka negatīva 

vērtējuma. Kritikai jābūt vērstai uz darbību, nevis personības 

kritiku. “Dot par cilvēku negatīvu novērtējumu – tas nozīmē 

pacelties uz viņa pazemošanas rēķina.” [31] 

Ļoti būtiska pacienta drošības veicināšanā ir savlaicīgas un 

precīzas informācijas apmaiņa komandas dalībnieku starpā. 

Konfliktogēnā uzvedība – savu 

vajadzību apmierināšana traucē 

cita partnera vajadzību 

apmierināšanu, radot konfliktus. 

Neitrāla uzvedība – pats vainu 

neuzņemas, taču netiek vainots 

arī otrs. 

Sintonā jeb saskanīgā uzvedība – 

cenšanās apmierināt saskarsmes 

partnera vajadzības saskaņā ar 

taisnības un cildenuma 

principiem, t. i., saskaņā ar 

cilvēku vajadzībām (vairāk 

ētiskām, nevis materiālām). 

Piemērs 

Pacients savlaicīgi neaiziet uz izmeklējumu. Konfliktogēnā uzvedība – medicīnas darbinieks vaino 

pacientu. Neitrāla uzvedība – medicīnas darbinieks nevaino pacientu un neuzņemas vainu uz sevi. 

Saskanīgā uzvedība – medicīnas darbinieks vaino sevi, ka nav atgādinājis pacientam, nav uzrakstījis uz 

papīra šo informāciju (uzņemas pacienta vainu, atvieglo viņa sirdsapziņu). 

Veselības aprūpes organizācijās galvenais informācijas avots par pacientu ir slimības vēsture. Tomēr 

praksē aprūpes komandas ar informāciju apmainās dažādi. Tās var būt tāfeles (ar pacientu 

sarakstiem, kas katru dienu var mainīties); piezīmes, ko viens aprūpētājs atstāj nākamajam; dažādas 

iekšējās instrukcijas aprūpes nodrošinātājiem. Šie līdzekļi ir ārpus oficiālās slimības vēstures, taču ir 

absolūti nepieciešami saziņas elementi veselības aprūpes komandas locekļu starpā. Te var minēt arī 

tādu informācijas apmaiņas rīku kā SBAR. [5] SBAR ir īpaši noderīgs situācijās, kad nepieciešama 

tūlītēja uzmanība un rīcība. Māsas palīgs parasti redz, ka viņa aprūpē esošajam pacientam vai nu 

pēkšņi, vai salīdzinot ar iepriekšējo darbadienu pasliktinās veselības stāvoklis. Māsas palīgam jāziņo 
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par novēroto, lai nodrošinātu pacienta drošības garantēšanu. Parasti uzrunā māsai var teikt šādas 

frāzes: “Es domāju, ka Jūs varētu vēlēties pacientu X novērtēt”, “Es nezinu, ko tas nozīmē, bet ceru, ka 

Jūs to apskatīsiet”, “Es ceru, ka Jūs ieradīsieties un apskatīsiet pacientu X pēc iespējas ātrāk”, “Es 

justos labāk, ja Jūs viņu paskatītos un novērtētu situāciju (stāvokli)” u. c. 

SBAR protokolā ne vienmēr māsas palīgs var aizpildīt visu paredzēto informāciju, jo šis instruments ir 

arī māsas un ārsta vai divu ārstu savstarpējās saziņas līdzeklis, tomēr arī māsas palīgam īsi un kodolīgi 

jāraksturo situācija, jāpārliecinās, vai esat saprasts, un korekti jāizsaka, ko būtu nepieciešams darīt. 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums 

Kas ir empātija: 

a) spēja apzināties, kādu iespaidu atstājam uz saviem saskarsmes partneriem; 

b) savu domu un viedokļu piedēvēšana citiem; 

c) spēja manipulēt ar cilvēkiem; 

d) spēja iejusties otra cilvēka situācijā, izprast viņu. 

2. uzdevums 

Kas tiek gaidīts no sarunu biedra, uzdodot slēgto jautājumu: 

a) atbilde ar argumentāciju; 

b) paplašināta atbilde; 

c) nepārprotama atbilde; 

d) apstiprinoša atbilde. 

3. uzdevums 

Kurš no apgalvojumiem ir pareizs: 

a) darba komanda ir divu vai vairāk cilvēku grupa, kuri strādā kopā; 

b) darba komandas dalībnieku aktivitātes ir savstarpēji saistītas un saskaņotas; 

c) darba komandas dalībnieki veic līdzīgas darbības; 

d) darba komandā vienmēr nepieciešams vadītājs. 

4. uzdevums 

Patstāvīgi izveidojiet sarunu ar pacientu, uzdodot 5 atvērtos jautājums, lai noskaidrotu viņa pašsajūtu! 

5. uzdevums 

Patstāvīgi nokomplektējiet komandu 3 pacientu ar pilnu pašaprūpes deficītu un 2 pacientu ar daļēju 

pašaprūpes deficītu aprūpei, ievērojot, ka aprūpe tiek veikta, balstoties uz veiksmīgas saskarsmes 

principiem! 

  



 

5. NODAĻA. EFEKTĪVA UN PRECĪZA KOMUNIKĀCIJA 

 

 
118 

6. uzdevums 

Situācijas apraksts 

Māsas palīgs pamana, ka paciente Ceriņas kundze vakarā bija ļoti agresīva, aizgāja gulēt drēbēs. No 

rīta paciente izskatās nesakopusies, dezorientēta – īsti nesaprot, kur atrodas. Viņa ir 75 gadus veca, 

parasti bijusi diezgan draudzīga, pašaprūpe līdz šim nav bijusi traucēta. Viņai fiziski, šķiet, ir labi, bet 

māsas palīgs sajūt pacientes uztraukumu, jo viņa nav tāda, kāda bijusi iepriekšējās dienās. 

Uzdevums 

Patstāvīgi izveidojiet SBAR ziņojuma aprakstu! 

Izvērtējiet, kādas rekomendācijas māsas palīgam jāsniedz māsai! 
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6. PACIENTA PĀRVIETOŠANA UN POZICIONĒŠANA

6.
PACIENTA PĀRVIETOŠANA UN 

POZICIONĒŠANA 

Nodaļas mērķis 
Attīstīt izglītojamo izpratni un prasmes par pacienta pozicionēšanu un 

pārvietošanu, ievērojot pacienta un aprūpes veicēja drošību. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj veikt drošu pacienta pārvietošanu, novērtējot savu risku veselībai 

smagu pacientu pārvietošanā un ievērojot ergonomikas pamatprincipus. 

Zina pareizas un drošas pacienta pozicionēšanas un pārvietošanas 

principus. 

Izprot risku saistībā ar pacienta nepareizu pārvietošanu un apdraudējumu 

pacienta un māsas palīga drošībai, nepareizi veicot pacienta pozicionēšanu 

un pārvietošanu. 

6.
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Kā noteikts Māsas palīga profesijas standartā, spēja veikt drošu pacienta pārvietošanu un 

pozicionēšanu, ievērojot ergonomikas principus un lietojot tehniskos palīglīdzekļus un aprīkojumu, ir 

viena no māsas palīgu kompetencēm. 

Praktizējošu māsas palīgu vidū bieži sastopamas ir pacientu manuālas pacelšanas un pārvietošanas 

laikā gūtas traumas. To iemesls var būt novājināta plecu joslas un muguras muskulatūra. Arī vide, kurā 

notiek veselības aprūpes process, veselības aprūpes darbiniekiem veicina ar darbu saistītus muskuļu 

un skeleta sistēmas traucējumus. Pacientu palātu konfigurācijas un platība, kā arī mēbeļu un 

ārstēšanas iekārtu izvietojums var ierobežot vietu, kas nepieciešama pacientu aprūpei. 

Pētījums par balsta un kustību aparāta traumām aprūpes veicēju – māsu un māsas palīgu – vidū 

liecina, ka: 

▪ 52 % aprūpes veicēju sūdzas par hroniskām muguras sāpēm; 

▪ 12 % aprūpes veicēju ir spiesti pamest darbu specialitātē, kā galveno veicinošu faktoru minot 

muguras sāpes; 

▪ 20 % aprūpes veicēju izvēlētos mainīt specialitāti, ja būtu muguras sāpes; 

▪ 38 % uzskata, ka aizietu no darba, ja būtu pietiekami smagas muguras sāpes; 

▪ savu darbavietu kakla problēmu dēļ jau ir mainījuši 6 % aprūpes veicēju, pleca problēmu dēļ – 

8 % aprūpes veicēju, savukārt muguras problēmu dēļ savu darbavietu ir mainījuši 11 % aprūpes 

veicēju. 

“Neveselīga, nedroša, diskomfortabla vide ierobežo cilvēka fiziskās un garīgās spējas, un tas savukārt 

ietekmē strādājošā uzvedību.” [51] 

“Ergonomikas mērķis ir ietekmēt darba uzdevumus, tehniku, darba izpildījumu, lai veicinātu drošus 

un veselīgus, ērtus darba apstākļus un darba vietu.” [51] 

Izmantojot pareizas celšanas un pozas maiņas metodes, var ievērojami samazināt ar darba apstākļiem 

saistītās traumas. Turklāt tas var dot vairāk sekundāru ieguvumu, tostarp mazāk darba kavējumu, 

labāku produktivitāti un augstāku darbinieku psiholoģiskā komforta līmeni. 

6.1. ĶERMEŅA BIOMEHĀNIKA 

Daudzu pacientu aprūpe ir saistīta ar stumšanu, vilkšanu, celšanu un pārvietošanu. Izmantojot 

pareizus ķermeņa biomehānikas principus un kustību tehniku, var izvairīties no balsta un kustību 

aparāta bojājumiem un samazināt risku ievainot pacientu pārvietošanas laikā. Ir trīs pareizas ķermeņa 

biomehānikas principi. 

▪ Saglabājiet zemu smaguma centru, ieliecoties iegurnī un ceļos, nevis saliecot jostasvietu. Tādā 

veidā, vienmērīgi sadalot svaru starp augšējo un apakšējo ķermeņa daļu, tiek saglabāts līdzsvars. 

Aprūpējot pacientu gultā, novietojiet gultu pareizā augstumā (sava vidukļa līmenī, kad aprūpējat 

pacientu gultā; iegurņa līmenī – pārvietošanas laikā). 



 

6. NODAĻA. PACIENTA PĀRVIETOŠANA UN POZICIONĒŠANA 

 
121 

▪ Novietojiet savas kājas platā balstā, nodrošinot sānu stabilitāti un pazeminot ķermeņa smaguma 

centru. 

▪ Turiet savu gravitācijas centru tieši atbalsta laukuma vidū un izvairieties no rotācijas un liekšanās 

kustībām mugurkaulā. Turiet muguru, kaklu, iegurni un kājas taisnas. Turiet objektu tieši priekšā, 

izvairoties no rotācijas mugurā. 

Pareiza vilkšana un stumšana 

▪ Stāviet tuvu objektam, novietojiet vienu kāju nedaudz uz priekšu. Sasprindziniet kāju muskuļus 

un iesaistiet iegurni, vienlaikus sasprindzinot vēdera un sēžas muskuļus. 

▪ Velkot novietojiet savas rokas uz objekta un salieciet elkoņus. Novietojiet objektu, novirzot svaru 

no mugurējās kājas uz priekšējo, piemērojot vienmērīgu un pastāvīgu spiedienu. 

▪ Velkot satveriet objektu un salieciet elkoņus, noliecieties prom no objekta, novirzot svaru no 

priekšējās kājas uz mugurējo kāju. Velciet vienmērīgi, izvairoties no straujām, saraustītām 

kustībām. 

▪ Pārvietojiet objektu vienmērīgā kustībā, jo apstājoties un uzsākot tiek patērēts vairāk enerģijas. 

Kā pareizi stāvēt? 

▪ Stāviet uz kājām 25,5 cm līdz 30,5 cm platumā, izvirziet vienu kāju nedaudz uz priekšu. 

▪ Pietupieties un pārnesiet svaru uz priekšējo kāju, turot muguru taisni, nevis saliecot to jostas 

vietā.  

▪ Pieceļoties iztaisnojiet ceļus un muguru, tādējādi lielāko slodzi dodot kāju muskulatūrai. 

Pareiza celšana un nešana 

▪ Apstājieties objekta priekšā, lai pacelšanas laikā samazinātu mugurkaula rotāciju. 

▪ Satverot objektu, sasprindziniet vēdera muskuļus. 

▪ Pieceļoties iztaisnojiet ceļus, izmantojot kāju un iegurņa muskuļus, vienmēr saglabājiet muguru 

taisni, turiet objektu pēc iespējas tuvāk. Lai izvairītos no muguras muskuļu sasprindzinājuma, 

objekts jātur vidukļa augstumā. 

Īpaši ieteikumi 

▪ Valkājiet apavus ar zemu papēdi, elastīgām un neslīdošām zolēm, slēgtu papēdi, tā novēršot 

negadījumus un veicinot pareizu kustību tehniku. 

▪ Ja iespējams, velciet, nevis grūdiet objektu, jo velkot tiek izmantoti iegurņa un kāju muskuļi, nevis 

muguras muskuļi. 

▪ Veicot smaguma pacelšanu vai pārvietošanu, izmantojiet palīglīdzekļus vai mehāniskas ierīces, 

vai kolēģu palīdzību, jo tas ievērojami samazinās traumu risku. 
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6.2. PACIENTA DROŠAS CELŠANAS UN PĀRVIETOŠANAS 

PRINCIPI 

Nepieciešamie pamatnoteikumi drošai pacientu pārvietošanai 

▪ Identificēt pacientu. Iepazīstināt ar sevi. 

▪ Novērtējot situāciju, pārliecinieties, vai sagatavots nepieciešamais aprīkojums un tas ir darba 

kartībā. Nepieciešamības gadījumā vienmēr meklējiet palīgus. 

▪ Pacientam ir jābūt informētam par to, kas ar viņu tiks darīts, tāpēc komentējiet veicamās darbības 

ar skaidrojumu “griezieties pret mani vai pret sienu”, nevis “pa labi vai pa kreisi”; komunikācija ar 

pacientu viņu iedrošinās un palīdzēs precīzi saprast, ko no viņa sagaida.  

▪ Lūdziet pacientu palīdzēt ar kustībām, ja viņš to var izdarīt, arī tas atvieglos pārvietošanu. 

▪ Jebkuru pārvietošanas procesu var veikt pa daļām, nevis uzreiz, tādā veidā samazinot lietoto 

fizisko piepūli. 

▪ Ieteicams gultu atbīdīt no sienas, paredzot vietu, kur apgriezties. Tas atvieglos pacienta 

pārvietošanu, samazinot risku gūt traumas. 

▪ Pirms pārvietojat pacientu, pārliecinieties, vai gultas, guļratu, ratu riteņi ir fiksēti bremžu stāvoklī. 

▪ Pielāgojiet krēslu, guļratus gultas līmenim un nolaidiet gultas sānu malas. 

▪ Veicot pacienta pārvietošanu gultā, gultas malai jābūt paceltai tajā pusē, uz kuru tiek pārvietots 

pacients. Tas nepieciešamas, lai samazinātu pacienta traumēšanas risku. 

▪ Pacientu nedrīkst saņemt aiz kakla, skartās ķermeņa daļas, bet tikai fiksēt un stabilizēt plecu joslu 

un iegurni. Pārvietošanas laikā pacients labi jāsatver, tādā veidā pasargājot pacientu un veselības 

aprūpes darbinieku no traumām. 

▪ Pacients nedrīkst turēties pie veselības aprūpes darbinieka kakla, bet tikai aiz pleciem vai vidukļa 

vai izmantojot speciālo palīglīdzekli – jostu ar rokturiem, tādā veidā pasargājot veselības aprūpes 

darbinieku no traumām. 

▪ Svars, ko drīkst celt vīrietis, ir 20 kg, sievietes – 15 kg, taču jāņem vērā pacienta līdzdalības apjoms 

aktivitāšu veikšanā.  

▪ Ja pacienta līdzdalība aktivitāšu veikšanā ir < 25 % – nepieciešami 3–4 veselības aprūpes 

speciālisti, 25–50 % – nepieciešami 2 veselības aprūpes speciālisti, 50–75 % – nepieciešams 1 

aprūpes speciālists, > 75 % – nepieciešama pārraudzība. 

▪ Cimdu lietošana pēc nepieciešamības (gadījumos, kad pacients ir infekciozs, redzami netīrs, bez 

apģērba). 

▪ Pacients jāsatver un jātur cieši, tas palīdz uzturēt līdzsvaru un mazinās spriedzi rokām un 

mugurai. 

▪ Turiet savas pēdas diezgan plati, lai nodrošinātu pietiekamu atbalsta laukumu. Vienu pēdu 

nolieciet tuvu pacienta pēdai, bet otru pagrieziet pārvietošanas virzienā. Tas palīdzēs pārnest 

pacienta svaru. 
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▪ Ceļot pacientu, izmantojiet šūpojošas kustības. 

▪ Pārvietojot pacientu, viss ir jādara viņam atbilstošā tempā, sagaidot, kad pacients pats uzsāk 

aktivitāti, lai izvairītos no traumām, ko izraisa steiga un pacienta nedrošības sajūta.  

▪ Ja strādājat komandā, nodrošiniet komandas vienotību (katrs komandas loceklis pakļaujas 

“vadītāja” rīkojumiem). 

▪ Pēc pārvietošanas izpildes jāpārliecinās, vai pacientam ir ērti un viņš ir drošībā.  

▪ Pēc pārvietošanas izpildes pacientam sniedziet informāciju par drošības (arī trauksmes) pogas 

lietošanu (izņēmums, ja pacients tiek transportēts uz citu procedūru). 

6.3. PACIENTA POZICIONĒŠANA 

Pozicionēšana ir pacienta novietošana pareizā pozā gultā vai spiediena atslogošana ratiņkrēslā. 

Pozicionēšana veicina komfortu, atjauno ķermeņa funkcijas, novērš deformācijas, atbrīvo spiedienu, 

novērš muskuļu sasprindzinājumu un stimulē pareizu elpošanu un mikrocirkulāciju. 

Pozicionēšana uz skartās puses 

▪ Galvu novietojiet uz neliela spilvena, nedaudz nolieciet to uz priekšu. 

▪ Rumpi novietojiet uz sāniem, perpendikulāri gultas virsmai. 

▪ Muguru atbalstiet ar spilveniem, lai pacients neveltos uz muguras. 

▪ Skarto roku novietojiet 90° leņķī pret ķermeņa asi; elkonis, delna – ekstenzijā; apakšdelms – 

supinācijas pozīcijā. 

▪ Skarto gūžu iztaisnojiet, viegli ielokiet celī. 

▪ Veselo kāju turiet taisnā leņķī – saliektu gūžā, novietojiet to uz spilvena tā, lai celis būtu gūžas 

augstumā. 

 

6.1. attēls. Pozicionēšana uz skartās puses  



 

6. NODAĻA. PACIENTA PĀRVIETOŠANA UN POZICIONĒŠANA 

 
124 

Pozicionēšana uz veselās puses 

▪ Galvu novietojiet uz neliela spilvena, nedaudz noliecot uz priekšu. 

▪ Veselo roku pacients var parasti pats novietot tā, kā ērtāk, arī zem spilvena. 

▪ Skarto roku novietojiet uz spilvena taisni priekšā, apmēram 100° leņķī (ja iespējams) attiecībā 

pret rumpja vertikālo asi tā, lai elkonis, plauksta, pirksti ir iztaisnoti. 

▪ Veselo kāju iztaisnojiet gūžā un minimāli ielokiet celī. 

▪ Skarto kāju novietojiet uz spilveniem saliektu taisnā leņķī celī un gūžā. Celi un apakšstilbu vēlams 

turēt gūžas augstumā.  

▪ Pēda normālā stāvoklī saliekta, izvairieties no plantārfleksijas – pārmērīgi nostieptas pēdas. 

 

6.2. attēls. Pozicionēšana uz veselās puses  

Pozicionēšana uz muguras 

▪ Lietojot šo pozicionēšanas variantu, jāievēro, ka krūšu daļa nedrīkst būt uz spilvena, nedaudz tiek 

pacelta tikai galva. 

▪ Paliktņi zem ceļiem var traucēt venozo atteci. Tādēļ, ja nepieciešams, uzlabojiet venozo atteci, 

paceļot uz augšu visu kājgali vai uzliekot kāju uz spilvena tā, lai spilvens būtu arī zem ceļiem. 

▪ Galvu novietojiet centrāli, neitrālā pozā vai nedaudz noliektu uz veselo pusi. 

▪ Zem skartā pleca novietojiet spilvenu. 

▪ Novietojiet pleca locītavu ārējā rotācijā, elkoni un delnu ekstenzijā, apakšdelmu supinācijā. 

▪ Zem skartā iegurņa novietojiet spilvenu. 

▪ Pēdu atbalstiet, lai tā būtu neitrālā stāvoklī. 
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6.3. attēls. Pozicionēšana uz muguras  

Pozicionēšana uz vēdera 

▪ Šajā pozīcijā var novietot pacientu, kuram ir stabili vitālie rādītāji un intrakraniālais spiediens ir 

normas robežās. 

▪ Gultas matraci pielāgojiet tā, lai tiktu saglabāts neitrāls pēdu locītavu stāvoklis. 

▪ Galvu pagrieziet uz sāniem un novietojiet uz neliela spilvena tā, lai netiktu apgrūtināta elpošana 

un sekrēta (izdalījumu) drenāža. 

▪ Zem krūškurvja novietojiet spilvenu, rokas elkoņos salieciet apmēram 90° leņķī – ar plaukstām 

virzienā pret galvu. 

▪ Zem iegurņa, augšstilbiem un apakšstilbiem novietojiet spilvenus. 

▪ Ceļus atstājiet brīvus. 

▪ Atbalstiet pēdas. 

 

6.4. attēls. Pozicionēšana uz vēdera  
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6.4. TVĒRIENI UN PĀRVIETOŠANA GULTĀ 

Plaukstas locītavas tvēriens – visdrošākais. 

   

Vienkāršs tvēriens Divkāršs tvēriens Plaukstas tvēriens 

6.5. attēls. Tvērieni  

Tvēriens, sēdinot pacientu aiz padusēm 

▪ Atrodieties pacientam aiz muguras. 

▪ Ieņemiet stabilu pozu (taisna mugura, izklupienā, ar kājām plecu platumā, atbalstot vienu kāju 

pret krēslu). 

▪ Aiz pacienta padusēm satveriet viņa rokas iespējami tuvu plaukstas pamatnes locītavām. 

▪ Pacients tur savas rokas tuvu ķermenim. 

▪ Pārvietojot pacientu, iekārtojiet viņu drošā sēdus pozā. 

 

6.6. attēls. Tvēriens, sēdinot pacientu aiz padusēm  

Pacienta pārvietošana gultā 

▪ Pacienta kājas ir saliektas ceļgalos. 

▪ Stāviet izklupienā, kājas ir platākas par plecu platumu. 

▪ Saglabājiet savu muguru tik taisnu, cik iespējams. 

▪ Atbalstoties uz vienas rokas, ar otru roku satveriet pacienta pleca locītavu. 
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▪ Pārvietojiet pacientu gultā uz augšu, darbojoties ar kolēģi saskaņoti. 

▪ Ja nepieciešams atkārtot pārvietošanu, jāpārliek atbalsta roka, tad atbalsta kāja, pēc tam 

pietuvina otru kāju atbalsta kājai, lai pavirzītu pacientu gultā uz augšu. 

 

6.7. attēls. Pacienta pārvietošana gultā  

Pasīvā pārvelšana uz veselo sānu 

▪ Pacients ar veselo roku satver skarto roku un iztaisno abas. 

▪ Nedaudz salieciet pacienta skarto kāju gūžas un ceļa locītavā. 

▪ Pieturot pacientu pie iegurņa un pēdas, pārveliet viņu uz veselo sānu. 

 

6.8. attēls. Pacienta pārvietošana uz veselo sānu  

Pacienta pārvelšana uz skarto sānu 

▪ Fiksējiet pacienta skarto kāju un plecu. 

▪ Pacients aktīvi ceļ veselo kāju un roku pāri viduslīnijai, veļoties uz skarto sānu. 
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6.9. attēls. Pacienta pārvietošana uz paralizēto sānu  

Sāniska pārvietošana gultā 

▪ Gulta ar nolaistu galvgali horizontālā stāvoklī. 

▪ Pacienta kājas saliektas gūžās un ceļu locītavās. 

▪ Abus pacienta ceļgalus lieciet uz leju, ar otru roku gurnu paceliet un virziet sāniski. 

▪ Pēc tam plecus ar spilvenu pārceliet sāniski, līdz ķermenis ir iztaisnots. 

 

6.10. attēls. Sāniska pārvietošana gultā  
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Pacienta piecelšana sēdus 

Pacienta pasīvā piecelšana 

▪ Ar saliektiem ceļgaliem pacientu pārveliet 

uz skarto ķermeņa pusi. 

▪ Ar veselo roku pacients atbalstās pret 

gultas malu. 

▪ Satveriet pacientu aiz ceļgaliem un 

lāpstiņas rajonā apsēdiniet. 
 

Pacienta aktīvā piecelšana 

▪ Pacients guļus uz skartās ķermeņa puses. 

▪ Ar veselo roku pacients atspiežas pret 

gultas malu. 

▪ Pieturot pacienta veselo ķermeņa pusi, 

palīdziet pacientam apsēsties. 

 

 6.11. attēls. Pacienta piecelšana sēdus  

6.5. PACIENTA PĀRVIETOŠANA NO GULTAS UZ 

GUĻRATIEM, NO GUĻRATIEM UZ GULTU 

Pacienta pārvietošana no gultas uz guļratiem 

▪ Pacienti, kuriem nepieciešama šāda veida pārvietošana, parasti ir nekustīgi, un pārsvarā viņi paši 

nevar palīdzēt pārvietošanas laikā. Pārvietošanai ir nepieciešami vismaz trīs līdz četri cilvēki – 

atkarībā no pacienta svara un veselības aprūpes darbinieka svara un izturības. 

▪ Gulta ar nolaistu galvgali ir horizontālā stāvoklī. 

▪ Novietojiet pacientu tuvāk gultas malai, pie kuras novietosiet guļratus. 

▪ Novietojiet palīglīdzekli zem pacienta muguras. 

▪ Novietojiet guļratus paralēli gultai. 

▪ Fiksējiet guļratu bremzes. 

▪ Viens vai divi veselības aprūpes speciālisti nostājas gultas pusē, un viens vai divi veselības 

aprūpes speciālisti nostājas guļratu pusē. 

▪ Viens vai divi veselības aprūpes speciālisti atrodas gultas galvgalī, un viens vai divi veselības 

aprūpes speciālisti atrodas starp pacienta krūtīm un gurniem. 
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▪ Satveriet palīglīdzekli aiz rokturiem. 

▪ Pēc “vadītāja” komandas “1, 2, 3” uzsāciet pārvietošanu. 

▪ Vienlaikus veselības aprūpes speciālisti – ar taisnām mugurām un saliektiem ceļiem – novirza 

svaru: 

▪ veselības aprūpes speciālisti, kuri atrodas gultas pusē, “stumj” pacientu savas rokas 

garumā, pārnesot svaru no mugurējās kājas uz priekšējo; 

▪ veselības aprūpes speciālisti, kuri atrodas guļratu pusē, “velk” pacientu, pārnesot 

svaru no priekšējās kājas uz mugurējo. 

▪ Pārvietojiet pacientu. 

Pacienta pārvietošana no guļratiem uz gultu 

Jāņem vērā iepriekš minētais uzskaitījums, izņemot: 

▪ veselības aprūpes speciālisti, kuri atrodas gultas pusē, “velk” pacientu, pārnesot svaru no 

priekšējās kājas uz mugurējo; 

▪ veselības aprūpes speciālisti, kuri atrodas guļratu pusē, “stumj” pacientu savu roku garumā, 

pārnesot svaru no mugurējās kājas uz priekšējo. 

6.6. PACIENTA PĀRVIETOŠANA NO GULTAS UZ 

RATIŅKRĒSLU, NO RATIŅKRĒSLA UZ GULTU 

Pacienta pārvietošana no gultas uz ratiņkrēslu 

▪ Šo pārvietošanas metodi var izmantot, ja pacients var stāvēt vismaz uz vienas kājas. 

▪ Ja pacients nevar atbalstīties vismaz uz vienas kājas, pacients jāpārvieto ar speciāliem 

palīglīdzekļiem. 

▪ Pirms pārvietojat pacientu ratiņkrēslā, pacients jāapsēdina uz gultas malas un jānolaiž gultas 

augstums tā, lai pacienta pēdas stabili atbalstītos pret grīdu. 

▪ Ļaujiet pacientam brīdi pasēdēt, lai pārliecinātos, vai pacientam nav galvas reiboņu. 

▪ Novietojiet ratiņkrēslu blakus gultai. 

▪ Fiksējiet ratiņkrēsla bremzes. 

▪ Noņemiet ratiņkrēslam rokas balstu gultas pusē. Paceliet kājas balstus. 

▪ Uzlieciet pacientam palīglīdzekli – pārvietošanas jostu. 

▪ Pārvietošanas laikā lūdziet pacientam turēties pie Jums vai turēties, sasniedzot ratiņkrēsla pretējo 

rokas balstu. 

▪ Stāviet tik tuvu, cik vien iespējams, turot pacientu aiz pārvietošanas jostas. 
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▪ Lai atbalstītu pacientu, novietojiet pacienta kājas starp saviem ceļiem, pietupjoties un turot 

muguru taisni. 

▪ Skaitot līdz 3, lēnām paceliet pacientu. 

▪ Iztaisnojot muguru, pārvietojieties ratiņkrēsla virzienā. 

▪ Kad pacienta kājas pieskaras ratiņkrēsla sēdeklim, nedaudz pietupjoties, iesēdiniet pacientu 

ratiņkrēslā. 

▪ Uzlieciet rokas balstu. Novietojiet pacienta kājas uz kāju balstiem. 

Pacienta pārvietošanu no ratiņķrēsla var skatīt videomateriālā, kas pieejams tiešsaistē: 

http://prastpalidzet.lv/aprupe/parvietosanas/ 

Pacienta pārvietošana no ratiņkrēsla uz gultu 

Jāņem vērā iepriekš minētais uzskaitījums, izņemot: 

▪ kad pacienta kājas pieskaras gultai, nedaudz pietupjoties, iesēdiniet pacientu gultā; 

▪ noņemiet pārvietošanas jostu; 

▪ apguldiet pacientu gultā. 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums 

Kas no uzskaitītā neietilpst pareizas ķermeņa biomehānikas principos: 

a) saglabāt zemu smaguma centru, 

b) novietot savas kājas platā balstā, 

c) celt smagumu ar taisnām kājām, 

d) turēt savu gravitācijas centru tieši atbalsta laukuma vidū. 

2. uzdevums 

Cik veselības aprūpes speciālistu nepieciešams, lai pārvietotu pacientu, kura līdzdalība aktivitāšu 

veikšanā ir 25–50%: 

a) 4; 

b) 3; 

c) 2; 

d) 1. 

3. uzdevums 

Kas ir pacienta pozicionēšana: 

a) pacienta ēdināšana gultā; 

b) pacienta novietošana pareizā pozā gultā; 

c) pacienta mazgāšana; 

d) pacienta veļas nomaiņa. 

4. uzdevums 

Patstāvīgi izveidojiet māsas palīga darbību sarakstu soli pa solim, pārvietojot pacientu no gultas uz 

ratiņkrēslu! 

5. uzdevums 

Pacientam nepieciešama pasīvā pārvelšana uz veselo sānu. 

Patstāvīgi izveidojiet māsas palīgam nepieciešamo darbību sarakstu! 
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6. uzdevums 

Situācijas apraksts 

Māsas palīgs, sākot darbadienu, ievēro ka pacients Brieža kungs ir guļošs. Pacients ir 68 gadus vecs, 

nonācis stacionārā pēc insulta. Viņam ir skarta labā ķermeņa puse, tādēļ ir grūtības kustēties. Lai 

novērstu izgulējuma veidošanos un labās ķermeņa puses muskuļu saspringumu un stīvumu, ir 

nepieciešama pareiza pacienta pozicionēšana.  

Uzdevums 

Kā veiksiet pacienta Brieža pozicionēšanu? 
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7. DROŠA BĒRNU APRŪPE MĀSAS PALĪGA PRAKSĒ

7.
DROŠA BĒRNU APRŪPE MĀSAS PALĪGA 

PRAKSĒ 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamo izpratni par bērna augšanas un attīstības periodiem, to 

ietekmējošiem faktoriem un drošības aspektiem, veicinot bērna augšanu 

un attīstību māsas palīga bērnu aprūpes praksē. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj sniegt atbalstu un iesaistīties bērna pamatvajadzību 

īstenošanā/pašaprūpes procesos. 

Zina bērna attīstības periodus un īpatnības augšanas un attīstības laikā. 

Izprot bērna augšanu un attīstību ietekmējošos faktorus. 

7.
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DEFINĪCIJA 

 Bērna augšanā un attīstībā pastāv noteiktas likumsakarības. 

▪ Bērna fiziskā un psihiskā attīstība līdz pilnam briedumam 

ir nepārtraukta. Psihiskā attīstība turpinās arī pēc fiziskā 

brieduma sasniegšanas, pat visu mūžu. 

▪ Augšana ir nevienmērīga – ar dažādu augšanas tempu, 

un tā ir specifiska zēniem un meitenēm. 

▪ Bērna fizisko attīstību raksturo vairāki rādītāji. 

▪ Antropometriskie rādītāji: augums, masa, galvas 

apkārtmērs, krūšu apkārtmērs, ķermeņa proporcijas. 

▪ Fiziometriskie rādītāji, kuri ļauj spriest par orgānu un 

sistēmu darbību: plaušu vitālā kapacitāte, muskuļu spēks, 

arteriālais asinsspiediens. 

▪ Somatoskopiskie, ķermeņa vizuālie rādītāji: skeleta un 

muskulatūras stāvoklis, zemādas tauku slāņa biezums, 

anomālijas, krūškurvja un mugurkaula forma, primārās 

un sekundārās dzimumpazīmes. 

Bērna augšana ir kvantitatīvs 

process, kas notiek šūnu skaita un 

šūnu lieluma pieauguma 

rezultātā. 

Bērna attīstība ir plašāks jēdziens, 

un tā ir fiziskā ķermeņa 

(bioloģiskā) un garīgā 

(psihosociālā) attīstība. 

Psihomotorā attīstība ir bērna 

kustību prasmju kvantitatīvas un 

kvalitatīvas izmaiņas, kas kopā ar 

citiem attīstības rādītājiem 

atspoguļo bērna bioloģisko 

briedumu. 

Bērna psihosociālā attīstība ir 

psihiskā un sociālā attīstība, kas 

noris vienlaicīgi ar fizisko 

attīstību. 

Iepazīties ar bērna attīstības īpatnībām dažādos vecuma periodos varat materiālā, kas pieejams 

tiešsaistē: http://drosaberniba.lv/emacibas/kursi/modulis-1 

Bērnam, nonākot veselības aprūpes iestādē gan profilaktiskās apskates, gan veselības traucējumu 

gadījumā, tiek noteikti vitālie un antropometriskie rādītāji. Darbojoties aprūpes komandā, māsas 

palīgs kopā ar māsu veic antropometrisko rādītāju un vitālo rādītāju mērījumus. Tāpēc izpratne par 

attiecīgo rādītāju normām dažādos bērna vecuma periodos palīdz komandā darboties mērķtiecīgi un 

ar izpratni. Ar antropometrisko rādītāju normām bērna vecuma periodos, kā arī to noteikšanas 

īpatnībām varat iepazīties, lasot materiāla 3.2.1. nodaļu “Antropometrisko rādītāju noteikšana 

zīdainim un bērnam virs gada vecuma”. Vitālo rādītāju normas dažādiem bērna vecumiem tiks 

aplūkotas turpmāk, taču to noteikšanas tehnika biežāk ir māsas kompetence. Māsas palīgs iesaistās 

manipulāciju veikšanā, sadarbojoties ar bērnu, māsu un bērna vecākiem, spējot pastāstīt, iedrošināt 

un nomierināt satraukto bērnu un arī vecākus. 

Vienlaicīgi ar bērna fizisko attīstību noris viņa psihosociālā attīstība, kas turpinās dzīves laikā. Psihiskā 

attīstība ir ģenētiski noteikta, bet nav iespējama bez cilvēciskas saskarsmes. Savukārt sociālo attīstību 

nosaka un regulē audzināšana un aprūpe.  

Bērna drošība ir viens no tiem nosacījumiem, kas nepieciešams bērna pilnvērtīgai augšanai un 

attīstībai. Māsas palīgs kā viens no aprūpes komandas locekļiem, izprotot bērna augšanas un attīstības 
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īpatnības, attīstības periodu atšķirības un vajadzības katrā bērna vecuma posmā, spēj veicināt drošu 

bērna augšanu un attīstību. 

Zināms, ka bērna droša augšana un attīstība ir atkarīga no apkārt esošo pieaugušo izpratnes, 

zināšanām un spējām nodrošināt bērnam pilnvērtīgu, drošu vidi. Bērnu aprūpē iesaistītajiem jāspēj 

sniegt pietiekamu, pamatotu informāciju un palīdzību bērna vecākiem. To pilnvērtīgi var veikt, tikai 

izprotot bērna attīstības tendences dažādos vecuma periodos. 

7.1. BĒRNA ATTĪSTĪBAS PERIODI 

Bērna attīstība tiek iedalīta vairākos periodos. Biežāk lietotais bērnu attīstības periodu iedalījums: 

▪ jaundzimušā jeb neonatālais periods (no dzimšanas līdz 28. dzīves dienai); 

▪ zīdaiņa periods (no 28. dzīves dienas līdz 1 gada vecumam); 

▪ mazbērna periods (no 1 gada vecuma līdz 3 gadu vecumam); 

▪ pirmsskolas periods (no 3 gadu vecuma līdz 7 gadu vecumam); 

▪ skolas vecums – jaunākais skolas vecums (no 7 gadu vecuma līdz 11–12 gadu vecumam), 

▪ vecākais skolas vecums (no 11–12 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam). 

Katram bērnības periodam ir raksturīgas noteiktas fizioloģiskās un patoloģiskās īpatnības, kas 

detalizēti aprakstītas 11. pielikumā “Bērnības periodu raksturojums”. 

Izpratne par būtiskajām atšķirībām šajos periodos dod iespēju aprūpes personālam, tai skaitā arī 

māsas palīgam, veikt adekvātu, bērnam drošu aprūpi, kā arī palīdz pamanīt radušās problēmas bērna 

attīstībā un veikt bērnam atbilstošu aprūpi. 

Bērna aprūpē iesaistītajiem jāņem vērā, ka ir svarīgi attīstību ietekmējošie faktori un tie ir gan 

ietekmējami, gan neietekmējami. 

Attīstību ietekmējošie faktori 

1. Endogēnie jeb iekšējie faktori 

1.1. Iedzimtība. 

1.2. Prenatālā (pirmsdzimšanas attīstības periods) un intranatālā (periods no dzemdību 

sākuma līdz bērna piedzimšanai) perioda iespaidi. 

2. Eksogēnie jeb ārējie faktori 

2.1. Daba: 

2.1.1. ģeogrāfiskie faktori – klimats, reljefs; 

2.1.2. kosmiskie faktori – saules gaisma, siltums; 

2.1.3. bioloģiskie faktori – augi, dzīvnieki, mikroorganismi. 
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2.2. Sociālā vide: 

2.2.1. personību socializējošie faktori; 

2.2.2. sociālekonomiskie, sociālpolitiskie, sociālhigiēniskie faktori. 

Iedzimtība ir organisma spēja nodot savas pazīmes nākamajām paaudzēm. Šī faktora ietekmē bērns 

no vecākiem daļēji pārmanto fiziskās un psihiskās īpatnības. Protams, iedzimtība ir faktors, ko neviens 

bērna attīstībā ietekmēt nevar. Jāpiebilst, ka iedzimtības faktors kā nelabvēlīgi ietekmējošs faktors 

bērna augšanā un attīstībā izpaužas ģenētisko saslimšanu gadījumos (piemēram, Dauna slimība, 

fenilketonūrija u. c.). 

Nosacījums, ka grūtniecei līdz 12. grūtniecības nedēļai jāstājas pie ārsta grūtniecības uzskaitē un 

tālākās grūtniecības laikā ārsts regulāri jāapmeklē, ļauj vismaz nedaudz ietekmēt bērna augšanas un 

attīstības prenatālo periodu. Pateicoties dažādām veselības izmeklēšanas metodēm, agrīni 

diagnosticējot, iespējama augļa patoloģijas vai bērna attīstības novirzes no normas savlaicīga un 

precīza konstatācija. 

7.2. VITĀLIE RĀDĪTĀJI, TO NOTEIKŠANAS ĪPATNĪBAS 

BĒRNIEM 

 
DEFINĪCIJA 

 Katrā bērna vecuma periodā vitālo rādītāju normas ir 

atšķirīgas. Tās aplūkojamas 7.1. tabulā. Vitālo rādītāju 

noteikšanas tehnika bērniem ir līdzīga kā pieaugušajiem, 

tomēr jāņem vērā, ka bērna uzvedība un reakcija uz veicamo 

manipulāciju ir atšķirīga. To nosaka bērna attīstības perioda 

īpatnības, arī bērna psiohoemocionālais stāvoklis un 

vispārējais veselības stāvoklis.  

Vitālie rādītāji ir dzīvībai svarīgās 

pazīmes – ķermeņa temperatūra, 

pulss, elpošana, asinsspiediens, 

kas norāda uz cilvēka vispārējo 

veselības stāvokli. 

Aprūpējot bērnu, jāņem vērā, ka visdrošāk jutīsies un iespējami pozitīvi noskaņots bērns būs tad, ja 

viņam blakus būs vecāki vai viņus aizvietojoša persona. Bērniem līdz divu gadu vecumam vitālos 

rādītājus vislabāk ir noteikt miegā. 

7.1. tabula 

Vidējais sirdsdarbības un elpošanas ātrums (reizes minūtē) 

Vecums  Sirdsdarbība  Elpošana  

Jaundzimušais  120–140 reizes min. 40–60 reizes min. 

1 mēnesis 130 reizes min. 40 reizes min. 
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Vecums  Sirdsdarbība  Elpošana  

6 mēneši  120 reizes min. 30–40 reizes min. 

1 gads  115 reizes min. 30–35 reizes min. 

2 gadi  110 reizes min. 20–30 reizes min. 

4 gadi  105 reizes min. 20–30 reizes min. 

6 gadi 95 reizes min. 20–25 reizes min. 

8 gadi  90 reizes min. 20–25 reizes min. 

10 gadi  85 reizes min. 17–22 reizes min. 

12 gadi  85 reizes min. 17–22 reizes min. 

14 gadi  82 reizes min. 15–20 reizes min. 

16 gadi 80 reizes min. 15–20 reizes min. 

Bērnam pulss un elpošana tiek skaitīti vienu minūti. Līdz divu gadu vecumam pulsu skaita uz lielā 

avotiņa, deniņu artērijas vai uz sirds galotnes (skat. 7.1. attēlu). 

 

7.1. attēls. Pulsa noteikšana uz sirds galotnes  
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Pēc divu gadu vecuma pulsu nosaka uz radiālās artērijas, divus vai trīs pirkstus (II, III, IV) novietojot 

paralēli radiālajai artērijai un piespiežot spieķa kaulam (skat. 7.2. attēlu). 

 

7.2. attēls. Radiālā pulsa noteikšana  

Elpošanu jaundzimušajam un zīdainim novērtē pēc vēdera kustībām un izklausa ar stetoskopu (skat. 

7.3. attēlu). 

 

7.3. attēls. Elpošanas noteikšana zīdainim  

Ja bērns, nosakot elpošanu, raud vai ir uztraucies, elpošanas ritms palielinās, tāpēc aprūpes veicējam, 

ja bērns ir nomodā, sākotnēji bērns jānomierina, jāatrod labs savstarpējais kontakts un tikai tad 

jāuzsāk manipulācijas izpilde. 

Saskarsmē ar bērnu manipulāciju laikā noteikti jāiesaista bērna vecāki, kuri vislabāk spēj bērnu 

nomierināt un palīdzēt pārvarēt bailes. Asinsspiedienu – kā ikdienas mērījumu veselības aprūpes 

iestādē – bērniem mēra pēc septiņu gadu vecuma. Asinsspiediena normas bērnam redzamas 

7.2. tabulā. 
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7.2. tabula 

Normai atbilstoši asinsspiediena lielumi 

Vecums (gados) 

Sistoliskais Diastoliskais 

Vidējais  Robežas  Vidējais  Robežas  

1–1 ½ 90 95/115 60 42/80 

1–3 95  70/120 63 37/92 

3–7  100  75/115 60 46/80 

8–9  105 90/123 57 48/66 

10–11  110 93/123 58 46/69 

12–13  115 95/134 60 50/70 

14–15  120 99/140 61 51/71 

Bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem, asinsspiediens tiek mērīts pēc ārsta norādījumiem un atsevišķu 

saslimšanu gadījumos. Tomēr ir ļoti svarīgi izvēlēties atbilstošu un pareizu aprīkojumu – tieši spiediena 

mērīšanai vajadzīgo manšeti, lai iegūtais mērījums būtu precīzs. Pārāk plata manšete uzrāda 

neatbilstoši zemus datus. Pārāk šaura manšete uzrāda neatbilstoši augstus datus. Manšetei jānosedz 

2/3 no augšdelma vai augšstilba. Bērniem pēc 1 gada vecuma asinsspiediens uz kājas ir apmēram par 

20 mm/Hg augstāks nekā uz rokas. Dažāda lieluma manšetes var apskatīt 7.4. attēlā. 

  

7.4. attēls. Asinsspiediena mērīšanas manšetes – pieaugušajam un bērnam  
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Asinsspiediena mērīšanas manšetes izmērs bērnam tiek noteikts pēc cm, izmēri redzami 7.3. tabulā. 

7.3. tabula 

Atbilstoša izmēra manšetes asinsspiediena mērīšanai 

Vecums  Izmērs (cm) 

Jaundzimušais 2,5–3  

Zīdainis  4–5  

1–4 gadi 6–7  

5–10 gadi  8–10  

Pēc 10 gadiem  10–12 

7.3. JAUNDZIMUŠAIS UN VIŅA ATTĪSTĪBA 

Zīdainis ir bērns no viņa dzimšanas brīža līdz 1 gada vecumam. Zīdaiņa periodā ietilpst jaundzimušā 

jeb neonatālais periods, kurš ilgst no dzimšanas līdz 1 mēneša vecumam.  

Šajā dzīves periodā bērns pielāgojas jaunajiem apstākļiem: 

▪ adaptējas patstāvīgai dzīvei jaunajos apstākļos, 

▪ viņam nokrīt nabassaites atlieka, 

▪ sadzīst nabas brūce, 

▪ rodas pārejas stāvokļi, kurus izraisa ārējās un iekšējās vides pārmaiņas. 

Jaundzimušā periodu iedala: 

▪ agrīnā jaundzimušā periods (no bērna dzimšanas līdz 1 nedēļai), 

▪ vēlīnais jaundzimušā periods (no 1 nedēļas līdz 1 mēnesim). 

Atkarībā no dzimšanas laika jaundzimušais ir: 

▪ iznēsāts – dzimis no 37. līdz 42. grūtniecības nedēļai, 

▪ neiznēsāts – dzimis no 22. (ar svaru vismaz 500 g) līdz 36. grūtniecības nedēļai, 

▪ pārnēsāts – dzimis 42. grūtniecības nedēļā un vēlāk. 

Tūlīt pēc bērna dzimšanas dzemdību zālē notiek jaundzimušā primārā aprūpe, ko veic ārsts 

neonatologs kopā ar māsu, piedaloties arī māsas palīgam. 
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Pēc bērna piedzimšanas dzemdību zālē tiek veikti specifiski pasākumi. 

1. Elpošanas ceļu atbrīvošana un elpošanas nodrošināšana. 

 

7.5. attēls. Elpceļu atsūkšana 

2. Nabassaites atliekas apkopšana. 

 

7.6. attēls. Nabassaites aprūpe  

3. Optimālas, stabilas vides nodrošināšana. 

4. Gonoblenorejas (acs konjunktīvas gļotādas iekaisums, ko var izraisīt gonokoki) un citu 

infekciju profilakse. 

5. Ādas kopšana un bērna apģērbšana. 

6. Mātes un bērna kontakta nodrošināšana, zīdīšana. 

 

7.7. attēls. Mātes un bērna kontakts 
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7. Izmeklēšana un novērtēšana. 

8. Dokumentācijas aizpildīšana. 

Māsas palīgs jau pirms dzemdību sākuma sagatavo un pārbauda nepieciešamo aprīkojumu 

jaundzimušā primārai aprūpei. 

▪ Pārbauda gļotu atsūcēja darbību un sagatavo vairāku izmēru gļotu atsūkšanas katetrus (skat. 7.8. 

un 7.9. attēlu). 

▪ Sagatavo sterilu instrumentu komplektu jaundzimušā nabas aprūpei. 

▪ Sagatavo materiālu (vati, marles plāksnītes) jaundzimušā ādas aprūpei. 

▪ Sagatavo jaundzimušā apģērbu, sasilda to, novietojot uz ieslēgta bērna aprūpes galda. 

▪ Pārbauda reanimācijas aprīkojuma maskas-maisa (ambu maiss) pieejamību un skābekļa padeves 

gatavību (skat. 7.10. attēlu). 

   

7.8. attēls. Gļotu atsūkšanas 

iekārta  
7.9. attēls. Gļotu atsūkšanas 

katetri  
7.10. attēls. Maska-maiss jeb 

ambu maiss  

Jaundzimušā novērtēšana 

Pēc piedzimšanas jaundzimušais tiek novērtēts pēc Apgares skalas. Tā ir objektīva metode, pēc kuras 

izvērtē bērna 5 svarīgākās klīniskās pazīmes 1. un 5. minūtē (nepieciešamības gadījumā arī 10. un 

20. minūtē) no 0 līdz 10 ballēm. Bērna novērtēšanu veic ārsts.  

Apgares skalas vērtējuma kritēriji ir: 

▪ sirdsdarbības ritms, 

▪ elpošanas aktivitāte, 

▪ muskuļu tonuss, 

▪ reflektorais uzbudinājums, 

▪ ādas krāsa. 

Bērna fiziskās attīstības novērtējumu var veikt māsas palīgs māsas uzraudzībā. Ar jaundzimuša bērna 

vitālo rādītāju normu var iepazīties DML 12. pielikumā “Jaundzimušā vitālie rādītāji”. 

Jaundzimuša bērna vispārējie fiziskās attīstības mērījumi un normas 

▪ Ķermeņa masa 2,7–4,0 kg 

▪ Galvas apkārtmērs 33–35 cm 
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▪ Krūšu apkārtmērs 30,5–33 cm 

▪ Galvas apkārtmērs, kas ir 2–3 cm lielāks par krūšu apkārtmēru 

▪ Auguma garums 48–53 cm (no galvas virsmas līdz papēžiem) 

   

7.11. attēls. Ķermeņa masas 

noteikšana 
7.12. attēls. Galvas 

apkārtmēra mērīšana 
7.13. attēls. Jaundzimušā auguma 

garuma mērījums 

Jaundzimušā fizioloģiskie stāvokļi 

Pēc piedzimšanas jaundzimušais pakāpeniski adaptējas (pielāgojas) jaunajai apkārtējai videi.  

Daļai jaundzimušo rodas šim vecumam specifiski pārejas jeb fizioloģiskie stāvokļi, kurus izraisa ārējās 

un iekšējās vides pārmaiņas. Šie stāvokļi raksturīgi tikai jaundzimušajiem. Fizioloģiskie stāvokļi 

robežojas ar patoloģiskiem stāvokļiem un nelabvēlīgu faktoru ietekmē var pāriet slimībā. Par šiem 

stāvokļiem jābūt informētiem visiem bērna aprūpē iesaistītajiem, lai savlaicīgi pamanītu un spētu 

novērtēt radušās izmaiņas bērna vispārējā stāvoklī. 

7.4. tabula 

Jaundzimušā fizioloģiskie stāvokļi 

Fizioloģiskais 

stāvoklis 
Apraksts Aprūpe 

Fizioloģiskais masas 

zudums 

Masas zudums ir visiem 

jaundzimušajiem. Masas zudums 

svārstās 3–8 (10) % no bērna 

dzimšanas masas. Masu 

jaundzimušais zaudē pakāpeniski, tās 

maksimumu sasniedzot 3.–4. dzīves 

dienā. Lielākā daļa jaundzimušo savu 

ķermeņa masu atjauno 10. dzīves 

dienā, daži jau dzīves 1. nedēļas 

beigās, daži – 15. dzīves dienā. 

Masas zuduma iemesli – mazs ēdiena 

apjoms pirmajās dzīves dienās; ūdens 

izdalīšanās caur ādu, plaušām; pirmā 

Māsas palīgs sagatavo 

jaundzimušajam bērnam 

piemērotus svarus ar precizitāti līdz 

10 g un svaru maksimumu 25 kg. 

Svarus apstrādā ar dezinfekcijas 

līdzekli. Izskaidro mātei 

nepieciešamību sekot bērna svara 

dinamikai, kā arī skaidro bērna 

dzimšanas svara samazināšanās 

iemeslus pirmajās dzīves dienās.  
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Fizioloģiskais 

stāvoklis 
Apraksts Aprūpe 

vēdera izeja, urinācija; nabassaites 

atliekas izžūšana; barības atgrūšana.  

Fizioloģiskā dzelte jeb 

ikteruss 

Sastopama 67–80 % jaundzimušo. 

Vairumam jaundzimušo parādās 2.–3. 

dzīves dienā. Vispirms dzelte parādās 

uz sejas, tad – uz ķermeņa, 

ekstremitātēm, acs sklērās, mutes 

gļotādā. Fekāliju un urīna krāsa 

normāla. Dzeltes maksimums ir 5.–6. 

dzīves dienā. Dzelte samazinās 

pakāpeniski, izzūd 7.–10. (12.) dienā. 

Dzelte ir ieilgusi, ja saglabājas 2–3–4 

nedēļas. Dzelte ieilgst neiznēsātiem 

bērniem vai jaundzimušajiem ar 

dzemdību traumu, asfiksiju, 

perinatālu infekciju. 

Dzeltes iemesli – neatbilstība starp 

bērna nenobriedušo aknu 

fermentatīvajām spējām 

(glikuroniltransferāzes nepietiekama 

aktivitāte); pastiprinātu eritrocītu 

sabrukšanu.  

Parasti nekādas īpašas procedūras 

nav jāveic, bet, ja šķiet, ka ar dzelti 

nepieciešams cīnīties, palīdz 

gaismas jeb fototerapija.  

Tas nozīmē, ka mazulis pēc iespējas 

biežāk jātur saules gaismā. 

Piemēram, bērna gultiņu var 

novietot pie loga. Turklāt logam nav 

jābūt atvērtam – dienas gaismas 

stari iet cauri stiklam. 

 

Fizioloģiskā eritēma 

jeb fizioloģiskais 

katars 

Ādas hiperēmija rodas tās 

kairinājuma dēļ, noņemot lieko 

kazeozo ziedi, notīrot ādu no 

netīrumiem, kas radušies dzemdību 

laikā.  

Āda ir sarkana no dažām stundām 

līdz dažām dienām. Pēc tam notiek 

ādas lobīšanās sīku zvīņu vai retākos 

gadījumos – plākšņu veidā.  

Ir svarīgi nodrošināt pareizu un 

rūpīgu ādas kopšanu. 

Vislabākais ādas kopšanas līdzeklis 

vesela jaundzimušā ādai ir atdzesēts 

vārīts ūdens un bērnu ziepes. 

Speciālos ādas kopšanas līdzekļus 

ieteicams lietot tikai 

problēmsituācijās, piemēram, 

stipras ādas lobīšanās gadījumā to 

var ieziest ar bērniem paredzētu 

eļļu. Bērnu pūderi ieteicams lietot 

tikai uz nomazgātas un nosusinātas 
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Fizioloģiskais 

stāvoklis 
Apraksts Aprūpe 

bērna ādiņas un tikai tad, ja āda 

izteikti izsutusi problēmvietās – 

cirkšņu rajonā, uz dibena, padusēs. 

Ieteicamas arī gaisa peldes, tikai 

jānodrošina optimāla telpas 

temperatūra, lai bērns nezaudētu 

normālu ķermeņa temperatūru. 

Māsas palīgs informē vecākus par 

bērna apģērba mazgāšanu – 

jāizmanto tikai droši un pārbaudīti 

veļas mazgāšanas līdzekļi.  

Bērns ir jāģērbj atbilstoši laika un 

sadzīves apstākļiem. Bērna 

apģērbam vajadzētu izmantot 

elpojošus, dabiska materiāla 

izstrādājumus. Lai pārbaudītu, vai 

bērnam ir pietiekami silts, speciālisti 

iesaka pārbaudīt pieri, degungalu 

un muguru, nevis vadīties pēc 

mazuļa roku siltuma. 

Māsas palīgs informē māti par 

nepieciešamību pārrunāt ar māsu 

vai uztura speciālistu par mātei 

nepieciešamo uzturu bērna 

zīdīšanas laikā. 

Pārejošais jeb 

transitīvais drudzis 

Sastopams 0,5–17 % jaundzimušo. 

Ķermeņa temperatūras 

paaugstināšanās parasti notiek 3.–4. 

dienā, kas sakrīt ar ķermeņa masas 

zuduma laiku. Ķermeņa temperatūra 

paaugstinās 3–4 stundu laikā līdz 39–

40 °C. Temperatūras paaugstināšanās 

var atkārtoties vairākkārt.  

Bērnam jādod papildus dzert – 

vārītu ūdeni. 

Jānovērš pārkaršanas iespējas, 

tāpēc jāievēro, ka optimālā gaisa 

temperatūra istabā, kur uzturas 

bērns, ir 21–23 °C. Ja temperatūra 

telpā ir virs 24 °C, bērnam tas ir par 

daudz.  



 

7. NODAĻA. DROŠA BĒRNU APRŪPE MĀSAS PALĪGA PRAKSĒ 

 
147 

Fizioloģiskais 

stāvoklis 
Apraksts Aprūpe 

Temperatūras paaugstināšanās 

iemesli – nepietiekams šķidruma 

daudzums organismā; augsta 

olbaltumvielu koncentrācija 

uzņemtajā mātes pirmpienā; 

nepilnīga jaundzimušā 

termoregulācija; bērna pārkaršana. 

Dzimumkrīze 

(hormonālā krīze) 

Izpaužas ar krūts dziedzeru 

palielināšanos (abu dzimumu 

jaundzimušajiem); dzimumorgānu 

tūsku. 

Fizioloģisko krūts dziedzeru 

piebriedumu novēro 2.–5. dzīves 

dienā, maksimumu sasniedzot 8.–

10. dzīves dienā. Krūšu dziedzeri var 

palielināties līdz plūmes lielumam. 

Āda virs krūts dziedzeriem nav 

izmainīta, palpējot ir nesāpīgi. Dažreiz 

no tiem izdalās pirmpienam līdzīgs 

šķidrums. Pakāpeniski pietūkums 

izzūd (pēc 2–3 nedēļām), kad 

hormonu daudzums organismā 

krītas. Dziedzerus nedrīkst spiest. 

Dzimumorgānu tūsku novēro 5.–

7. dienā, tā ilgst 1–2 dienas.  

Meitenēm novēro ārējo 

dzimumorgānu tūsku, gļotaini 

asiņaina sekrēta izdalīšanos no 

dzimumspraugas. Zēniem pietūkst 

sēklinieku maisiņi.  

Svarīga ir pareiza bērna ikdienas 

higiēniskā aprūpe – meitenēm 

jāapmazgā dzimumorgāni ar siltu 

ūdeni no priekšpuses uz mugurpusi, 

tāpat no priekšpuses uz mugurpusi 

jāapmazgā arī mazi zēni. 

 

Fizioloģiskā oligūrija, 

albuminūrija, urātu 

infarkts nierēs 

Jaundzimušajiem urīns veidojas ļoti 

maz – fizioloģiskā oligūrija, tas ir 

koncentrēts urīns (urīna īpatnējais 

Jaundzimuša bērna aprūpē tiek 

izmantotas autiņbiksītes vai 

pamperi. To nomaiņa parasti notiek 
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Fizioloģiskais 

stāvoklis 
Apraksts Aprūpe 

svars 1006–1018). Bērnam urinācijas 

biežums pirmajā dzīves nedēļā ir tikai 

5–7 reizes dienā. Pirmajā dzīves 

nedēļā jaundzimušajiem urīnā 

konstatē olbaltumvielas – albumīnus 

(albuminūrija). 

Iemesls – urīna stāze nierēs dzemdību 

laikā; nieru funkcionāla nespēja – šajā 

vecumā nieru kanāliņu epitēlijs nav 

vēl pilnīgi attīstījies un laiž cauri 

olbaltumvielas. Tā koncentrācija urīnā 

ir līdz 0,25 %, tas izzūd 12.–14. dienā. 

Urātu infarkts nierēs rodas 50 % 

jaundzimušo, kad ar urīnu izdalās 

daudz urīnskābes sāļu – urātu.  

Urīns vizuāli izskatās duļķains, krāsa 

spilgta (brūna, rūsgana), nostādinot 

urīnā redzamas sarkanīgi brūnganas 

nogulsnes. Šajās dienās ķermeņa 

masa samazinās visstraujāk.  

ik pēc 3–4 stundām vai arī tad, ja 

aprūpētājs pamana, ka autiņbiksītēs 

ir sakrājies daudz urīna vai arī fēces. 

Lai kontrolētu izvadītā šķidruma 

daudzumu jaundzimušajam 

bērnam, arī zīdainim, māsas palīgs 

var veikt autiņbiksīšu svēršanu 

pirms un pēc to nomaiņas. Iegūtā 

starpība, kas rodas, sverot jaunas 

(tīras) un no bērna noņemtas 

(izmantotas) autiņbiksītes, ir tas 

daudzums, ko bērns izvadījis ar 

urīnu un fēcēm. 

Tauku nogulšņi 

(kazeozā ziede) vernix 
caseosa 

Vernix caseosa klāj jaundzimušā ādu. 

Ziede sastāv no tauku dziedzeru 

sekrēta, atslāņotā epitēlija, taukiem, 

glikogēna, ekstraktvielām, 

karbonātiem, fosfātiem, holesterīna, 

aromātiskām un gaistošām skābēm, 

A vitamīna, bioloģiski aktīvām vielām. 

Kazeozā ziede ir pelēcīgi bāla. Krāsas 

izmaiņas norāda uz patoloģisku 

procesu (infekciju, asfiksiju, hemolīzi).  

Māsas palīgs izskaidro mātei, ka 

tauku nogulšņus pirmajās dzīves 

dienās no bērna ādas nevajadzētu 

censties noņemt, jo tie pasargā 

bērnu no atdzišanas, savukārt bērna 

ādu – no ievainojumiem. Ja ieloku 

virsmās kazeozā ziede saglabājas 

izteikti redzama otrajā trešajā dzīves 

dienā, to maigi var noņemt ar 

marles salveti. 

Milium – palielināti, 

nosprostoti tauku 

dziedzerīši 

Vizuāli izskatās kā bāli dzelteni 

punktiņi, kuri nedaudz paceļas virs 

ādas. Jaundzimušajam milium 

Svarīgi nodrošināt bērna ādas 

aprūpi ar atdzesētu vārītu ūdeni un 

bērnu ziepēm.  
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Fizioloģiskais 

stāvoklis 
Apraksts Aprūpe 

redzami uz deguna, zoda, vaigiem, 

pieres. 

Tauku dziedzeri palielinās, jo pēdējos 

intrauterīnās attīstības mēnešos tie ir 

pastiprināti funkcionējuši un 

izstrādājuši daudz sekrēta. Mainoties 

epidermai un atveroties tauku 

dziedzeru izvadkanāliņiem, pirmajā 

vai otrajā dzīves nedēļā šie punktiņi 

izzūd.  

Jāveic bērna rīta apkopšana. 

Bērna vannošanu var uzsākt 5–7 

dzīves dienā. Lai neizjauktu bērna 

ādas dabīgo mikrofloru, svarīgi, lai 

vannošanā tiktu izmantots tīrs 

ūdens, nevis bērnu ādas kopšanas 

līdzekļu arsenāls, ja vien ārsts nav 

noteicis citādi. Ieteicamā ūdens 

temperatūra ir 37 C, kuru nosakot 

jāizmanto speciāls ūdens 

termometrs.  

Pārejas vēdera izeja 

(mekonijs) 

Pirmās vēdera izejas ir melni zaļganā 

krāsā. To sauc par mekoniju. 

Mekonijs ir nedaudz eļļaina un darvai 

līdzīga masa, kuras sastāvu veido 

jaundzimušā norītie augļūdeņi. 2.–4. 

dienā pēc piedzimšanas izkārnījumu 

krāsa mainās, tā kļūst gaišāka un vairs 

nav tik lipīga. Tas nozīmē, ka bērna 

vēders sāk pārstrādāt pirmpienu un 

mātes pienu. Pēc mekonija 

izdalīšanās (līdz 4. dienai tas pilnībā 

izdalās no zarnām) vēdera izeja 

nenormalizējas uzreiz. Pārejas 

periodā fekālijas kādu laiku var būt 

gļotainas, brūni zaļas, ūdeņainas, 

reizēm putainas. Zarnās uzkrājas 

gāzes, vēders uzpūšas. Pēc kāda laika 

fekāliju izskats mainās – tās kļūst 

putrveida, homogēnas, sinepju 

pulvera krāsā.  

Lipīguma dēļ mekoniju ir samērā 

grūti nomazgāt no ādas. Svarīgi 

nodrošināt bērna ādas aprūpi ar 

atdzesētu vārītu ūdeni un bērnu 

ziepēm. 
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7.4. JAUNDZIMUŠĀ UN ZĪDAIŅA APRŪPES DROŠĪBAS 

ASPEKTI 

Kritieni no augstuma 

Tikko dzimušu bērnu nepieskatītu nedrīkst atstāt uz pārtinamā galda, gultas vai citām virsmām! Bērna 

galvaskauss ir trausls, viegli ievainojams, un tā ir salīdzinoši smagākā ķermeņa daļa, tāpēc, ja zīdainis 

krīt, tad parasti uz galvas. Lai bērns iegūtu nopietnu galvaskausa traumu, pietiek ar 30 centimetru 

augstumu! Māsas palīgam ir jāsniedz vecākiem informācija, paskaidrojot, ka arī jaundzimušais, kaut 

arī, šķiet, nepārvietojas, ir pietiekami kustīgs, tāpēc ir bīstami atstāt bērnu nepieskatītu uz 

paaugstinātām virsmām. 

Gulēšanas vieta un poza 

Pasaulē zīdaiņiem ir sastopams pēkšņās nāves sindroms, un ir pierādīts, ka sindroma iespējamību 

mazina, ja tiek ievēroti jaundzimušā un zīdaiņa drošas guldināšanas noteikumi. Vecākiem jāpastāsta, 

ka bērna gultas matracim vēlams būt cietākam, nevis mīkstākam. Ja jaundzimušo vecāki vēlas ņemt 

savā gultā, tad noteikti aprūpes personālam vecāki jābrīdina, ka to nedrīkst darīt, ja blakus guļošais 

vecāks ir pārguris vai ir apreibinošo vielu ietekmē.  

Zīdainim drošākā gulēšanas poza ir uz muguras. Bērnu pozā uz vēdera nepieskatītu atstāt nedrīkst! 

Dažkārt vecāki domā, ka, guļot uz muguras, bērns vieglāk var aizrīties, tomēr vecāki ir jāinformē, ka tā 

nav – noguldot uz muguras, bērns galvu pagriež uz sāniem. Laikā, kad zīdainis sāk velties, viņš ir jau 

paaudzies, un nereti naktī pats izvēlas gulēt uz vēdera. Svarīgi atcerēties, ka lielākiem bērniem pēkšņās 

nāves sindroma risks samazinās. 

Bērna sega ir jāuzklāj līdz krūtīm un jāseko, vai zīdainim nav iespēju to uzvilkt uz deguna vai mutes. 

Spilvens bērnam līdz gada vecumam nav nepieciešams, un citus priekšmetus, izņemot segu, zīdaiņa 

gultā turēt nedrīkst (piemēram, pūkainās rotaļlietas, rotaļlietas ar auklām, bērna autiņus, drēbītes u. c. 

lietas). Telpai, kurā dzīvo jaundzimušais vai zīdainis, vienmēr ir jābūt labi vēdinātai un tādā 

temperatūrā, kas ir patīkama – nav pārmērīgi augsta vai zema (21–23 C). 

Bērna nēsāšana slingā 

Populāri ir kļuvis zīdaiņus no dzimšanas nēsāt slingā – vecāku tuvums bērnam rada emocionālu 

labsajūtu un drošību (skat. 7.14. attēlu). Slings ir arī palīgs tiem vecākiem, kuru mazulis ratos nevēlas 

ilgstoši uzturēties. Tomēr noteikti ir jāiemācās slinga pareiza lietošana – vislabāk, ja to var mācīties pie 

slinga lietošanas konsultanta. Svarīgi ir ņemt vērā drošības aspektus un pastāvošos riskus slinga 

lietošanā, par to var brīdināt ikviens no bērna aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem, tai skaitā arī māsas 

palīgs. Pārnēsājot mazuli slingā, viņam vienmēr jāatrodas vertikāli! Lielākais risks, ja mazulis slingā 

ieņem tā saukto C pozu, kad bērna zods pieskaras krūškurvim, tā var tikt bloķēti elpceļi, un bērns var 

nosmakt. Pareiza slinga lietošana pasargās no riskiem, kas saistīti ar bērna izkrišanu no slinga vai viņa 

savainošanu, ievietojot vai izņemot no slinga. Vienmēr ir jāpārbauda, vai bērns nav ieslīdējis dziļāk 
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slingā un vai nav aizsegta viņa seja un mute. Īpaši uzmanīgiem jābūt, ja bērnam ir iesnas, viņš ir 

nemierīgs, pēkšņi pārstāj raudāt vai rada savādas skaņas elpojot. 

 

7.14. attēls. Viens no drošākajiem bērna nēsāšanas veidiem slingā 

Aizrīšanās 

Maldīgi ir domāt, ka aizrīšanās iespējama tikai ar lieliem ēdiena gabaliem. Aizrīties var arī 

jaundzimušais un zīdainis, kurš ēd tikai mātes pienu vai adaptēto maisījumu. Tāpēc nedrīkst atstāt 

zīdaini vienu arī tad, ja viņš ēd no pudelītes. Tāpat vecākiem noteikti jāpastāsta, ka bērnu nepieskatītu 

nedrīkst atstāt, kad viņš guļ uz vēdera – bērns var aizrīties ar savu atraudziņu. Visdrošāk bērnu pēc 

barošanas paturēt vertikāli, līdz sagaida atraudziņu (gaisu, ko bērns kopā ar pienu, strauji ēdot, norijis), 

un tikai tad likt bērnu gultiņā. Jaundzimušā un zīdaiņa tuvumā nedrīkst atrasties sīki priekšmeti, jo 

bērns pasauli iepazīst caur muti, tāpēc aizrīšanās zīdaiņu vidū ir bieži sastopama, un tā ir ļoti bīstama, 

jo iespējama smakšana. Ja bērns svešķermeni nespēj atklepot, viņam trūkst elpas, lūpas kļūst zilas, 

seja – sarkana, tad jārīkojas operatīvi. Lai spētu bērnam palīdzēt, ir jāsaglabā miers. Kā palīdzēt 

bērnam, kurš aizrijies, ir jāzina katram vecākam! Šīs zināšanas var sniegt ikviens no aprūpes darbā 

iesaistītajiem – tai skaitā arī māsas palīgs. Kā sniegt palīdzību zīdainim aizrīšanās gadījumā, lasiet 

materiāla 10. nodaļā “Atdzīvināšanas pasākumi zīdainim”. 

Pārvietošana autokrēsliņā 

Vecāki noteikti jābrīdina, ka, pārvietojoties ar automašīnu, bērni vienmēr jāliek autokrēsliņā, turklāt 

arī tad, ja tā nav vecāku mašīna (piemēram, pārvietojoties taksometrā)! Autokrēsliņš ir jāizvēlas 

atbilstoši bērna vecumam, un tam vienmēr automašīnā jābūt piesprādzētam atbilstoši instrukcijai. 

Līdz gada vecumam zīdainim drošāk ir sēdēt ar skatu pretēji braukšanas virzienam, kā arī aizmugurējā, 

nevis priekšējā sēdeklī! Vecākiem arī jāatgādina, ka jāpārbauda, cik vecs ir autokrēsliņš. Tā ražošanas 

datumam jābūt uz uzlīmes. Tas ir svarīgi, jo speciālisti neiesaka lietot autokrēsliņu, kas vecāks par 

6 gadiem. 
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Drošība ratiņos 

Māsas palīgs var sniegt informatīvu palīdzību, kā droši izmantot bērnu ratus. Nereti vecāki ar bērnu 

iziet pastaigā arī stacionāra teritorijā. Jāpievērš uzmanība tam, lai rati ir stabili un, braucot pa nelīdzenu 

virsmu, ievērojami nepalielinātos to apgāšanās risks. Noteikti jāatgādina vecākiem lietot ratu bremzes, 

it īpaši – apstājoties pie ielu krustojuma vai citās bīstamās vietās. Rati jāaprīko ar atstarotājiem, lai tie 

būtu pamanāmi jebkurā diennakts stundā. Ratu kulbu nedrīkst izmantot autosēdeklīša vietā, izņemot, 

ja tā ir specializēta kulba. Arī bērnu ratos nedrīkst atrasties dažādi priekšmeti, piemēram, rotaļlietas, 

mutes lupatiņas. Kad zīdainis pieaugs un viņam varēs sākt izmantot sēžamos ratus, bērns tajos 

noteikti ir jāpiesprādzē. 

Informatīvo materiālu par bērnu drošību var iegūt e-vidē. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/tavaiveselibai/traumatisms/bernu-drosiba1 

7.5. MAZBĒRNA PERIODS 

▪ Mazbērna periodā ietilpst bērni vecumā no 1 gada līdz 3 gadu vecumam. 

▪ Mazbērna periodam ir raksturīga augšanas tempa samazināšanās. 

▪ Otrajā dzīves gadā bērns vidēji izaug par 10 cm, ķermeņa masa palielinās vidēji par 2,5 kg. 

▪ Trešajā gadā bērns izaug par 7,5 cm, ķermeņa masa palielinās vidēji par 2 kg. 

▪ Viena gada vecumā bērnam ir samērā liela galva, apaļa seja un īsas kājas. 

▪ Otrajā dzīves gadā kāju augšanas ātrums apsteidz ķermeņa augšanu. 

7.5. tabula 

Bērna ieteicamā novērošana un aprūpe, drošības aspekti 

Aprūpes pasākumi Drošības pasākumi 

Rahīta profilakse Jālieto D vitamīns profilaktiskā devā pēc ārsta norādījuma līdz 2–

3 gadu vecumam. Māsas palīgs, zinot un izprotot rahīta 

profilakses nepieciešamību, informē un atgādina vecākiem par 

D vitamīna lietošanas nepieciešamību. 

Norūdīšana Norūdīšanu veic pakāpeniski, sistemātiski, ievērojot bērna 

individuālo reakciju. Var izmantot šādas metodes: kāju 

aplaistīšanu; ķermeņa aplaistīšanu; gaisa peldes; saules vannas; 

vannošanu 2 reizes nedēļā; mazgāšanu dušā no 2 gadu vecuma; 

peldināšanu upē no 2 gadu vecuma; peldināšanu jūrā no 3 gadu 

vecuma. 
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Aprūpes pasākumi Drošības pasākumi 

Optimāla telpu mikroklimata 

nodrošināšana 

Telpas mikroklimats nav tikai gaisa temperatūra, mitrums, 

gaisma. Tajā ietilpst arī tādi faktori kā gaisa piesārņojums, 

troksnis, insekti, dzīvnieki, jonizējošais starojums, gaisma, 

elektromagnētiskais starojums, trauki, zemes aktīvo zonu 

starojums, alergēni. Ir jānodrošina šo faktoru kaitīgās iedarbības 

novēršana. 

Higiēnas prasmju apgūšana 

(roku mazgāšana, zobu higiēna) 

Rokas mazgā pēc pastaigām, pirms ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma. 

Zobus tīra 2 reizes dienā – no rīta pēc brokastīm un vakarā 

pirms gulētiešanas. 

Sadzīves traumu un negadījumu 

profilakse 

Kritieni – neatstāt bērnu ilgstoši vienu pašu; neatstāt bērnu 

vienu pašu pie atvērta loga; pielikt papildu ierobežojumu 

(drošības ķēdi) pie logiem (atvēruma samazināšanai); pie loga 

neatstāt krēslus, mēbeles (kur pakāpties); turēt balkona durvis 

aizslēgtas; telpās stingri nostiprināt mēbeles; rūpēties, lai 

nebūtu slidena grīda; neatstāt bērnu vienu pašu barošanas 

krēsliņā; sargāt no kāpnēm; uzmanīt bērnu šūpolēs, 

šūpuļzirdziņā. 

Ķermeņa ievainojumi – nedot asus priekšmetus, rotaļlietas ar 

asām malām; nelietot galdautus, kurus var noraut no galda, 

uzgāžot sev virsū tur esošos priekšmetus; iemācīt bērnu nelikt 

pirkstus durvju spraugā; neitralizēt mēbeles ar bīstami asiem 

galiem (pievīlējot, nogludinot asās malas, šķautnes, stūrus). 

Aspirācija un asfiksija – nedot augļus ar kauliņiem; zivis ar 

asakām; cietas un mazas konfektes; riekstus; košļājamo gumiju; 

neļaut skraidīt ar pilnu muti; nedot rotaļām mazas lodītes vai 

rotaļlietas ar mazām detaļām; neatstāt skapīšos mazas 

atslēdziņas; sekot, lai uz grīdas nebūtu sīku priekšmetu; sekot, 

lai bērns nevarētu atvērt skapjus; neatstāt auklas un vadus 

pieejamās vietās; nemētāt pieejamās vietās elektriskās baterijas. 

Apdegumi – novietot drošības aizsargus karstuma avotiem; 

bērnam neaizsniedzamā augstumā novietot degošas sveces, 

karstus ēdienus, cigaretes, ieslēgtus gludekļus; nepieļaut 

spēlēšanos ar sērkociņiem; nepieļaut rotaļas ar elektroierīcēm; 
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Aprūpes pasākumi Drošības pasākumi 

aizklāt kontaktligzdas ar vāciņiem; nepieļaut rotaļas pie ūdens 

krāna; mācīt bērnam, ka uguns un elektrība ir bīstama. 

Noslīkšana – norobežot mājas tuvumā esošās ūdenskrātuves; 

neizlaist bērnu no redzesloka pie ūdenskrātuvēm; ūdens 

traukus neatstāt bērnam pieejamās vietās. 

Saindēšanās – sadzīves ķīmiju, pārtikas vielu koncentrātus, 

alkoholu saturošus šķīdumus un medikamentus glabāt bērnam 

nepieejamās vietās; ierīkot speciālas ierīces atvilktnēm un skapja 

durvīm, lai bērns tās nevarētu atvērt; neatstāt bērnam 

pieejamas somiņas ar medikamentiem; uzstādīt palīgierīces 

gāzes plītij. 

Satiksmes negadījumi – braucot automašīnā, obligāti lietot 

speciālos bērnu autokrēsliņus. 

Mājdzīvnieki. Vienmēr jāpieskata bērns, kad telpā atrodas 

mājdzīvnieki. 

Miegs Mazbērna vecumā pagarinās nomoda periodi, bērns naktī 

mazāk guļ (nakts miegs no plkst. 20.00 līdz 7.00). Dienas miegs 

samazinās no 3 līdz 2 reizēm, tā ilgums samazinās no 2 stundām 

līdz 1 stundai. 

Pastaigas Arī aukstā laikā, ja nav bērna vecumam nepiemēroti zema gaisa 

temperatūra vai neparedzēti klimatiskie apstākļi (piemēram, 

vētra), bērnam apmēram 3 stundas dienā būtu jāpavada svaigā 

gaisā. Vasarā ārā var pavadīt gandrīz visu dienu, pēc iespējas pat 

miegu organizējot svaigā gaisā. 

Iepazīstieties ar materiālu “Bērnu traumatisms”. Pieejams tiešsaistē: 

https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_traumatisms.pdf 

Svarīga bērna augšanas un attīstības sastāvdaļa ir arī ēšana un ar to saistītās darbības. Ar mazbērna 

perioda ēdināšanas īpatnībām varat iepazīties 7.6. tabulā. 
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7.6. tabula 

Bērna ēdināšana mazbērna periodā 

Veicamā darbība Darbības pamatojums 

Samazinās ēdienreižu skaits Līdz 1 ½ gada vecumam bērnam būtu vēlamas 5 ēdienreizes 

dienā, tikai pēc tam būtu jāpāriet uz 4 ēdienreizēm. Bērnam ir 

svarīgs noteikts ēdienreižu ritms.  

Arī bērni ir t.s. “cīruļi” un “pūces”, tāpēc katram bērnam šis ritms 

var būt dažāds. 

Samazinās uztura enerģētiskā 

vērtība 

100 kcal/kg dienā – 12 mēn. vecumā; līdz 85 kcal/kg dienā 3–

4 gadu vecumā. 

Bērns pats izvēlas ēdienu Mazam bērnam nevajadzētu dot grūti sagremojamus ēdienus 

(sēnes, sautētus kāpostus, ceptu vai treknu gaļu, žāvētu speķi). 

Uzturā nebūtu vēlams lietot piparus, sinepes, mārrutkus, pupiņu 

kafiju, melno tēju. 

Bērns ēd pats Ļaujot bērnam maksimāli daudz pašam darboties ēšanas laikā, 

viņš ātrāk apgūst patstāvīgas ēšanas prasmes un galda kultūru. 

Ēdienkartes paplašināšana Mazuļiem, kuri vēl saņem mātes pienu, tā daudzums 

pakāpeniski tiek samazināts līdz 200 ml, savukārt govs piena 

produktu deva tiek pakāpeniski palielināta līdz 200 ml. 

Kopā bērnam būtu jāsaņem 400–500 ml dažādu piena veidu 

produktu dienā.  

Palielinās dažādo uzturproduktu daudzums dienā: 

▪ putra līdz 250 ml dienā, 

▪ dārzeņi līdz 250 ml dienā, 

▪ augļi līdz 100 g dienā, 

▪ sula līdz 100 g dienā, 

▪ gaļa līdz 50 g dienā, 

▪ olas dzeltenums līdz veselai olai, 

▪ maize – aptuveni šķēle. 
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Veicamā darbība Darbības pamatojums 

Dažādi ēdiena gatavošanas veidi Tā kā līdz pusotra gada vecumam un varbūt pat ilgāk sānu zobi 

nav izšķīlušies, ēdiens būtu jāsagatavo sasmalcināts. Bērns ir 

pakāpeniski jāpieradina pie visdažādākajiem produktiem un 

ēdieniem. 

Atšķirīgs maltīšu apjoms Pēc 1 ½ gada vecuma, kad mazulim dienā ir jau 4 ēdienreizes, 

uztura daudzums tiek sadalīts: 

▪ brokastis – 25–30 %, 

▪ pusdienas – 45–50 %, 

▪ launags – 10–15 %, 

▪ vakariņas – 10–20 %. 

Bērna uztura daudzums nelielos apjomos var tikt mainīts, tas 

nereti atkarīgs no bērna psihoemocionālā noskaņojuma, arī 

vispārējā veselības stāvokļa. 

Ēšanas un galda kultūra, ieražas, 

rituāli, ģimenes tradīcijas 

Lai bērns apgūtu ēšanas kultūru, pieaugušajiem un vecākajiem 

brāļiem un māsām ir jārāda piemērs. Bērnam pirms ēšanas 

obligāti jānomazgā rokas. Ēst vajadzētu tikai pie galda, nevis 

skraidot vai stāvot. Svarīgs arī galda noformējums. Nedrīkst ēst 

spēlējoties. Pamazām jāiemācās ēst ar dakšiņu. 

Našķi Tā kā bērna kuņģa ietilpība ir neliela, bet enerģijas patēriņš – 

liels, dienā jāplāno vairāk nekā 4 ēdienreizes. Tāpēc nopietni ir 

jādomā par uzkodām un našķiem.  

Ja bērnam tos piedāvās nepārtraukti, viņš nejutīs izsalkumu un 

ēdienreizēs neēdīs. Lai mazajam būtu ēstgriba, uzkodas un 

našķus viņam nevajadzētu dot vēlāk kā 1–2 stundas pirms 

kārtējās ēdienreizes. Bērnam ir svarīgi dot veselīgus našķus, kuri 

bagāti ar uzturvielām. 

Veselīgie un neveselīgie trauki 

ēdiena pagatavošanai 

Gatavojot ēdienu, neiesaka izmantot alumīnija traukus, cept uz 

čuguna pannas. Nav ieteicami arī plāni katli un plānas pannas ar 

teflona ieklājumu.  

Pietiekami kvalitatīvi ir nerūsējošā tērauda katli un pannas. Droši 

un veselīgi ir katli, kas pārklāti ar emalju, rūdītā stikla trauki.  
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Veicamā darbība Darbības pamatojums 

Jāizvēlas trauki, kuros var pagatavot veselīgus ēdienus. 

Par pilnvērtīgu bērna augšanu un attīstību liecina arī mazbērna sociālo un emocionālo prasmju, 

kognitīvo un valodas prasmju attīstības īpatnības. Ar tām varat iepazīties DML 13. pielikumā “Bērna 

attīstības īpatnības mazbērna vecumā”. 

7.6. PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNA ATTĪSTĪBA 

Pirmsskolas vecuma grupā ietilpst bērni vecumā no 3 līdz 7 gadu vecumam. 

Pirmsskolas vecuma bērna antropometriskie rādītāji 

▪ 4 gadu vecumā bērna garums vidēji ir 100 cm 

▪ 4.–6. dzīves gadā bērns vidēji pieņemas svarā par 2 kg 

▪ 5.–6. dzīves gadā bērns katru gadu izaug par 6 cm 

Salīdzinot ar mazbērna vecumu, bērns aug lēnāk. 

Galvas apkārtmērs 5 gadu vecumā vidēji ir 50 cm. 

Palielinās kāju un roku garums. Svarīgs aspekts šajā vecuma posmā ir piena zobu nomaiņas sākums 

uz patstāvīgajiem zobiem. Zobu šķilšanās un nomaiņas laiku var apskatīt 7.7. tabulā. 

7.7. tabula 

Zobu šķilšanās un nomaiņas laiki 

Zobi 

Šķilšanās laiks Nomaiņa 

Augšējie Apakšējie Augšējie Apakšējie 

Centrālais priekšzobs 6–8 mēneši 5–7 mēneši 7–8 gadi 6–7 gadi 

Laterālais priekšzobs 8–11 mēneši 7–10 mēneši 8–9 gadi 7–8 gadi 

Acu zobs 16–20 

mēneši 

16–20 mēneši 10–12 gadi 9–11 gadi 

Pirmais (1.) mazais 

dzeroklis 

10–16 

mēneši 

10–16 mēneši 6–7 gadi 6–7 gadi 
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Zobi 

Šķilšanās laiks Nomaiņa 

Augšējie Apakšējie Augšējie Apakšējie 

Otrais (2.) mazais 

dzeroklis 

20–30 

mēneši 

20–30 mēneši 10–12 gadi 11–13 gadi 

Pirmais (1.) lielais 

dzeroklis 

10–12 gadi 10–12 gadi – – 

Otrais (2.) lielais 

dzeroklis 

10–12 gadi 10–12 gadi – – 

Trešais (3.) lielais 

dzeroklis jeb “gudrības 

zobs” 

17–22 gadi 17–22 gadi – – 

Informatīvais materiāls par zobu kopšanu un aprūpi pieejams tiešsaistē: http://tirizobi.lv/  

Ieteicams noskatīties video par zobu tīrīšanu: https://www.youtube.com/watch?v=8lC4QHn5Xa4 

Pirmsskolas vecuma bērna ēdināšana 

Bērna ēdināšanā vissvarīgākais ir sabalansēts uzturs. Olbaltumvielu, taukvielu un ogļhidrātu attiecības 

ir 1:1:4. Nepieciešamais enerģijas daudzums diennaktī šajā vecumā ir aptuveni 1800 kcal/dienā. 

Uztura daudzums tiek sadalīts 4 ēdienreizēs, un pamatā ēšanas pamatprincipi neatšķiras no 

mazbērna vecuma bērna ēdināšanas. To var apskatīt 7.6. tabulā “Bērna ēdināšana mazbērna periodā”. 

Pirmsskolas vecuma bērnu raksturojums 

Bērna psihiskā attīstība balstās uz iepriekšējo bērna attīstības periodu rezultātiem, un tiek uzskatīts, 

ka 5–7 gadu vecums bērnam ir visnozīmīgākais personības attīstības periods. 

Bērns, īpaši pirmsskolas periodā, mācās no ģimenes paradumiem un piemēriem. Tas noteikti jāņem 

vērā, aprūpējot šī perioda bērnus, – viņu rīcība, darbība, reakcijas uz situācijām ir pārņemtas no 

vecākiem – mātes, tēva vai citiem tuvākajiem ģimenes locekļiem. 

Pirmsskolas vecuma posmā visbiežāk norit bērna adaptācija ārpus ģimenes vidē – bērnudārzā, mazajā 

“skoliņā”, nodarbību pulciņos. Tomēr ne visi bērni ir gatavi strauji piemēroties jaunai videi, apstākļiem 

ārpus ierastās ģimenes. Tāpēc pieaugušajiem vajadzētu respektēt bērna izjūtas un situācijās, kad 

bērns emocionāli pārdzīvo atrašanos jaunā vidē, nespēj iejusties, bērnu radināt pie atrašanās jaunā 

vidē pakāpeniski un saudzīgi, vienmēr iedrošinot, paslavējot un motivējot viņu apgūt jaunu vidi. 

Nonākot veselības aprūpes iestādē, aprūpes veicējiem veidojot saskarsmi ar bērnu, jāsaprot viņa 

iespējamās emocijas saistībā ar jauniem apstākļiem, tāpēc sadarbība ar bērnu jāveido pakāpeniski, ar 
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izpratni. Jāatceras, ka bieži tieši negatīvās emocijas, kas saistās ar bērna nespēju pielāgoties jaunai 

videi un apstākļiem, var izraisīt tādas fiziskas izpausmes kā galvassāpes, vēdera sāpes u. c. 

Šī vecumposma bērni labprāt rotaļājas, rotaļu procesā iepazīstot sevi un izmēģinot dažādas lomas, 

kuras varētu īstenot nākotnē. Ar aktīvām rotaļām bērni trenē ķermeni, attīsta arī dažādas iemaņas un 

mācās paust savas emocijas. Aprūpējot pirmsskolas vecuma bērnu veselības aprūpes iestādē, rotaļu 

aspekts ir vērā ņemams, ar rotaļām bērnam var skaidrot norises viņa paša ķermenī, kā arī izspēlēt un 

izskaidrot manipulācijas, kas tiks veiktas bērnam. Jāatceras, ka arī ar pirmsskolas vecuma bērnu ir 

jāsarunājas, lietojot viņam saprotamus vārdus, terminus un skaidrojumus! 

7.7. JAUNĀKĀ SKOLAS VECUMA BĒRNU ATTĪSTĪBA 

Jaunākā skolas vecuma periods ilgst zēniem no 7 gadu vecuma līdz 12 gadu vecumam, meitenēm – no 

7 gadu vecuma līdz 11 gadu vecumam. 

Jaunākā skolas vecuma bērna antropometriskie rādītāji 

Augšana – jaunākā skolas vecuma bērni neaug strauji līdz noteiktam vecumam.  

Meitenēm augšanas lēciens sākas 8 līdz 10 gadu vecumā. Zēniem augšanas lēciens sākas ap 

12 gadiem.  

Vidējo ķermeņa masu var aprēķināt: 

▪ līdz 10 gadu vecumam – 10,5 + 2n, kur n – gadu skaits; 

▪ no 11 līdz 15 gadu vecumam – 30 + 4(n – 10) vai 5n – 10, kur n – gadu skaits. 

Precīzāk ķermeņa garumu un masu var noteikt pēc procentiļu tabulām. 

Galvas apkārtmērs no 6 līdz 15 gadu vecumam ir 50 + 0,6n cm, kur n – gadu skaits.  

Krūšu apkārtmērs līdz 9 gadiem ir 63 – 1,5(10 – n) cm, kur n – gadu skaits. 

10 gadu vecumā krūšu apkārtmērs ir 63 cm. Bērniem, kuri ir vecāki par 10 gadiem,  

63 + 3(n – 10) cm, kur n – gadu skaits.  

Mainās ķermeņa proporcijas. Kājas un rokas kļūst garākas. Sejas kontūras kļūst slaidākas. Šīs izmaiņas 

piešķir bērnam izstīdzējušu izskatu. 7 gadus vecam bērnam, salīdzinot ar jaundzimušo, ir 3 reizes 

garākas kājas, 2,5 reizes garākas rokas, 2 reizes garāks ķermenis. 

Skolēnu ēdināšana 

Bērna augšanā un attīstībā nozīmīga loma ir pareiza uztura uzņemšanai – atbilstoši bērna vecumam 

un fiziskajai slodzei. Ir vairāki galvenie principi skolēnu un pusaudžu ēdināšanā. 

1. Četras ēdienreizes dienā. 

2. Ieteicamais enerģijas daudzums diennaktī (kcal): 
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2.1. 7–10 gadu vecumā – 2000 kcal, 

2.2. 11–14 gadu vecumā – 2300 kcal meitenēm, 2500 kcal zēniem, 

2.3. 15–18 gadu vecumā – 2300 kcal meitenēm, 3000 kcal zēniem. 

Bērniem, kas papildus nodarbojas ar sportu, nepieciešams papildu kaloriju daudzums. 

3. Sabalansēts uzturs. 

Ar sabalansētā uzturā nepieciešamo uzturvielu un minerālvielu daudzumu, kas svarīgs bērniem 

vecumā no 7 līdz pat 18 gadiem, varat iepazīties 14. pielikumā. 

Jaunākā skolas vecuma bērnu raksturojums 

Jaunākais skolas vecums tiek dēvēts par bērnības maksimuma punktu. Bērnā vēl ir daudz bērnišķības, 

naivuma. Pieaugušie vēl ir kā ideāli – stiprāki, gudrāki. Parādās arī daudz jaunu, iepriekš nebijušu 

īpašību kā loģika, spriestspēja, pazūd bērnišķīgais tiešums, mainās intereses, statuss. Bērni savu 

emocionālo enerģiju lielākoties novirza uz attiecībām ar vienaudžiem, radošām nodarbībām. Attiecību 

modeļi, kas izveidojušies jaunākajā skolas vecumā, atstāj lielu iespaidu uz attiecībām turpmākajā 

dzīvē. 

Kā būtiski svarīga jāpiemin šī vecuma posma iezīme, kas saistās ar bērna neapmierinātību emocionālā, 

sociālā sfērā – ja bērnam trūkst patiesi emocionāli labvēlīgas, tuvas un cilvēcīgas attiecības, bērns kļūst 

agresīvs, uzbrūkošs, vienmēr cenšas pastāvēt opozīcijā. Ja šāda situācija ir ilgstoša, tad agresija, reizēm 

pat huligānisms pāriet arī uz nākamajiem vecuma posmiem un var rasties grūtības arī pieauguša 

cilvēka dzīvē. Stress, kas rodas nelabvēlīgā vidē, ir viens no iespējamiem faktoriem, kas var izraisīt arī 

saslimšanas. 

Slimību, traumu, hospitalizācijas rezultātā var tikt ierobežotas bērna ierasto kontaktu iespējas, kas, 

savukārt, var radīt tādas emocijas kā skumjas, nomāktība, depresīvs noskaņojums. Aprūpes veicēji, 

zinot un izprotot šī vecuma posma īpatnības, var sniegt atbalstu bērnam. Tā kā jaunākā skolas vecuma 

bērni ir gatavi iesaistīties, parādīt savas prasmes un spējas, tad iespēju robežās bērnus vēlams iesaistīt 

arī savā aprūpes procesā. Bērni labprāt ieklausās un dara to, ko viņiem parāda un izskaidro (ar 

bērniem jāsarunājas kā ar vienlīdzīgiem, jālieto saprotami termini un jēdzieni). 

Aprūpes personālam (arī māsas palīgam, kurš aprūpē jaunākā skolas vecuma bērnu) ir svarīgi 

atcerēties, ka arī sarežģītas lietas var izskaidrot un ka tās ir jāizskaidro saprotamā valodā, nelietojot 

specifiskus jēdzienus un pamatojumu. Uz bērna jautājumiem ir jāatbild godīgi, arī tādos gadījumos, ja 

skaidri un droši atbildi nevar sniegt, bērnam tas ir jāpasaka. Nedrīkst bērniem dot solījumus, ko nevar 

izpildīt. Ievērojot minētos nosacījumus, aprūpes veicēji iegūst bērna uzticēšanos un mazina bērnā 

bailes no tā, kas viņu sagaida (piemēram, sāpes, nepatīkamas sajūtas u. c.). 

Bērnus vēlams iesaistīt aprūpes procesā, ļaujot viņiem pašiem pieņemt lēmumus, kas saistīti ar aprūpi 

(piemēram, nomazgāties pirms vai pēc vakariņām). Skolas vecuma bērni labprāt parāda savu 

neatkarību, tāpēc arī aprūpē, respektējot bērna vēlmi un iespējas darīt pašam, tas jāatļauj, un māsas 
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palīgs iesaistās tikai tad, ja bērns kaut ko nespēj izdarīt. Uzsvars šādā situācijā tiek likts uz bērna spēju 

paveikt attiecīgo darbu, nevis uz to, ka viņam bijusi nepieciešama palīdzība. 

Piemērs  

9 gadus vecs zēns Pēteris nonācis stacionāra ķirurģijas nodaļā, jo, sportojot ar skrituļdēli, kritis un 

lauzis labās rokas delnas locītavu. Roka ieģipsēta. Pēc ārsta apskates puisis iespēju robežās apģērbies 

pats, bet krekls vaļā, jo tam aizdare veidota ar aukliņām. Aprūpes personālu ģērbjoties zēns nav lūdzis 

palīdzēt, jo līdz šim taču to vienmēr darījis pats. Māsas palīgs, redzot, ka Pēteris apģērbies, bet ar vaļēju 

kreklu, vispirms puisi paslavē, sakot: “Tu esi malacis, tik veiksmīgi pats esi apģērbies! Šķiet, tas nemaz 

nav tik viegli ar vienas rokas palīdzību apģērbties! Kā tu domā, varbūt es varu sasiet krekla aukliņas?” 

Tātad bērns atzinīgi tiek novērtēts par paveikto un pavisam vienkārši tiek piedāvāta palīdzība, 

nesakot – Tu to nevari, bet gan varbūt vēlies, esi ar mieru, ka Tev palīdz. 

Svarīgi ar jaunākā skolas vecuma bērniem pārrunāt drošības jautājumus, kas saistīti ar viņu ikdienas 

aktivitātēm, piemēram, pašaizsardzības līdzekļu – ķiveres, aizsargu – lietošanu riteņbraukšanas, 

skrituļošanas laikā, peldēšanu, ugunsdrošību, interneta vides lietošanu. Sākot jau no jaunākā skolas 

vecuma, ar bērniem ir jāpārrunā arī jautājumi par atkarībām – smēķēšanu, azartspēlēm, apreibinošo 

vielu lietošanu. 

Arī aprūpes veicēji, bērnam atrodoties veselības aprūpes iestādē, var bērnus informēt par šiem 

jautājumiem, turklāt norādot uz veselības traucējumiem, to sekām. Ja aprūpes veicējam bērns uzticas, 

viņš arī nebaidīsies uzdot interesējošus jautājumus par tēmām, kas citkārt ģimenē, iespējams, netiek 

vienmēr izrunātas un ko bērns baidās, reizēm pat kautrējas jautāt vecākiem. 

Noderīga informācija par kaitīgiem ieradumiem pieejama tiešsaistē: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/atkaribu-slimibas/smekesana 

7.8. PUSAUDZIS 

Par pusaudžiem tiek uzskatīti zēni vecumā no 12 līdz 18 gadiem un meitenes vecumā no 11 līdz 

18 gadiem. 

Pusaudža antropometriskie rādītāji 

▪ Meitenēm augšanas “lēciens” sākas 8–10 gadu vecumā, 12 gadu vecumā sasniedz maksimumu, 

pēc tam augšanas temps samazinās un beidzas apmēram 15,5 gadu vecumā. Pubertātes vecumā 

meitenes vidēji izaug 6–11 cm gadā.  

▪ Zēniem augšanas “lēciens” notiek 12–14 gadu vecumā, maksimumu sasniedz 14 gadu vecumā un 

beidzas 17–18 gadu vecumā. Pusaudzis gadā izaug 7,5–13 cm. 

Pusaudža vecumam raksturīgie vitālo rādītāju lielumi ir redzami 7.8. tabulā. 
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7.8. tabula 

Elpošanas un sirdsdarbības biežums 

Vecums (gadi) Elpošana (reizes minūtē) Sirdsdarbība (reizes minūtē) 

10–12 gadi 17–22 reizes min. 75–85 reizes min. 

12–14 gadi 16–20 reizes min. 75–80 reizes min. 

14–16 gadi 16–20 reizes min. 70–78 reizes min. 

17–18 gadi 16–18 reizes min. 70–78 reizes min. 

Galvenās pusaudžu vecuma posmam raksturīgās iezīmes: 

▪ pusaudža vecumā bērns aizvien vairāk tiecas pēc neatkarības, patstāvības; 

▪ vēlēšanās, lai pusaudzis tiktu uztverts kā pieaugušais; 

▪ pastāvīga pusaudža neapmierinātība ar savu tēlu, neredz patieso sevi; 

▪ tieksme uz apšaubāmu, riskantu uzvedību;  

▪ vajadzība pēc vienaudžu atzīšanas; 

▪ nosacīta attālināšanās no vecākiem, ģimenes; 

▪ tieksme konfliktēt ar pieaugušajiem; 

▪ maksimālisms; 

▪ pārdomas par dzīves jēgu, vērtībām, jēdzieniem “dzīve” un “nāve”; 

▪ pašapliecināšanās iespēju meklējumi; 

▪ krasa un mainīga emocionālā reakcija. 

Iepriekš minēto raksturīgo iezīmju iespaidā pusaudži rīkojas neapdomīgi, pārgalvīgi, riskējot un 

apdraudot savu veselību un pat dzīvību. Saskaroties ar pusaudžu vecuma bērnu aprūpes procesā, 

viens no pamatprincipiem ir uztvert pusaudzi un sadarboties ar viņu kā ar pieaugušu, saprātīgu 

cilvēku. Uzsākot sadarbību, vienmēr skaidri jādefinē noteikumi – ko sagaida aprūpes veicēji un ko no 

aprūpes sagaida pusaudzis. Jāņem vērā, ka pusaudzis, uzskatot sevi par pietiekami patstāvīgu un 

pieaugušu, nevēlēsies lūgt ne palīdzību, ne arī padomu, tāpēc aprūpes personālam jābūt pietiekami 

sagatavotam, lai saskatītu arī nepateiktās vajadzības, sniegtu vajadzīgo informāciju un rīkotos. 

Jāatceras, ka šajā vecuma posmā bieži aiz agresīvas, neapdomātas rīcības pusaudži slēpj savas bailes, 

neizpratni par notiekošo. Šāda veida reakciju var novērot arī pusaudžiem, kas nonāk veselības 

aprūpes iestādēs, un to visbiežāk izraisa bērna neziņa, bailes par to, kas ar viņu notiek. Tad visa 
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aprūpes profesionāļu komanda var iesaistīties informatīvā, izglītojoši informatīvā darbā, tā nomierinot 

un mazinot pusaudža vārdos neizteiktās bailes. 

Biežākie ar drošību saistītie aspekti pusaudžu vecumā 

▪ Satiksmes negadījumi, kad pusaudzis ir aktīvs satiksmes dalībnieks (riteņbraucējs, 

motobraucējs). Lai tos novērstu: 

▪ jāmāca pusaudzim atbilstoši satiksmes dalībnieka noteikumi; 

▪ jāapgūst pirmās palīdzības sniegšanas pamati; 

▪ jāizprot drošības jostu lietošanas nepieciešamība un jāmāca tās lietot 

transportlīdzeklī; 

▪ kā aktīvās satiksmes dalībniekam jārada izpratne par nepieļaujamu rīcību lietot 

alkoholu vai citas apreibinošas vielas. 

▪ Negadījumi uz ūdens. Lai izvairītos no tiem: 

▪ jāapgūst un jāizprot drošības pasākumi uz ūdens; 

▪ jāsaprot, ka peldēties drīkst tikai atļautās vietās; 

▪ nepieļaut ūdenī lēkšanu uz galvas, izskaidrojot šādas rīcības bīstamību. 

▪ Sadzīves, sporta traumas un ķermeņa ievainojumi: 

▪ savlaicīgi un saprotami sniegt informāciju un zināšanas par bīstamajiem sporta 

veidiem; 

▪ veicot dažāda veida aktivitātes, mācīt izprast un ievērot drošības noteikumus; 

▪ lai veiktu apdeguma profilaksi – izskaidrot pārmērīgas sauļošanās ietekmi uz 

organismu; 

▪ izglītot pusaudzi par kaitīgo ieradumu – alkohola, narkotisko vielu, neordinētu 

medikamentu lietošanas kaitīgumu.  

Par sabalansētu, vērtīgu uzturu bērniem un pusaudžiem lasiet e-vidē.  

Pieejams tiešsaistē: 

www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/buklets_edienkarsu_sastadisana_skoleniem.pdf 

Par bērnu traumatisma profilaksi lasiet e-vidē. Pieejams tiešsaistē: 

www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/bernamdrosibukletsfinal.pdf 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums 

Cik ilgi bērnam skaita elpošanu un pulsu: 

a) 15 sekundes; 

b) 20 sekundes; 

c) 40 sekundes; 

d) 60 sekundes. 

2. uzdevums 

Kas liecina par to, ka zīdīšana bijusi pietiekama un bērns ir paēdis: 

a) bērna urīns ir tumšākas krāsas, asi smaržo; 

b) vēdera izeja ir mazāk kā 3–4 reizes diennaktī; 

c) veicot kontroles svēršanu, parādās svara pieaugums; 

d) bērns ir nemierīgs, sliktāk guļ. 

3. uzdevums 

Kurā gadījumā bērnam līdz divu gadu vecumam tiek noteikti precīzākie vitālie rādītāji: 

a) pēc bērna fiziskām nodarbībām; 

b) bērnam guļot, miegā; 

c) bērnam esot miera stāvoklī; 

d) neatkarīgi no bērna aktivitātes. 

4. uzdevums 

Patstāvīgi salīdziniet 13 gadus veca zēna un 13 gadus vecas meitenes vidējos antropometriskos un 

vitālos rādītājus! 

Atrodiet atšķirības! Pamatojiet tās! 

5. uzdevums 

Māsas palīga aprūpē ir 2 gadus veca meitene. Meitenes augšana un attīstība ir atbilstoša vecuma 

normām.  

Patstāvīgi izveidojiet bērna vecumam atbilstošu vienas dienas ēdienkarti! 
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6. uzdevums 

Situācijas apraksts 

Jaundzimuša bērna māmiņa rāda māsas palīgam, kā iekārtojusi gultiņu savai divas nedēļas vecajai 

meitiņai. Gultiņa ir apmēram 1,5 m augsta, un redzams, ka aizsargredelīte noņemta. Jaunā māmiņa 

paskaidro, ka sākuma periodam to pati noņēmusi, lai būtu ērtāk bērnu no gultiņas izņemt un ielikt 

atpakaļ gultiņā. Gultiņā ir daudz dažāda lieluma un krāsu pūkainu rotaļlietu. Ir arī maza un skaista 

lellīte, aptuveni 5 cm liela, kas esot īpaša dāvana, tāpēc nolikta pavisam tuvu bērna sejiņai. Māmiņa 

stāsta, ka gultā ievietotās rotaļlietas ir mīļas draugu dāvanas meitiņai. 

Uzdevums 

Patstāvīgi izvērtējiet riska faktorus bērna drošībai! 

Izveidojiet ieteikumus bērna māmiņai riska faktoru novēršanai! 
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8. GERIATRISKA PACIENTA APRŪPE MĀSAS PALĪGA

PRAKSĒ

8.
GERIATRISKA PACIENTA APRŪPE MĀSAS 

PALĪGA PRAKSĒ 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamajiem spēju veikt vecu cilvēku kvalitatīvu un drošu aprūpi, 

kas balstīta uz izpratni par cilvēka novecošanas procesiem un ar to 

saistītajām biopsihosociālajām izmaiņām. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj lietot drošas vides uzturēšanas nosacījumus vecu cilvēku aprūpē, 

nodrošina fizioloģiskās pamatvajadzības, likvidē pašaprūpes deficītu 

pacientu aprūpē. Nodrošina pozitīvu saskarsmi ar vecu cilvēku un viņa 

ģimenes locekļiem. 

Zina cilvēka novecošanas procesa attīstību, veca cilvēka aprūpes procesu 

un ar to saistītos ietekmējošos faktorus. 

Izprot aprūpes īpatnības, pozitīvas saskarsmes lomu un drošības aspektu 

izmantošanu vecu cilvēku aprūpē. 

8.
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Mūsdienu sabiedrībā palielinās cilvēka vidējais mūža ilgums, no kā var secināt, ka sabiedrība noveco. 

Eiropas valstīs strauji palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. Latvijā vecu 

cilvēku jautājums ir īpaši aktuāls: vienlaikus tā ir gan valsts mēroga, gan sociāla, gan ģimenes 

problēma. Māsas palīga profesijas standartā noteikts, ka māsas palīgam “jābūt prasmēm atbalstīt visu 

vecuma grupu pacientus pamatvajadzību īstenošanā/nodrošināšanā un pašaprūpes procesā 

kopumā”. 

 
DEFINĪCIJA 

 Gados vecu cilvēku sociālā statusa vērtējums Latvijā ir viens no 

zemākajiem Eiropā. Vecums Latvijā tiek saistīts ar fizisku 

vārgumu, nevarību un nepieciešamību pēc citu cilvēku 

palīdzības. Veci cilvēki Latvijā biežāk nekā citviet Eiropā tiek 

uzskatīti par cienījamiem, kompetentiem, taču vienlaikus pret 

viņiem biežāk tiek izjusts arī žēlums, līdzjūtība. Gados vecu 

cilvēku īpatsvars Latvijā uz 100 darbspējas vecuma 

iedzīvotājiem 2010.–2050. gadā būs 40,4–44,5 cilvēki. Pirms 

desmit gadiem prognozes liecināja, ka Latvija 2050. gadā būs 

astotā “vecākā ”valsts pasaulē. [10] 

Tā kā cilvēks ir sociāla būtne, būtiska ir viņa ķermeņa fiziskā 

veselība, labas prāta spējas, pilnvērtīga sociālā dzīve un 

saskarsme ar apkārtējiem. Tāpēc ikvienam no mums, kurš 

vēlas izprast vecus cilvēkus un profesionāli viņiem palīdzēt, ir 

svarīgi zināt cilvēka novecošanas procesu. 

Gerontoloģija saistīta ar šādiem aspektiem: cilvēka 

novecošanas process, aktīvās mūža daļas pagarināšanas 

iespējas, ilggadīguma problēmas u. c. 

Respektējot novecošanu, par prioritāti jāizvirza veselīga un 

aktīva novecošana, apmierinot katra indivīda 

pamatvajadzības. 

Sociālās gerontoloģijas uzmanības lokā ir šādi aspekti:  kā 

novecošanas procesu ietekmē sabiedriskie apstākļi, kā vecie 

cilvēki – kā īpaša sabiedrības grupa – funkcionē sabiedrībā un 

kā viņiem palīdzēt. 

Geriatrija – zinātne par vecu 

cilvēku slimībām, to ārstēšanu un 

vecu cilvēku aprūpi.  

Gerontoloģija – medicīnas un 

bioloģijas nozare, kas pēta 

dažādus novecošanas fenomena 

aspektus, tās cēloņus un 

likumsakarības. 

Gerontoterapija – vecāka 

gadagājuma cilvēku ārstēšana, lai 

palēninātu novecošanu. 

Gerontopsiholoģija – 

gerontoloģijas zinātnes nozare, 

kas pēta cilvēka novecošanas 

psiholoģiskos aspektus, 

ilgdzīvotāju psiholoģiskās 

īpatnības, kā arī nāves fenomenu 

no psiholoģiskā redzes viedokļa. 

Gerokomija – rūpes par veciem 

cilvēkiem, viņu kopšana, apgāde 

un nodrošināšana. 

Sociālā gerontoloģija ir 

gerontoloģijas paveids, kas pēta 

cilvēka novecošanas problēmas 

sabiedrībā. 

8.1. NOVECOŠANAS PROCESS 

Novecošana ir vispārējs, normāls process, kas ar cilvēku notiek jau kopš viņa dzimšanas brīža un ilgst 

visu mūžu. Novecošanu ietekmē ģenētiski faktori, dzīves apstākļi un dzīvesveids. Cilvēkam, dabiski 

novecojot, nākas sastapties ar dažādām veselības un psiholoģiskām pārmaiņām. Svarīgi ir saprast, ka 
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veseli, aktīvi cilvēki, sasniedzot seniora vecumu, var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un darīt visu to pašu, ko 

mēdza darīt iepriekš, tikai ne vienmēr iesāktais izdosies tik veikli kā jaunībā. 

Gerontoloģijā ir četri novecošanas veidi. 

1. Hronoloģiskā novecošana – gadu skaits kopš dzimšanas brīža, kas apskatāms jebkurā 

personu apliecinošā dokumentā. Pēdējā laikā tiek piedāvāti vairāki vecuma klasifikācijas 

varianti. Pasaulē tiek lietoti dažādi veco cilvēku vecumposmu klasifikāciju varianti, kas 

galvenokārt atspoguļo hronoloģisko vecumu. 

8.1. tabula 

Hronoloģiskās novecošanas klasifikācija 

Pēc B. Neigartena (1974) iedalījuma 

1. 55–65 gadi Agrais vecums 

2. 66–85 gadi Vēlais vecums 

3. > 85 gadi Vēlākais vecums 

Pēc Rinleisa (1986) iedalījuma 

1. 65–74 gadi Agrais vecums 

2. 75–85 gadi Vēlais vecums 

3. > 85 gadi Vēlākais vecums 

Pēc UNESCO (1990) iedalījuma 

1. 65–74 gadi Padzīvojis cilvēks 

2. 75–90 gadi Vecs cilvēks 

3. > 90 gadi Ilggadējs cilvēks 

Latvijā lieto vecuma klasifikāciju, kas balstās uz hronoloģisko vecumu: 

▪ no 55 līdz 70 gadiem – padzīvojis cilvēks; 

▪ no 70 līdz 85 gadiem – vecs cilvēks; 

▪ 85 un vairāk gadi – ļoti vecs cilvēks. 

2. Bioloģiskā novecošana – nosaka cilvēka veselības stāvokli, kuras pamatā ir visa organisma 

funkciju pavājināšanās, pakāpeniska izdzišana, zudums, ko rada organisma bioloģisko 
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struktūru pārstrukturēšanās un pārmaiņas tajās, kuru ietekmē vājinās visa organisma 

izturība, izziņas spējas, mazinās redzes, dzirdes asums, ādas jutīgums un rodas citi 

traucējumi. Lai kompensētu šos traucējumus, organisms cenšas pielāgoties – palielinās laiks, 

kas nepieciešams dažādu darbību veikšanai vai jaunu prasmju apguvei, sevis izteikšanai un 

pašaprūpes prasmju saglabāšanai. 

3. Psiholoģiskā novecošana – adaptēšanās spēja dažādās situācijās, atmiņas stāvoklis, 

apgūšanas, informācijas uztveres spējas utt., kas saistās ar pārmaiņām sensorajos 

percepcijas un mentālajos procesos, pārmaiņām personības motīvu un vajadzības sfērā. Ar 

gadiem cilvēkam kļūst arvien grūtāk pielāgoties jaunām situācijām, straujām pārmaiņām. 

Psiholoģiskais vecums izpaužas daudzos uzvedības modeļos. 

Novecošanas process var ietekmēt izziņas spējas, individualitāti un reizēm pat uzvedību. Daudzas 

pārmaiņas, kas skar tieši garīgo pusi, nav tieši saistītas ar novecošanas procesu, bet bieži vien rodas 

kādu pārslimotu vai esošu slimību dēļ. 

4. Sociālā novecošana – konkrētai vecuma grupai raksturīga uzvedība un izturēšanās, 

piemēram, uzvedības ieradumi, attiecības ar sabiedrību, ģērbšanās stils, ikdienas aktivitātes 

utt. Tā raksturo cilvēka lomu un mijiedarbības pārmaiņas sociālajā struktūrā, 

atspoguļojot/parādot indivīda sociālās lomas un ieradumus, salīdzinot ar citiem šā paša 

vecuma sabiedrības locekļiem. Noteiktā vecumā ir sasniegts konkrēts sociālo attiecību 

stāvoklis un statuss. Bieži vecais cilvēks zaudē vadošo lomu ģimenē. 

Sociālo novecošanu raksturo indivīda sociālās lomas un ieradumi: 

▪ atraisīšanās teorija: indivīda atbrīvošanās no sociālajām saistībām. Aktivitātes līmeņa 

samazināšanās vecumā nosaka cilvēka ietekmes mazināšanos sociālajā un ekonomiskajā sfērā; 

▪ aktivitātes teorija: cilvēks, kurš pusmūža gados uztur augstu aktivitātes līmeni, arī vecumdienās 

būs samērā aktīvs. Ģimene, dzimums, izglītība, dzīvesveids, mijiedarbība ar citiem, veselības 

stāvoklis, personība un darbs ietekmē personas aktivitāti vecumdienās; 

▪ mijiedarbības teorija: indivīda un sabiedrības mijiedarbība, sociālo lomu maiņa gan ģimenē, 

piemēram, māte, tēvs → vecmāmiņa, vectēvs, gan darbavietā, piemēram, darbinieks → 

pensionārs. Cilvēka lomas nosaka un definē cilvēka statusu, ko nosaka cilvēka pašapziņa, un 

ietekmē uzvedību; 

▪ attīstības teorija: turpina saglabāt iepriekšējo dzīvesveidu, piemēram, turpina izaugsmi, atrod 

nozīmīgumu ikdienā, mācās un piedalās dažādos pasākumos. 

Cilvēka organisma attīstību nosacīti var iedalīt divās daļās:  

▪ augšupejošā daļa, kad dominē veidošanās vai anaboliskie procesi; 

▪ lejupejošā daļa, kad dominē noārdīšanās vai kataboliskie procesi. 

Pilnīgu briedumu organisms sasniedz aptuveni 25 gadu vecumā, bet novecošanas process sākas jau 

30–35 gadu vecumā. Novecošana ir likumsakarīga, tomēr tā ir ļoti individuāla. 

Novecošanu iedala: 

▪ primāra novecošana – pakāpeniskas, ar gadiem pieaugošas pārmaiņas organismā, kas saistītas 

ar bioloģiskām pārmaiņām. Jebkurā mūsu organisma sistēmā notiek bioloģiskās pārmaiņas: 
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skeleta un muskuļu sistēmā, kardiovaskulārajā sistēmā, elpošanas sistēmā, gremošanas traktā, 

urīnizvadsistēmā, reproduktīvajā un nervu sistēmā; 

▪ sekundāra novecošana – pārmaiņas, kuras pastiprina bioloģisko novecošanas procesu un ir 

saistītas ar apkārtējo vidi, dzīves stilu, kaitīgiem faktoriem. 

Ņemot vērā novecošanas teorijas un organismā notiekošās pārmaiņas, svarīga aprūpes procesa daļa 

ir pacienta izvērtēšana.  

Māsas palīgam jāizvērtē pacienta: 

▪ pašaprūpes spējas (ēšana, dzeršana, ģērbšanās, mazgāšanās, izvadprocesi un to kontrole). 

Jānovērtē, ko pacients spēj pats darīt sevis aprūpē un kad nepieciešamas palīdzēt; 

▪ fiziskā veselība (pārvietojas patstāvīgi vai ir nepieciešama palīdzība). Jānovērtē, kāda palīdzība 

nepieciešama, varbūt vajag palīdzību tikai kādas konkrētas ķermeņa daļas nomazgāšanai, varbūt 

ir nepieciešami palīglīdzekļi, lai pārvietotos; 

▪ garīgā veselība (vai pacients runā saprātīgi, ir orientēts laikā, personā, telpā); 

▪ kognitīvās spējas (pacienta īslaicīgā atmiņa, uztveršanas spējas, spriestspēja u. c.). 

Novērtējot pacientu, māsas palīgs veiksmīgāk spēs nodrošināt aprūpi, apmierinot pacienta 

pamatvajadzības. Izvērtējot pacientu un esošos resursus, piesaistot palīgpersonālu, komanda spēs 

veikt kvalitatīvu pacienta aprūpi. 

8.2. IZMAIŅAS CILVĒKA ORGANISMĀ NOVECOŠANAS 

PROCESĀ 

Cilvēkam novecojot, rodas dažādas izmaiņas cilvēka organismā. Tas ir ģenētiski ieprogrammēts 

process, kuru pavada noteiktas vecuma izmaiņas organismā, ko varētu raksturot kā pakāpenisku 

organisma darbības pavājināšanos. 

 

8.1. attēls. Organisma izmaiņas novecošanas procesā  

Organisma izmaiņas novecošanas procesā 

Kognitīvās 

izmaiņas 

Orgānu sistēmu 

novecošanas 

izmaiņas 

Personības 

izmaiņas 

Psihiskās 

izmaiņas 
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Kognitīvās izmaiņas 

Kognitīvās spējas – izziņas psihiskie procesi, kas saistīti ar informācijas uztveršanu, saglabāšanu, 

pārstrādi un analīzi, tās ir arī domu pārvēršana runā un to izteikšana citiem. Kognitīvo procesu 

izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām galvas smadzenēs, bet ne visi reģioni tiek ietekmēti vienādi. Galvas 

smadzeņu novecošana ir normāla bioloģiska parādība. 

Cilvēkiem novecojot, daļa kognitīvo procesu pasliktinās, bet daļa saglabājas relatīvi stabili, tomēr 

aizvien nav pilnīgi skaidrs, kādi mehānismi ir iesaistīti vairāku kognitīvo procesu normālas 

novecošanas gaitā. Katra cilvēka kognitīvās spējas ir individuālas, tāpēc ir sarežģīti atšķirt normālu 

novecošanu no patoloģiskas smadzeņu novecošanas, turklāt dažus ar vecumu saistītās izmaiņas skar 

vairāk, bet citus mazāk. 

 

8.2. attēls. Kognitīvās spējas  

Izmaiņas kognitīvajos procesos vecumā visbiežāk saistītas ar aterosklerozes procesu, augstu arteriālo 

asinsspiedienu un citu fizioloģisko procesu un orgānu sistēmu izmaiņām. Kognitīvo spēju izmaiņu 

cēloņi var būt arī daudzas un dažādas saslimšanas – Alcheimera slimība, Parkinsona slimība, pārciesti 

insulti, neiroloģiskas slimības, arī endokrīnas saslimšanas, vielmaiņas traucējumi un arī toksisku vielu 

(alkohola, narkotisko un uzbudinošo vielu) lietošana, kas ir būtisks kognitīvo traucējumu attīstības 

iemesls.  

Izmaiņas kognitīvajos procesos: 

▪ rodas atmiņas problēmas;  

▪ samazinās informācijas apstrādes spēja;  

▪ sagādā grūtības jaunas informācijas apguve; 

▪ grūtības sagādā pārslēgšanās no viena darba uz otru; 

▪ samazinātas koncentrēšanās spējas; 

▪ izteikti konservatīva attieksme; 

▪ grūti integrēties jaunā vidē.  

  

Kognitīvās spējas ir 

Sajūtas Uztvere Priekšstats Atmiņa Iztēle Domāšana Valoda 
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Orgānu sistēmu novecošanas izmaiņas, kas atbilst normai 

Cilvēkam bioloģiski novecojot, notiek šādas pārmaiņas: 

▪ izmainās fiziskais ķermenis, iekšējie orgāni (sirds, gremošanas trakts, urīnizvadorgānu sistēma 

u. c.); 

▪ izmainās centrālā nervu sistēma (galvas smadzeņu, muguras smadzeņu centri);  

▪ notiek vieglas pakāpes atmiņas spēju pazemināšanās; 

▪ pazeminās jaunrades jeb kreatīvās spējas; 

▪ ir distresa tolerēšanas spēju traucējumi. 

Novecošana aptver visu organismu, skarot visu orgānu uzbūvi un funkcijas. Pārmaiņas arvien 

pastiprinās, līdz iestājas nāve. Dažādi orgāni nenoveco vienlaikus, arī novecošanas laiks ir individuāls. 

Līdzās pilnīgi nobriedušiem orgāniem organismā ir tādi, kas vēl atrodas jaunības fāzē, kamēr citos jau 

novērojamas regresa parādības, piemēram, aizkrūtes dziedzeris darbojas tikai bērnībā, sievietes 

dzimumdziedzeru darbība pavājinās apmēram 50 gadu vecumā, bet dažas hipofīzes funkcijas labi 

saglabājas līdz lielam vecumam. Nervu un muskuļu šūnas pārstāj dalīties samērā agri, to 

funkcionētspēja samazinās agrāk nekā, piemēram, liesas un aknu šūnām. Novecošana agri skar 

artērijas, tāpēc viens no biežākajiem nāves cēloņiem ir dažādu orgānu (galvenokārt sirds un 

smadzeņu) arteriālās asinsapgādes nepietiekamība. Novecošana orgānu sistēmās rada daudzas 

fiziskas pārmaiņas, kas apgrūtina patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi. 

8.2. tabula 

Orgānu sistēmu izmaiņas novecojot un ar tām saistītās problēmas 

Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

Elpošanas 

orgānu sistēma 

▪ plaušas zaudē elastību 

▪ samazinās krūškurvja spēja 

izplesties 

▪ pavājinās elpošanas 

muskulatūra 

▪ skrimšļaudi daļēji 

pārkaulojas 

▪ pakāpeniski atrofējas elpceļu 

gļotāda 

▪ pakāpeniski izzūd epitēlija 

skropstiņas 

▪ ilgstošs klepus un nespēja atklepot, jo ir 

mazāk izteikts klepus reflekss samazināta 

muskulatūras spēka dēļ 

▪ elpošanas traucējumi 

▪ vājinās elpceļu attīrīšanās no gļotām, 

svešķermeņiem un baktērijām 

▪ iespējamas biežākas elpceļu saslimšanas 

(elpceļu infekcija, plaušu embolija, HOPS, 

plaušu vēzis) 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

▪ palēninās gļotu kustība 

skropstiņu sistēmā 

Gremošanas 

orgānu sistēma 

▪ adentija (ar vecumu zaudē 

zobus) 

▪ traucēta ēdiena satveršana, sasmalcināšana 

▪ paaugstināts aizrīšanās risks 

▪ atrofējas garšas kārpiņas 

(izmainās garšas izjūtas) 

▪ samazinās uztura kontroles kvalitāte, līdz ar 

to organisms mazāk tiek pasargāts no 

kaitīgu vielu iekļūšanas 

▪ samazinās siekalu izdalīšanās ▪ traucēta ēdiena sajaukšanās ar siekalām 

▪ jūtams pastāvīgs sausums mutē 

▪ atrofējas gremošanas trakta 

gļotāda 

▪ veidojas rīšanas traucējumi (disfāgija) 

▪ pavājinās muskulatūras 

tonuss 

 

▪ kuņģī pavājinās ēdiena sagremošana 

▪ ēdiens ilgi uzturas kuņģī, un reizēm var 

rasties antiperistaltikas vilnis, kad kuņģī 

uzturs tiek pārbīdīts pretējā virzienā – uz 

barības vadu 

▪ pavājinās kuņģa 

slēdzējmuskulis  

▪ reizēm rodas atvilnis (reflukss), kad kuņģa 

saturs iekļūst barības vadā 

▪ muskulatūras vājuma dēļ 

samazinās žultspūšļa 

iztukšošanās spējas, kas 

traucē tauku sagremošanu 

un taukos šķīstošo vitamīnu 

uzsūkšanos 

▪ organismā veidojas taukos šķīstošo 

vitamīnu trūkums 

 

▪ ir traucēta uzsūkšanās 

tievajās zarnās 

▪ organismā veidojas aminoskābju, vitamīnu 

un minerālvielu trūkums 

▪ pavājinās tievo zarnu 

peristaltika (kustības) 

▪ rodas aizcietējumi 

▪ izmainās ārējā un iekšējā 

aizkuņģa dziedzera sekrēcija 

▪ fermentu trūkuma dēļ tiek traucēta uztura 

sagremošana 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

▪ var veidoties 2. tipa cukura diabēts 

▪ aknas samazinās izmēros, to 

šūnās uzkrājas tauki 

▪ samazinās aknu atindēšanas 

spējas 

▪ pavājinās olbaltumu sintēze 

▪ ātrāk var saindēties ar pārtikas produktiem, 

medikamentiem un alkoholu 

▪ kuņģī samazinās fermentu 

un sālsskābes sekrēcija 

▪ pasliktinās uztura sagremošana kuņģī 

Visas šīs izmaiņas gremošanas orgānu sistēmā rada labvēlīgus apstākļus mikrobu vairošanās iespējām, 

kas, savukārt, izraisa vēl papildu traucējumus (caureju, vemšanu, dedzināšanu, vēdera pūšanos). 

Urīnizvadorgānu 

sistēma 

Nieres 

▪ novecošanas process nierēs ▪ samazinās aktīvo nefronu daudzums 

▪ izmainās asinsvadi nierēs  ▪ nierēm tiek piegādāts mazāks asiņu 

daudzums 

▪ izmaiņas nieru kanāliņu 

epitēlijaudos 

▪ pavājinās filtrācija nierēs 

 ▪ traucēta ir reabsorbcija nierēs 

(atpakaļuzsūkšanās) un ekskrēcija (vielu 

izdale no organisma) 

▪ mainās kālija un nātrija sāļu attiecības 

▪ izmainās medikamentu izdalīšanās no 

organisma, kas ietekmē to iedarbību 

(pavājinās, pastiprinās vai var izraisīt to 

pārdozēšanu) 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

Urīnpūslis 

▪ samazinās urīnpūšļa 

muskulatūras tonuss 

▪ samazinās urīnpūšļa tilpums 

▪ kļūst vājāks urīnpūšļa 

slēdzējmuskulis 

▪ ir bieža urinācija mazām porcijām 

▪ urīna nesaturēšana 

▪ vīriešiem vairumā gadījumu 

ir palielināta prostata 

▪ palielinātā prostata spiež uz urīna 

izvadkanālu un apgrūtina urināciju 

▪ sievietēm kļūst vājāka mazā 

iegurņa muskulatūra 

▪ pastiprinās urīna nesaturēšana 

Sirds un 

asinsvadu 

sistēma 

▪ pēc 60 gadu vecuma 

pakāpeniski samazinās 

miokarda šūnu skaits 

▪ paplašinās sirds kambari 

▪ sirds iekšējais slānis 

(endokards) kļūst biezāks 

▪ samazinās saraušanās spēks, 

un kļūst lēnāka atbildes 

reakcija uz slodzi 

▪ asinsvadu iekšējais muskuļu 

slānis samazinās, un parādās 

daudz kalogēno (saistaudu) 

šķiedru 

▪ asinsvadu sieniņā 

nogulsnējas kalcija sāļi 

▪ sīko kapilāru sieniņas 

sabiezē, kapilāru skaits 

samazinās, līdz ar to tiek 

traucēta audu perfūzija 

▪ sirds nespēj piemēroties pēkšņai fiziskai un 

emocionālai slodzei 

▪ sirdsdarbības ritms biežāk kļūst lēnāks 

▪ rodas sirds ritma traucējumi, īpaši, ja tiek 

piemērota slodze 

▪ rodas asinsspiediena izmaiņas 

▪ tiek traucēta plūsma pa asinsvadiem 

▪ orgāni nesaņem pietiekami daudz uzturvielu 

un skābekli 

▪ paaugstinās kopējā perifēriskā pretestība, 

un attīstās paaugstināts asinsspiediens 

(arteriālā hipertensija) 

▪ rodas vielmaiņas traucējumi orgānos 

▪ no orgāniem netiek izvadīti kaitīgie produkti 

▪ daļa kapilāru nosprostojas vēl vairāk 

▪ pasliktinās asinsapgāde 

▪ asinsvadi izlokās, un tajos rodas 

paplašinājumi 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

▪ asinsvadu pārmaiņas vairāk izteiktas ir 

apakšējās ekstremitātēs 

Kaulu un 

muskuļu sistēma 

Muskuļi 

▪ muskuļu šūnu skaits 

samazinās 

▪ muskuļu apkārtmērs kļūst 

mazāks 

▪ samazinās organoīdu 

daudzums šūnās 

▪ nervu sistēmas izmaiņu 

rezultātā izmainās muskuļu 

darbs 

▪ pavājinās muskuļu funkcijas (tie kļūst 

nespēcīgāki un vājāki) 

▪ izmainās kustību koordinācija 

▪ cilvēkam ir grūti izpildīt sīkas un precīzas 

kustības 

▪ reizēm parādās muskuļu trīce (tremors) 

Kauli 

▪ abu dzimumu pārstāvjiem 

mainās kaulu elastība 

▪ samazinās kaulu masa 

▪ kauli viegli lūst 

▪ kaulaudu veidošanās 

palēninās 

▪ lūzumi slikti dzīst 

▪ kaulos samazinās kalcija sāļu 

daudzums 

▪ sievietēm zems estrogēnu 

līmenis  

▪ veidojas osteporoze 

▪ palielinās lūzumu risks 

▪ osteoporozes risks pēc 60 gadu vecuma  
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

Locītavas 

▪ pakāpeniski pārkaulojas 

locītavu skrimšļainās daļas 

▪ pārkaulojas saistaudi un 

cīpslas (locītavu saites) 

 

▪ locītavu virsmas kļūst nelīdzenas 

▪ locītavās viegli rodas iekaisumi 

▪ samazinās kustīgums locītavās 

▪ kustības rada sāpes 

▪ cilvēks sāpju dēļ ierobežo kustību amplitūdu 

locītavās 

Analizatoru 

sistēma 

Redze 

▪ samazinās asaru sekrēcija ▪ sausuma un graušanas sajūta un 

pastiprināta acu asarošana 

▪ acs lēca kļūst blīvāka un 

mazāk elastīga 

▪ atslābst acs muskuļi 

▪ muskuļi, kas iestiepj acs lēcu, 

maina tās izliekumu, tie kļūst 

stingrāki un mazāk elastīgi 

▪ apgrūtināta fokusēšana uz tuvu esošiem 

objektiem 

▪ acs optiskajai sistēmai vairs nepietiek 

“spēka” saskatīt objektus tuvumā, sākas 

vecuma tālredzība (sākas ap 40, apstājas ap 

60 gadiem) 

▪ veidojas katarakta, glaukoma 

▪ ar gadiem cilvēkam 

samazinās acs zīlīte, 

piemēram, 60 gadu vecumā 

tā ir par 1/3 mazāka nekā 20 

gadu vecumā  

▪ lēnāk reaģē uz gaismas izmaiņām, līdz ar to, 

mainoties apgaismojumam, ir lēnāka redzes 

asuma stabilizēšanās  
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

Dzirde 

▪ vīriešiem dzirde pakāpeniski 

sāk mainīties 45–57 gadu 

vecumā 

▪ sievietēm 7–10 gadus vēlāk 

nekā vīriešiem 

▪ dzirdes līmenis pazeminās 

▪ mazinās runas saklausīšanas spēja uz 

trokšņa fona 

▪ pazūd augsto frekvenču skaņu dzirde – 

pazeminās spēja atpazīt runu, atsevišķas 

skaņas 

Garša 

▪ garšas sajūtas vājinās, jo 

samazinās garšas kārpiņu 

daudzums  

 

▪ vispirms zūd spēja sagaršot saldu un sāļu, 

krietni vēlāk skābu un rūgtu 

▪ nejūt baudu no ēdiena 

▪ var apēst bojātus produktus 

Oža 

▪ pavājinās ožas nerva centra 

funkcionalitāte 

▪ zaudē spēju sajust smaržas, smakas 

▪ ožas sajūtu pavājināšanās izraisa arī garšas 

sajūtu uztveres pavājināšanos 

▪ oža var arī pastiprināties 

▪ var apēst bojātus produktus 

Tauste, jušanas izmaiņas 

▪ mazinās pieskāriena sajūta, 

vairāk tas ir izteikts pirkstu 

galos, plaukstās un kājās 

▪ samazinās sāpju sajūtas 

▪ samazinās vibrācijas sajūta 

▪ var būt nejutīguma, stīvuma sajūta pirkstos, 

sevišķi pēdās 

▪ samazinātu sāpju dēļ iespējami apdegumi, 

apsaldējumi, saspiedumi un traumas 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

Pārklājsistēmas 

(āda) 

Āda 

▪ ādai samazinās spējas 

noturēt ūdens molekulas 

▪ pakāpeniski pārtrauc 

darboties lielie tauku 

dziedzeri 

▪ zemādas tauku slānis 

samazinās 

▪ āda kļūst sausa 

▪ rodas ādas niezēšana 

▪ zūd ādas elastīgums 

▪ veidojas ādas sabiezējumi 

▪ samazinās sviedru dziedzeru 

skaits un darbība 

▪ izmainās ādas 

termoregulējošā funkcija 

▪ rodas termoregulācijas traucējumi (ir auksti, 

karsti) 

▪ samazinās ādas jutīgums, jo 

atrofējas nervu galu skaits 

▪ var viegli iegūt apsaldējumus, apdegumus 

▪ kalogēnās (elastīgās) šķiedras 

kļūst rupjākas, blīvākas; 

elastīgās saaug savā starpā  

▪ parādās smalkas krunciņas, kuras ar gadiem 

padziļinās 

▪ āda kļūst plānāka  

▪ palēninās ādas fizioloģiskā 

atjaunošanās  

▪ samazinās funkcionējošo 

kapilāru skaits 

▪ uz ādas parādās sīki, mīksti 

veidojumi (dzimumzīmes, 

kārpiņas, asinsvadu 

izaugumi) 

▪ samazinās pigmenta šūnas 

ādā 

▪ āda paliek jutīgāka pret vides iedarbību 

▪ parādās redzami asins kapilāri uz ādas 

▪ viegli rodas nobrāzumi, izgulējumi, ādas 

saspiedumi – ļoti lēni dzīst ādas bojājumi 

▪ veidojumi var būt arī ļaundabīgi 

▪ āda kļūst plankumaina 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

Apmatojums 

▪ samazinās galvas, padušu un 

kaunuma matu daudzums 

▪ samazinās krāsu pigments 

▪ palēninās matu augšana 

▪ dažreiz mati pazūd pavisam, veidojas 

plikpaurība 

▪ ādas mati kļūst baltāki, sirmi 

Nagi 

▪ ar gadiem nagiem sāk trūkt 

mitruma 

▪ nagu plātnīte kļūst plānāka, un nagi kļūst 

trauslāki, zaudē spīdumu un sāk slāņoties 

▪ nagi dabiskā ceļā sabiezē un kļūst cieti 

Endokrīnā 

sistēma 

▪ mainoties viena dziedzera 

darbībai, mainās arī citu 

dziedzeru darbība 

▪ pārveidojas visa vielmaiņa, un izjūk visa 

organisma saskaņotais darbs 

▪ var paaugstināties vairogdziedzera 

patoloģija 

▪ var kristies dažādu hormonu 

līmenis, paaugstināties vai 

palikt nemainīgs 

▪ pazeminās D vitamīna 

uzsūkšanās un aktivācija 

▪ palielinās risks saslimt ar kādu no 

vielmaiņas slimībām 

▪ palēninās brūču dzīšana 

▪ samazinās insulīna sekrēcija ▪ paaugstinās cukura diabēta attīstības risks 

▪ notiek izmaiņas ādā un gļotādās 

▪ samazinās muskuļu masa 

▪ samazinās kaulu masa 

▪ pieaug kaulu lūzuma risks 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

▪ dzimumdziedzeros mainās 

vīrišķo un sievišķo 

dzimumhormonu attiecības 

▪ samazinās dzimumšūnu 

veidošanās ātrums un 

daudzums 

▪ sievietēm iestājas menopauze 

▪ vīriešiem iestājas andropauze 

▪ samazinās daudzu hormonu 

sintēze (estrogēni, 

progesterons, testosterons, 

augšanas hormoni u. c.) 

▪ notiekot hormonālajām izmaiņām, parādās 

t.s. nevēlamie mati vietās, kur to agrāk 

nebija (piemēram, sievietēm virs augšlūpas 

un uz zoda) 

Imūnsistēma ▪ mazāk kļūst to šūnu, kas 

veido, regulē un atbild par 

imunitāti 

▪ vecie cilvēki ir uzņēmīgāki pret infekcijas 

slimībām 

▪ slimības noris smagāk, ar visai 

neraksturīgām pazīmēm 

Nervu sistēma ▪ samazinās nervu šūnu skaits 

▪ samazinās nervu šūnu galu 

skaits 

▪ nespēj veikt savas funkcijas, 

nervu impulsi tiek pārvadīti 

lēnāk 

▪ samazinās sensoriskā 

(apkārtējās vides kairinājumu 

uztveršana) jušana 

▪ pazeminās veģetatīvās nervu 

sistēmas uzbudināmība 

▪ pakāpeniski samazinās 

kopējā smadzeņu masa 

▪ palielinās starpsmadzeņu 

telpa, ko aizpilda smadzeņu 

šķidrums 

▪ izmainās organisma spēja 

uzturēt iekšējās vides 

pastāvīgumu (homeostāzi) 

▪ ir grūtības veikt smalku un precīzu darbu 

▪ pazeminās kopējās darba spējas 

▪ samazinās līdzsvara sajūta 

▪ samazinās reakcijas ātrums 

▪ samazinās kustību ātrums 

▪ pazeminās uztveres spējas un apjoms 

▪ apgrūtināta ir pārslēgšanās no vienas 

darbības uz citu 

▪ grūti integrēties jaunā vidē 
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

Psihes izmaiņas 

▪ pakāpeniski izmainās psihe 

 

▪ var novērot: 

▪ izmaiņas uzvedībā; 

▪ atmiņas traucējumus; 

▪ emocionālas izpausmes; 

▪ pazeminās atmiņas spēja un informācijas 

apstrādes spēja 

▪ samazinās mācīšanās (jaunas informācijas 

apgūšana) spējas 

▪ pastiprinās psihiskā rigiditāte 

jeb neelastība 

▪ vīrieši kļūst jūtīgāki, bērnišķīgāki, 

ekspresīvāki (pieaug vēlme izteiksmīgāk 

izpaust, izteikt savas jūtas un 

pārdzīvojumus) 

▪ sievietes īsteno darbības, kas vērstas uz 

rezultātu, konkrēta sasnieguma iegūšanu 

▪ cilvēks pastāvīgi atgriežas pagātnē, slikti 

pieņem visu jauno, ir izteikti konservatīvs 

▪ pastiprinās tās rakstura 

īpašības, kuras visu mūžu ir 

bijušas slēptā veidā, var 

parādīties arī tādas, kuras 

agrāk nav bijušas 

▪ cilvēks kļūst skops, cietsirdīgs, egocentrisks, 

greizsirdīgs, neuzticas u. c. 

Reproduktīvā 

sistēma 

▪ sievietēm vidēji 45–53 gadu 

vecumā olnīcu darbība 

izsīkst, un tajās vairs netiek 

producēts estrogēns 

▪ 85 % sieviešu estrogēna deficīta dēļ jūtami 

karstuma viļņi, svīšana 

▪ parādās maksts gļotādas sausums 

▪ var parādīties miega traucējumi, 

garastāvokļa svārstības, viegli satraukuma 

periodi 

▪ svara pieaugums 

 
▪ olnīcu darbība pakāpeniski 

beidzas 

▪ samazinās un izzūd reproduktīvās spējas  
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Orgānu 

sistēmas 
Izmaiņas orgānu sistēmā Biežākās problēmas 

▪ iestājas menopauze 

▪ vīriešiem reproduktīvo 

hormonu līmenis krītas no 

30 gadu vecuma lēni, 

pakāpeniski vairākus gadus 

▪ organismā pakāpeniski krītas 

testosterona hormona 

līmenis 

▪ vidēji 50–60 gadu vecumā 

iestājas andropauze  

▪ var būt karstuma viļņi, svīšana naktī 

▪ var būt miegainība, depresīvs noskaņojums 

▪ psihoemocionālas svārstības 

▪ svara pieaugums, īpaši palielinās vēdera 

apkārtmērs 

Abiem dzimumiem zūd seksuālā kaisle un vajadzība pēc seksa, paātrinās novecošana, samazinās ādas 

hidratācija un elasticitāte, zūd sejas ovāls, un parādās ļoti izteiktas krunkas. Andropauzes gadījumā tas 

viss notiek daudz lēnāk, vidēji piecu līdz desmit gadu laikā, līdz ar to vīrietis var to pat nepamanīt. 

Kolagēna daudzums ādā gan sievietei, gan vīrietim sāk mazināties pēc 30 gadu vecuma, sieviete noveco 

daudz straujāk – jo vīrišķais testosterona hormons vīrieša ādu padara par 25 % biezāku un elastīgāku 

nekā sievietēm. 

8.3. PAMATVAJADZĪBU NOVĒRTĒŠANA 

Aprūpējot vecu cilvēku, ir svarīgi ņemt vērā novecošanas teorijas un organismā notiekošās pārmaiņas, 

svarīga aprūpes procesa daļa ir pacienta novērtēšana.  

Lai varētu noteikt problēmu un nepieciešamo palīdzību, māsas palīgam jānovērtē pacienta: 

▪ pašaprūpes spējas; 

▪ fiziskā veselība; 

▪ garīgā veselība; 

▪ kognitīvās spējas; 

▪ vajadzība pēc sociālajiem pakalpojumiem. 

Novērtēšanai ir svarīga nozīme, un tai ir jānotiek nepārtraukti. Par pamatu tiek ņemtas pacienta 

pašaprūpes nodrošināšanas spējas un aktivitātes – ēšana, tualetes, palīgierīču lietošana, 

pārvietošanās, ģērbšanās, citas aktivitātes, kas saistītas ar dažādu ierīču, sadzīves tehnikas lietošanu, 

iepirkšanos, automašīnas vadīšanu, braukšanu ar velosipēdu u. c. 
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Novērtējot pacientu, māsas palīgs veiksmīgāk spēj nodrošināt atbilstošo atbalsta līmeni, apmierinot 

pacienta pamatvajadzības, piesaistot atbilstošus komandas locekļus. Komandas locekļu rīcībai jābūt 

saskaņotai un nepārtrauktai. Komandas darba principu izmantošana dod kvalitatīvu pacienta aprūpi. 

8.3. tabula 

Ikdienas aktivitāšu novērtējums 

Aktivitāte Konkrēta darbība 

Ēšana un ēst 

gatavošana 

Ēd pats bez citu palīdzības. 

Nepieciešama daļēja palīdzība (sagriezt gaļu, uzsmērēt maizi). 

Nepieciešams paēdināt (vai barību ievadīt ar zondi). 

Ģērbšanās Ģērbjas pats bez citu palīdzības. 

Nepieciešama daļēja palīdzība, piemēram, lai sasietu kurpju šņores, aizpogātu 

pogas grūti aizsniedzamās vietās. 

Nepieciešama pilnīga apģērbšana. 

Mazgāšanās Var nomazgāties bez citu palīdzības. 

Nepieciešama palīdzība, lai nomazgātu tikai kādu konkrētu ķermeņa daļu. 

Nepieciešama palīdzība vairāk nekā vienas ķermeņa daļas mazgāšanā vai visa 

ķermeņa nomazgāšanā. 

Pārvietošanās Pārvietojas patstāvīgi vai ar kādu no palīgierīcēm (spieķi, staiguli). 

Nepieciešama palīdzība, pieceļoties no gultas, krēsla vai apsēžoties. 

Nespēj piecelties no gultas. 

Tualetes 

lietošana 

Patstāvīgi iet uz tualeti, naktī pats lieto padubi/sēdpodu vai “pīli”. 

Nepieciešama palīdzība, lai lietotu tualeti, notīrītos vai nomazgātos. 

Neiet uz tualeti, ir atkarīgs. 

Izvadprocesu 

kontrole 

Pilnīgi kontrolē izvadprocesu. 
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Aktivitāte Konkrēta darbība 

Daļēji kontrolē izvadprocesus. 

Pilnīgi nekontrolē izvadprocesus. 

Vērtējot fizisko veselību, īpaša uzmanība jāpievērš ādai, acīm, ausīm, mutes dobumam, nervu sistēmai 

un iegurņa orgānu funkcijām. Psihisko veselību vērtējot, uzmanība jāpievērš cilvēka garastāvoklim, 

prāta spējām un kognitīvajiem procesiem. 

8.4. tabula 

Orgānu sistēmu novērtēšana, analizējot simptomu iespējamos cēloņus 

Izskats 

Jāizvērtē vecā cilvēka pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo tikšanās reizi, 

jānoskaidro, vai kustības ir mērķtiecīgas, vai ir trīce, drebelīgums, vai 

uzvedība ir atbilstoša, vai nav parādījusies smaka (tā var būt gan no ādas, 

gan smakojošas elpas).  

Garastāvoklis Jānoskaidro, vai runā saprātīgi, ir runīgs vai kluss, agresīvs, nervozs, raud, 

nomākts, vai nav dezorientēts laikā, telpā, personā. 

Ikdienas 

aktivitātes 

Vai ir patstāvīgs, vai veic pašaprūpi, kāds ir funkcionālais līmenis, vai tas nav 

mainījies, vai ir nogurums un vājums. 

Miegs Jānoskaidro, vai nav mainījies miega ritms, kādas sūdzības ir par miegu 

(miegainība, grūti iemigt, maz guļ, naktī nenāk miegs, dienā guļ utt.), kādus 

medikamentus miega uzlabošanai ir lietojis. 

Poza Jānovēro gulēšana gultā – ieņemtā poza (uz muguras vai sāniem), guļ mierīgi 

vai nemierīgi, vai pats var pagriezties. 

Sāpes Jānoskaidro, vai ir sāpes, vai ir kādas pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo 

reizi, jānoskaidro sāpju raksturs, lokalizācija, ilgums, intensitāte, vai lietoti 

kādi medikamenti, kā tie palīdzējuši. 



 

8. NODAĻA. GERIATRISKA PACIENTA APRŪPE MĀSAS PALĪGA PRAKSĒ 

 
186 

Uzturs Jānoskaidro, kāda ir apetīte, ko ēd, cik šķidruma izdzer, vai nav slikta dūša, 

vemšana, kāds ir zobu un to protēžu stāvoklis. 

Āda Jānovēro un jāizvērtē krāsa, sausa vai mitra, izsitumi, apsārtums, iekaisums, 

nieze, temperatūra, asinsizplūdumi, tūska, izgulējumi. 

Maņu orgāni Jāpievērš uzmanība iekaisumiem, izdalījumiem, redzei, dzirdei, ožai, 

apgrūtinātai elpošanai, sāpēm. 

Elpošanas 

orgānu sistēma 

Jāizvērtē elpošana – normāla vai elpas trūkums (provocējošie faktori), 

klepus, krēpas (krēpu krāsa, konsistence), elpa skaļa, šņācoša, aritmiska, 

sāpes (intensitāte, ilgums, raksturs, iradiācija, provocējošie faktori). 

Urīnizvadorgānu 

sistēma 

Jāizvērtē urinācijas biežums, daudzums, krāsa un piejaukumi, nakts 

urinācija, urinācija ar sāpēm vai bez tām, vai nav urinācijas aiztures. 

Defekācija Jāizvērtē sāpes vēderā pēc sāpju skalas (durošas, plēsošas, spiedošas, to 

intensitāte), vēdera izejas regularitāte, caureja vai aizcietējums, gāzes, 

hemoroīdi, izkārnījumu krāsa, vai ir piejaukumi. 

Funkcionālo stāvokli novērtē pēc speciāli izstrādātas sistēmas (autors Kacs (Katz)), kur sešas 

pamatfunkcijas (ēšana, mazgāšanās, ģērbšanās, izvadorgānu sistēmas kontrole, tualetes režīms, 

pārvietošanās) dalāmas trīs līmeņos. Aprūpējot pacientu, jāizmanto pozitīva atgriezeniskā saikne, jo 

tas paaugstina pacienta pašvērtību un pacients mēģina darbību atkārtot. Svarīgi ir izrādīt cieņu pret 

pacientu un, veicot aprūpi, ievērot viņa cilvēktiesības. 

8.4. VECA CILVĒKA APRŪPE UN IZGLĪTOŠANA 

Aprūpes galvenais uzdevums ir pēc iespējas ilgāk saglabāt veca cilvēka fizisko, psihisko veselību un 

sociālo labklājību. Ja ir akūtas vai hroniskas saslimšanas, bieži vien ir nepieciešama medikamentoza 

vai ķirurģiska ārstēšana, taču cilvēkam vecumā arvien lielāka uzmanība jāpievērš profilaksei – 

veselīgam dzīvesveidam, veselīga uztura principiem un fiziskām aktivitātēm. 
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8.5. tabula 

Problēmas un aprūpes pasākumi to novēršanai 

Problēmas Aprūpe 

Elpošanas orgānu sistēmā ▪ mācīt vienmēr ieelpot caur degunu, jo tas nodrošina gaisa 

filtrāciju, mitrināšanu un sasildīšanu 

▪ vēdināt telpas, jo sauss gaiss pastiprina klepu 

▪ lietot šķidrumu 1,5–2 l dienā, jo tas šķidrina krēpas 

▪ ja nepieciešams, aprūpējot pacientu, pozicionēt viņu pussēdus 

vai kā pašam cilvēkam vieglāk 

▪ ieteikt atmest smēķēšanu 

▪ mācīt elpošanas vingrinājumus (pūst ar kokteiļa salmiņu ūdenī 

burbuļus, pūst spalvas pūku uz augšu u. c.) 

▪ regulāras nodarbes ar fiziskiem vingrojumiem personāla 

uzraudzībā – soļot, iet, braukt ar velosipēdu, jo tas palīdz 

saglabāt plaušu audu elastību un krūškurvja kustīgumu 

Miega traucējumi ▪ jānoskaidro faktori, kas traucē gulēt (piemēram, sāpes, troksnis 

u. c.) 

▪ novērst vai mazināt traucējošos faktorus (piemēram, samazināt 

troksni, ja tas ir iespējams, ja nav iespējams, var lietot ausu 

ieliktņus u. c.) 

▪ lai vecais cilvēks nesnauduļotu dienā, nodarbināt ar lietām, kas 

cilvēku interesē 

▪ censties, lai vecais cilvēks iet gulēt vienā un tai pašā laikā 

▪ pastaigas laukā pirms nakts miega 

▪ vēdināt telpas pirms nakts miega 

▪ nelietot kofeīnu saturošus dzērienus (kafiju, kokakolu, stipru tēju) 

▪ pirms nakts miega nepārēsties 

▪ pirms nakts miega lietot nomierinošas tējas (piparmētru, 

melisas, baldriāna, māteres) 

▪ pirms nakts miega klausīties relaksējošu mūziku 

▪ vakarā vai pat naktī palasīt grāmatu, līdz uznāk miegs 
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Problēmas Aprūpe 

Redzes, līdzsvara un 

koordinācijas traucējumi  

 

 

▪ rūpēties, lai būtu labs apgaismojums telpā, nakts laikā var atstāt 

ieslēgtu naktslampiņu vai lampiņu ar sensoru, ja cilvēks prot 

rīkoties ar bateriju, to var atstāt viegli sasniedzamā vietā 

▪ nodrošināt telpā līdzenu grīdu (noņemt nelīdzenus paklājus, 

mazus paklājus, kuri var slīdēt) 

▪ nodrošināt mēbeles ar noapaļotiem stūriem, lai mazinātu 

traumēšanās iespējas 

▪ lai mazinātu traumēšanās risku, nepārblīvēt istabas ar mēbelēm 

▪ ja mēbeles istabā ir pārvietotas, atstāt apgaismojumu naktī, jo 

vecais cilvēks biežāk orientējas ar pieredzi, nevis redzes kontroli 

▪ novietojiet priekšmetus un lietas viegli sasniedzamā vietā 

▪ ejot pastaigās, izmantot spieķi līdzsvara noturēšanai 

▪ redzes uzlabošanai lietot atbilstošas brilles 

▪ veikt redzes pārbaudi pēc ģimenes ārsta norādījuma 

▪ slimojošiem ar cukura diabētu veikt redzes pārbaudi vismaz 1 

reizi gadā vai pēc vajadzības – biežāk 

Dzirdes traucējumi ▪ nebļaut, skaļi runājot ar vecu cilvēku, jo vecs cilvēks neuztver 

augstos toņus 

▪ runājot atrodieties pretī un skatieties tieši uz veco cilvēku 

▪ stāviet labā apgaismojumā, lai vecais cilvēks varētu redzēt Jūsu 

lūpu kustības 

▪ runājiet pacienta dzirdīgākajā ausī, lēni, skaidri, normālā balsī, 

nebļaujot 

▪ runājiet skaidri, īsiem teikumiem 

▪ nekošļājiet, nesmēķējiet, neturiet neko mutē, kad runājat ar veco 

cilvēku 

▪ novērsiet sarunas laikā blakus trokšņus (radio, TV u. c.) 

▪ pārliecinieties, vai cilvēks sapratis teikto, uzrakstiet viņam sacīto, 

lūdziet izlasīt (ja šaubāties, vai vecais cilvēks teikto ir sapratis) 

▪ lai atvieglotu sarunu, izmantojiet žestus, mīmiku, acu kontaktu, 

uzskatāmību (priekšmetus, uzrakstus, zīmējumus) 

▪ apmeklēt otorinolaringologu pēc ģimenes ārsta norādījuma 
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Problēmas Aprūpe 

Pārklājsistēmā ▪ ādu mazgāt uzmanīgi un saudzīgi, neberžot, jo āda ir trausla, ir 

samazināts tās jutīgums, var parādīties nobrāzumi, ādas 

plaisiņas, un līdz ar to ir paaugstināts ādas infekcijas risks 

▪ pēc mitrām procedūrām ādu ieziest ar mitrinošu un barojošu 

krēmu, jo āda kļūst sausa un trausla 

▪ rūpīgi kopt roku, kāju nagus ar speciāli tam paredzētām 

knaiblītēm; īpaši kopjami cukura diabēta pacienti, jo iespējama 

infekcijas iekļūšana brūcē, kas var beigties ar gangrēnu 

▪ nagus pirms aprūpes izmērcēt un pēc procedūras apstrādāt ar 

dezinficējošu šķīdumu 

▪ rūpīgi kopt mutes dobumu, sevišķi rūpīgi kopt zobus un protēzes 

▪ sausumu mutē var mazināt, lietojot šķidrumu un sūkājot ledenes 

▪ kopt matus (mazgāt, ķemmēt, apgriezt u. c.) 

▪ sevišķu uzmanību pievērst guļošu cilvēku ādai, lai neveidojas 

izgulējumi (apsārtumi, nobrāzumi, čūlas), grozīt ik pa divām 

stundām un novērojumu lapā pierakstīt, kad guļošais grozīts 

Urīnizvadorgānu sistēmā ▪ pievērst uzmanību, vai kājās (apakšstilbos) neveidojas tūska 

▪ ievērot personīgo higiēnu, jo sviedru un citu izdalījumu sastāva 

izmaiņas rada nepatīkamu aromātu, ko pastiprina urīna 

nesaturēšana un urīna nokļūšana uz ādas, kas, savukārt, rada 

ādas kairinājumu un infekcijas risku 

▪ noskaidrot urīna nesaturēšanas iemeslus (medikamenti, urīnceļu 

infekcijas vai citi iemesli) 

▪ mazināt vai novērst urīna nesaturēšanas iemeslus 

▪ lietot viegli novelkamu apģērbu (bikses ar gumiju, svārkus ar 

gumiju) 

▪ lietot urīna nesaturēšanas ieliktnīšus 

▪ smagākos gadījumos lietot autiņbikses 

▪ mācīt ieviest urinācijas dienasgrāmatu 

▪ ejot ārā no mājām, apmeklēt tualeti 

▪ tualeti apmeklēt vienā un tai pašā laikā, lai izstrādātu pieradumu 

un cilvēks vieglāk varētu plānot un racionālāk izmantot laiku 

noteiktām darbībām 
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Problēmas Aprūpe 

▪ svarīgi trenēt starpenes muskuļus (starpenes muskuļus savilkt 

lēni un maksimāli sasprindzināt vismaz pāris sekunžu) 

▪ izvairīties no gāzētiem, kofeīnu saturošiem dzērieniem, alkohola 

un nikotīna, jo tas var saasināt pāraktīva urīnpūšļa sindromu, 

kairinot urīnpūšļa gļotādu, un veicināt urīna noplūdi 

▪ pēc vajadzības noteikt uzņemtā un izdalītā šķidruma daudzumu 

▪ medikamentus lietot tikai pēc ārsta norādījuma 

Sirds un asinsvadu sistēmas 

traucējumi 

▪ izvērtēt vecā cilvēka sūdzības 

▪ ieteikt atmest smēķēšanu, alkohola lietošanu 

▪ hipertensijas/hipotensijas gadījumā vitālo rādītāju kontrole 1 

reizi dienā 

▪ pievērst uzmanību, vai kājās (apakšstilbos) neveidojas tūska 

▪ elpas trūkuma gadījumā ieņemt pussēdus pozu, galvgalim jābūt 

20–30 cm augstumā 

▪ lietot medikamentus pēc ārsta norādījuma 

▪ nepieciešamības gadījumā dot pacientam elpot skābekli 

▪ lietot sabalansētu uzturu 

▪ samazināt sāls lietošanu uzturā 

▪ tūskas gadījumā kontrolēt uzņemtā un izdalītā šķidruma 

daudzumu 

▪ veikt vecumam atbilstošu kardiotreniņu 

▪ vecajam cilvēkam ieteikt apmeklēt ģimenes ārstu 1 reizi gadā un 

pēc vajadzības 

Kaulu, muskuļu sistēmas 

traucējumi 

▪ izvērtēt sūdzības, ņemot vērā locītavu stīvumu, sāpes, 

deformāciju, kustību ierobežojumus, pietūkumu, apsārtumu 

▪ sāpju gadījumā pacientu pozicionēt (palīdzēt ieņemt pacientam 

sāpes atvieglojošu pozu) 

▪ veikt vingrinājumus līdzsvara uzlabošanai, lai samazinātu 

krišanas risku (piemēram, nejaušu krišanu) 

▪ regulāri veikt vingrinājumus muskuļu spēkam un izturībai vismaz 

2 reizes nedēļā 
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Problēmas Aprūpe 

▪ lietot ārsta nozīmētos medikamentus, vitamīnus, minerālvielas 

▪ lietot kalciju saturošus pārtikas produktus, piemēram, pienu, 

krējumu, sieru ar samazinātu tauku saturu u. c. 

Kuņģa zarnu trakta traucējumi ▪ noskaidrot iespējamos aizcietējumu rašanās iemeslus (šķidruma 

lietošana, ēšanas paradumi, produktu klāsts uzturā, fiziskās 

aktivitātes u. c.) 

▪ koriģēt ēšanas ieradumus, lietot šķidrumu vismaz 1,5–2 l 

diennaktī, ja tas nav kontrindicēts, svaigus augļus un 

šķiedrvielām bagātus produktus, kviešu klijas, linsēklas 2–4 

ēdamkarotes, plūmes, rupjmaizi, pilngraudu maizi, dārzeņus, 

raudzētus piena produktus 

▪ iesaistīt veco cilvēku vecumam atbilstošos aktīvos ikdienas 

vingrinājumos 

▪ iemācīt vēdera pašmasāžas paņēmienus (pulksteņrādītāja 

virzienā) 

▪ kontrolēt vēdera izeju, būtu vēlams katru dienu vienā un tajā 

pašā laikā 

Garīgā veselība ▪ novērtēt vecā cilvēka dzīvi, labsajūtu, apmierinātību un 

nodarbinātību, lai varētu šo cilvēku orientēt uz pielāgošanos 

jaunām situācijām, uz vienas nodarbošanās aizstāšanu ar citām 

un uz iekļaušanos sabiedrībā 

▪ noskaidrot vecā cilvēka problēmas, kas saistītas ar garīgām un 

fiziskām izpausmēm 

▪ atrast vecajam cilvēkam atbilstošu nodarbošanos, lai viņš justos 

noderīgs, piemēram, dot risināt krustvārdu mīklas, tamborēt, adīt 

vai gatavot kādu ēdienu u. c. 

▪ runāt vienkāršiem un īsiem teikumiem 

▪ piedāvāt fiziskās aktivitātes atbilstoši vecumam un spējām 

▪ vērsties pie vecā cilvēka rosinājuma formā, nevis ar jautājumu. 

Nevis “Vai Tu vēlies iziet pastaigāties?”, bet “Pienācis laiks doties 

pastaigāties, nu gan uzvelc kurpes!” 

▪ iesaistīt veco cilvēku interešu grupās, pulciņos, piemēram, 

rokdarbos, nūjošanā, dziedāšanas pulciņā u. c. 

Lai pilnvērtīgi aprūpētu veco cilvēku, ir jāiegūst viņa uzticība, labvēlīga attieksme un aprūpes procesā 

ir jāiesaistās ģimenei. Ja cilvēks zaudē uzticību, viņš zaudē arī drošības sajūtu, kas, savukārt, rada 
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neuzticēšanos visās jomās. Novērtējot vecu cilvēku, būtiski ir parunāt arī ar viņa piederīgajiem, jo viņu 

ieteikumi ļauj novērtēt savstarpējās attiecības ģimenē. 

Vecu cilvēku uzturs 

Vecā cilvēka uztura enerģētiskajai vērtībai jābūt individuālai, tādai, lai vecais cilvēks saglabātu normālu 

ķermeņa svaru un neaptaukotos.  

1. Olbaltumvielas 

Vajadzība pēc olbaltumvielām ir tāda pati, bet var būt traucēta to uzsūkšanās, tāpēc reizēm ir 

nepieciešams to daudzumu palielināt. Olbaltumvielu lielāko daļu jāuzņem ar augu valsts produktiem, 

īpaši ar graudaugiem (biezputrām, maizi, kartupeļiem, arī makaroniem, rīsiem u. c.). 

2. Tauki 

Lai reāli samazinātu kaloriju daudzumu, ir jāsamazina tauku daudzums uzturā, īpaši tas attiecas uz 

dzīvnieku taukiem (trekna gaļa, sviests, krējums). Jāpievērš uzmanība arī tā saucamajiem slēptajiem 

taukiem dažādos produktos (trekns siers, desas, kūkas u. c.). Nepieciešamā tauku daudzuma 

uzņemšana ir jānodrošina ar augu eļļām, kas satur daudz nepiesātināto taukskābju. 

3. Ogļhidrāti 

Veca cilvēka uzturā ir jāsamazina vienkāršo cukuru daudzums. Labāk ēst svaigus augļus un ogas, jo 

tas nodrošina arī pektīnvielu un šķiedrvielu uzņemšanu. Ogļhidrātu daudzumu nodrošina arī 

graudaugi, jo tajos ir daudz šķiedrvielu. 

4. Minerālvielas, kalcijs un fosfors 

Ļoti nepieciešamas ir minerālvielas, sevišķi kalcijs un fosfors, ko var nodrošināt šķidrie piena produkti 

(ar samazinātu kaloriju daudzumu). Kalcijs un dzelzs sastopami arī graudaugos. 

5. Vitamīni 

Sakarā ar izmaiņām gremošanas orgānu sistēmā, vienveidīgu vai minerālvielām un vitamīniem 

nabadzīgu uzturu vecam cilvēkam organismā ir vitamīnu deficīts, tāpēc reizēm pēc ārsta ieteikuma ir 

jālieto mākslīgie vitamīni.  

Vecam cilvēkam ir nepieciešams pilnvērtīgs un daudzveidīgs uzturs. Bieži vien vecs cilvēks neredz 

motivāciju pats sev gatavot garšīgu un pilnvērtīgu ēdienu, sevišķi, ja dzīvo viens. Ieteikumi uztura 

jautājumu risināšanā veciem cilvēkiem nebūs efektīvi, ja tie būs izteikti pavēles formā, tāpat grūti būs 

mainīt ēšanas paradumus. Turklāt nav iespējams mainīt materiālo nodrošinājumu un fiziskos 

traucējumus, tāpēc kopā ar aprūpējamo jāapspriež individuālās iespējas. Ieteikumi, kuri būtu jāievēro: 

▪ jāēd regulāri 3–5 reizes dienā, nelielām porcijām; 

▪ jālieto šķidrums 1,5–2 litri, ko vairāk var lietot dienas pirmajā pusē (ūdens, zāļu tējas, vāja kafija 

u. c.); 

▪ uzturā jāierobežo taukus saturoši produkti un vienkāršie cukuri; 

▪ pietiekamā daudzumā jālieto olbaltumvielas; 
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▪ pēc iespējas vairāk jālieto dārzeņi, augļi, piena produkti; 

▪ nepieciešamības gadījumā pēc ārsta norādījuma jālieto mākslīgie vitamīni.  

Vecam cilvēkam nav vēlama alkohola lietošana, kas var izraisīt papildu gremošanas un uzsūkšanās 

problēmas, turklāt alkohols satur arī daudz kaloriju, kas, šādā veidā uzņemtas, nav vajadzīgas. 

Geriatrisks pacients un medikamenti 

Īpaša uzmanība ir jāpievērš medikamentu lietošanai, jo geriatriski pacienti lieto vienlaikus daudz 

dažādu medikamentu, turklāt bieži vien paši, kā saka, “uz savu roku”, bez ārsta nozīmējuma, kas var 

pasliktināt organisma vispārējo stāvokli un veicināt dažādu sarežģījumu rašanos. Jāatceras, ka veciem 

cilvēkiem medikamentu iedarbība var būt atšķirīga (stiprāka, vājāka, citāda).  

Tas ir tāpēc, ka: 

▪ ir traucēti uzsūkšanās procesi, jo mainījies kuņģa skābums, palēnināta kuņģa iztukšošanās, 

samazināta zarnu sieniņu asinsapgāde; 

▪ ir traucēts uzturvielu sadalījums organismā, jo olbaltumu daudzums un kvalitāte ir 

pasliktinājušies, mainījusies arī audu piesaiste un caurlaidīgums; 

▪ mainās metabolisms (palēninās vielmaiņa), kā arī mazinās to receptoru daudzums un jutīgums, 

ar kuriem medikamentiem ir jāsaistās;  

▪ vecuma pārmaiņu dēļ ir traucēti organisma izvadprocesi caur nierēm. 

Visu šo iemeslu dēļ jācenšas veco cilvēku atturēt no patvaļīgas un nekontrolētas medikamentu 

lietošanas. Ja medikamenti tiek lietoti, tad ir jānoskaidro – kādi, cik sen, cik bieži, un par to jāinformē 

ārstējošais ārsts. 

Ja medikamentus ir nozīmējis ārsts: 

▪ jāpalīdz tikt galā ar pareizu to lietošanu (cik reižu dienā, cik liela deva, pirms vai pēc ēšanas); 

▪ jāinformē, ka lietošanas reizē medikamentam jāuzdzer vismaz pusglāze ūdens; 

▪ ja cilvēks nav sapratis, vēlreiz jāpaskaidro medikamentu lietošanas kārtība; 

▪ jāuzraksta uz iepakojuma vai atsevišķas lapas medikamentu lietošanas kārtība: 

▪ vēlams, lai katra medikamenta lietošanas kārtība būtu uzrakstīta citā krāsā (sarkana, 

zaļa, melna u. c.); 

▪ jāraksta ar pietiekami lieliem un skaidri salasāmiem burtiem; 

▪ jāuzraksta, kādam nolūkam attiecīgās zāles paredzētas. 

Vēlams izjautāt pacientu par medikamentu panesību un par to ziņot ārstam. 

Geriatriska pacienta drošība 

Lai gan veci cilvēki šķiet piesardzīgi, viņi diezgan bieži var būt iesaistīti nelaimes gadījumos. Tie var 

notikt gan telpās, gan uz ielas. Pārejot ielu, vecs cilvēks nespēj paātrināt gaitu, viņam ir traucēta gan 

redze, gan dzirde, gan kustību koordinācija, gan līdzsvars, gan iespējama situācijas nenovērtēšana. 
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Telpās nelaimes gadījumi biežāk saistīti ar vannas istabu, tajā, piemēram, var notikt applaucēšanās, 

kritieni utt. Lai tos novērstu, vannā ūdens ir jāsagatavo vajadzīgajā temperatūrā, uz grīdas un vannā 

jābūt paklājiņiem, kas neslīd. Ja vecs cilvēks mazgājas pats, tad vēlams durvis nenoslēgt. 

Nozīmīgākais ārējais nāves cēlonis veciem cilvēkiem Latvijā ir kritieni – 13 % no visiem ārējiem nāves 

cēloņiem iedzīvotājiem virs 65 gadu vecuma, un tas ir trīs reizes augstāks nekā iedzīvotājiem vecumā 

līdz 65 gadiem. Līdz ar vecuma palielināšanos kritienu risks strauji pieaug. 

Kritienu profilakse 

Dzīvoklī nelaimes gadījumus veicina slikts apgaismojums, nelīdzena grīda, paklāji, kuri var slīdēt, 

mēbeles ar asiem stūriem, ar mēbelēm un priekšmetiem pārblīvētas istabas. Svarīgi ir izvērtēt riska 

faktorus traumu gūšanai un pēc iespējas mazināt tos. Ja pārbīda mēbeles, tad vēlams pirmajās dienās 

pēc pārmaiņām naktīs atstāt apgaismojumu, jo veci cilvēki biežāk orientējas ar pieredzi, nevis ar 

redzes kontroli. Neierastā vietā vecs cilvēks jūtas slikti, un paiet ilgs laiks, līdz viņš pielāgojas. 

Pamatojoties uz pasaules pieredzi, nepieciešams intensīvāks kritienu profilakses darbs – gan uzlabojot 

vidi (piemēram, novietojot pretslīdes paklājus, iekārtojot speciālus rokturus vannas istabā un dušas 

telpās, nodrošinot staigāšanas palīglīdzekļus u. c.), gan izglītojot vecos cilvēkus, kā izvairīties no 

kritieniem un mazināt kritienu izraisītās sekas, tādā veidā samazinot kritienu izraisītu ievainojumu 

smagumu un novēršot iespējamu nāvi. 

Geriatrisku pacientu vajadzētu pārliecināt, ka visi darbi, ko viņš spēj veikt, ir jāveic lēnām, bez steigas, 

bet, ja kaut ko vairs nevar izdarīt, ar šo faktu ir jāsamierinās un ar šo domu ir jāsadzīvo. 

Gultai un mēbelēm jābūt ērtām un piemērotām. Gultai vēlams būt ne zemākai par 60 cm, cietai, bet 

elastīgai, lai tā kalpotu par atbalstu iespējami lielākai ķermeņa virsmai. Tas mazinās izgulējumu 

rašanās iespējas. Vēlamas arī palīgierīces, kas atvieglina pacienta pāreju no guļus stāvokļa sēdus un 

otrādi. Spilveni nepieciešami vismaz divi, bet nelieli. Krēslam ir jābūt mīkstam, bet ne dziļam, lai 

nenospiestu paceles asinsvadus. Vēlams istabu nepieblīvēt ar mēbelēm un nemainīt to izvietojumu. 

Telpas vēdināšana ir ļoti nepieciešama, it īpaši, ja cilvēks reti uzturas svaigā gaisā vai tajā nemaz 

neuzturas. Ir jāatceras, ka zemādas tauku slāņa izzušanas un ādas asinsapgādes traucējumu dēļ šie 

cilvēki ir jutīgi pret aukstumu un caurvēju. Šādiem cilvēkiem ir pazemināta ādas temperatūra, 

pastiprinās sāpes muskuļos. Optimālā temperatūra telpās ir 22–23 °C, bet guļošiem – ap 20 °C. 

Vēdināšana ieteicama tad, kad vecaiss cilvēks neatrodas telpās. Ja ir centrālā apkure, tad jāraugās, lai 

nebūtu pārāk sauss gaiss, jo tas pastiprina klepu. 
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Geriatriska pacienta biežākās saslimšanas un saslimšanām atbilstoša aprūpe 

8.6. tabula 

Biežākās vecu cilvēku saslimšanas un māsas palīgu veiktā aprūpe 

Biežākās 

saslimšanas 

Iespējamās problēmas sakarā ar 

saslimšanu 
Aprūpe saslimšanas gadījumā 

Infekcijas 

slimības 

Infekcijas slimības vecumā ir sastopamas 

biežāk un norit smagāk, biežāk beidzas ar 

nāvi. Tās ir grūti pamanīt, jo vecuma 

anatomisko un fizioloģisko pārmaiņu dēļ 

slimības pazīmes ir neizteiktas, 

neraksturīgas (nav paaugstinātas 

temperatūras, var būt apziņas traucējumi). 

Mainīta ir arī reakcija uz pretiekaisuma 

medikamentiem – tie var iedarboties 

vājāk, ātrāk var rasties blaknes. Visu 

pastiprina un ietekmē jau esošās 

hroniskās slimības, akūtas slimības, kuras 

var sekot viena pēc otras, kā arī 

psiholoģiskie faktori, ja pacientu ievieto 

slimnīcā (maina viņam ierasto vidi). 

Aprūpējot ir nepieciešama īpaša, 

uzmanīga novērošana, lai par katru 

pārmaiņu veselības stāvoklī varētu 

informēt ārstu. Svarīgi ir ievērot 

higiēnu, lai novērstu papildu 

infekcijas riskus, rūpīgi ir jākontrolē 

pareiza un savlaicīga medikamentu 

lietošana, jānodrošina pareizs uzturs 

un pietiekams šķidruma daudzums. 

Asinsrites 

traucējumi 

Veciem cilvēkiem bieži ir sastopamas 

asinsrites sistēmas saslimšanas, kuras var 

rasties dažādās vietās (smadzenēs, sirds 

muskulī, nierēs, apakšējās ekstremitātēs, 

zarnu traktā u. c.). Sekas tam var būt 

ķermeņa locekļu pilnīga vai daļēja paralīze, 

garīgi traucējumi, asinsrites traucējumi 

atsevišķās ekstremitātēs, nieru funkciju 

nepietiekamība, sirds muskuļa infarkts. 

Aprūpējot ir jāpievērš uzmanība ādas 

stāvoklim, jo barošanās traucējumu 

dēļ ātri var rasties apsārtumi un 

izgulējumi. Svarīgi ir kontrolēt ārsta 

norādīto medikamentu lietošanu un 

vitālos rādītājus. 
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Biežākās 

saslimšanas 

Iespējamās problēmas sakarā ar 

saslimšanu 
Aprūpe saslimšanas gadījumā 

Anēmija Veciem cilvēkiem bieži ir novērojama 

anēmija jeb mazasinība. Daļēji to var 

izskaidrot ar vecumam raksturīgām 

pārmaiņām, taču diezgan bieži tai ir cits 

cēlonis. Tas var būt nepietiekama un 

nepareiza uztura, kā arī nepietiekamas 

uzturvielu uzsūkšanās no zarnu trakta dēļ.  

Tādos gadījumos ir nepieciešams 

koriģēt ēšanu, papildus jālieto dzelzs 

preparāti, ko nozīmējis ārsts, utt.  

Audzēji Veciem cilvēkiem biežāk ir sastopami 

ļaundabīgie audzēji, dažkārt to diagnostika 

ir novēlota, jo pirmās pazīmes parasti tiek 

pamatotas ar vecuma pārmaiņām. 

Aprūpējot šos cilvēkus, ir jācenšas 

pēc iespējas saglabāt viņu labsajūtu, 

jārespektē nevēlēšanās ārstēties 

slimnīcā (īpaši novēlotos gadījumos), 

tāpēc kopā ar ārstniecības personālu 

jācenšas ilgāk saglabāt apmierinošu 

dzīves kvalitāti (piemēram, 

nodrošinot pietiekamu pretsāpju 

terapiju). Tāpat ir nepieciešama ādas 

kopšana (izgulējumu profilakse), 

kontakts ar cilvēkiem, jāpalīdz 

saglabāt vispārīgu interesi par dzīvi, 

jāpalīdz cilvēkam risināt sadzīves un 

mantiskās problēmas. 

Cukura diabēts Ja saslimšana (cukurslimība) ir bijusi jau 

agrāk, tad ir novērojama gandrīz visu 

orgānu un sistēmu ātrāka novecošana. 

Bieži rodas 2. tipa cukura diabēts, kas ir kā 

sekas novecošanas procesiem organismā 

(galvenokārt aizkuņģa dziedzerī). Aprūpes 

Aprūpējot ir vajadzīga liela pacietība 

un uzmanība, lai pierunātu ievērot 

diētu, jo cilvēks nespēj pareizi 

novērtēt pārmaiņas savās sajūtās, 

kas saistītas ar cukura līmeņa 

svārstībām asinīs, tāpēc viņš ir 



 

8. NODAĻA. GERIATRISKA PACIENTA APRŪPE MĀSAS PALĪGA PRAKSĒ 

 
197 

Biežākās 

saslimšanas 

Iespējamās problēmas sakarā ar 

saslimšanu 
Aprūpe saslimšanas gadījumā 

problēmas rodas tāpēc, ka vecam 

cilvēkam ir grūtības, bet dažreiz 

nevēlēšanās mainīt savu ēšanas režīmu, 

paciest dažādus ierobežojumus. 

uzmanīgi un regulāri jānovēro. Ļoti 

svarīga ir arī ādas un nagu regulāra 

kopšana, lai novērstu izgulējumu, 

iekaisumu un gangrēnas veidošanās 

iespējas. 

Muskuļu 

skeleta 

sistēmas 

saslimšanas 

Šīs pārmaiņas, kaut gan uzskatāmas par 

normālām novecošanas pazīmēm, 

pacientam var sākties agri un ietekmēt 

smagi: tās izraisa viņa izolāciju, ko rada 

ierobežotas spējas pārvietoties un 

kontaktēties. Tas pasliktina viņa 

psiholoģisko veselību, veicina atkarību no 

apkārtējiem. Pie šīs grupas var pieskaitīt 

gan osteoporozi, kas izteikta ir sievietēm 

pēc menopauzes, locītavu deģeneratīvās 

saslimšanas (locītavu skrimšļa un saišu 

pārkaulošanās), reimatiskās pārmaiņas 

locītavās. Visi šie traucējumi bieži izraisa 

traumas (kritienus, lūzumus), kas dzīst ilgi, 

tāpēc ir ilgstošs nekustīgums, kas, 

savukārt, veicina dažādus sarežģījumus. 

Kustību traucējumus var izraisīt arī slimīgi 

stāvokļi smadzenēs (galvenokārt asinsrites 

traucējumus) un neiroloģiskas slimības. 

Viena no tādām ir Parkinsona slimība, kad 

kustības veikt traucē muskuļu trīce un 

nespējai līdzi nāk arī psiholoģiskas dabas 

Aprūpējot ir jāatvieglo sāpes, 

jāmudina saglabāt kustību aktivitāti, 

vajadzības gadījumā jānodrošina ar 

palīgierīcēm, kas ļauj veikt pašaprūpi. 

Ir jāpalīdz iekārtot vidi, lai tā 

neveicinātu traumas, apmācīt 

pacientu veikt pašaprūpi ierobežotu 

kustību apstākļos. Aprūpējot ir 

jāveicina cilvēka vēlēšanās kustēties, 

veikt savu aprūpi, iespēju robežās 

saglabāt neatkarību. 
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Biežākās 

saslimšanas 

Iespējamās problēmas sakarā ar 

saslimšanu 
Aprūpe saslimšanas gadījumā 

traucējumi (kauns par savām kustībām, 

neērtības sajūta). 

Depresija Tā ir sastopama dažādā vecumā, bet īpaši 

veciem cilvēkiem. Depresija visbiežāk 

izpaužas kā ilgstošs nepamatoti slikts 

garastāvoklis, enerģijas trūkums, 

paaugstināta nogurdināmība, pazemināta 

interese un prieka sajūtas trūkums, miega 

traucējumi, nemiers, trauksme, 

emocionālā labilitāte un viegla 

aizkaitināmība. Smagākos gadījumos vecs 

cilvēks var nodarīt sev pāri vai pat iznīcināt 

sevi. Parādās pašnāvnieciskas domas, kas 

izpaužas arī tādās atziņās kā “Es esmu tik 

nevarīgs, ka visiem būtu labāk, ja manis 

nebūtu”; “Man ir tik grūti, ka esmu kļuvis 

pats sev par nastu, kur nu vēl – citiem” 

u. tml. 

Šādos gadījumos nevajag cilvēku 

bārt un kaunināt, jo tas šo stāvokli 

var tikai sarežģīt. Viņš jutīsies vainīgs, 

un tas vēl vairāk pastiprinās 

depresiju. Līdzcilvēkiem vajadzētu 

pievērst lielu uzmanību draudiem, 

kuri vērsti uz sevi – jo vecāks cilvēks, 

jo šie draudi ir ar lielāku iespējamību 

piepildīties. Aprūpējot jānoskaidro 

faktori, kas palīdzētu pārvarēt grūtos 

brīžus dzīvē, un jācenšas palīdzēt 

vecajam cilvēkam veidot atbalsta 

sistēmu. 

Demence Demence sākas ar personības 

pārmaiņām. Smadzeņu atrofijas dēļ 

paasinās rakstura īpatnības, kas 

hipertrofējas vai kariķējas: cilvēks kļūst 

skops, ļauns, pievērš uzmanību 

personisko vajadzību apmierināšanai. Sāk 

krāt vecas lietas, avīzes, drēbes, izpaužas 

liela taupība, pārspīlētība. Progresē 

atmiņas vājināšanās, cilvēkam grūti 

Aprūpējot cilvēku, kurš slimo ar 

demenci, jārūpējas, lai apkārtne būtu 

mierīga, lai nebūtu negatīvu 

kairinātāju. Ar cilvēku jārunā skaidri, 

mierīgi, lēni, vienkāršā valodā. 

Nevajag piekrist viņa aplamajiem 

uzskatiem, nevajag strīdēties un kaut 

ko pierādīt, nevajag ļaut tukši pļāpāt, 

sarunās cilvēks jāvirza atpakaļ 
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Biežākās 

saslimšanas 

Iespējamās problēmas sakarā ar 

saslimšanu 
Aprūpe saslimšanas gadījumā 

atcerēties tagadnes lietas, bet viņš atceras 

bērnību, jaunībā redzēto, kādreiz iegūto, 

taču var saglabāt labas manieres, 

pieklājību, kustības, mīmiku, tādēļ ārēji 

atgādina labi saglabājušos vecu cilvēku, 

bet ar manāmām novirzēm. Pieaugot 

vecumam, visas pārmaiņas padziļinās. 

Pakāpeniski notiek pārmaiņas nervu 

sistēmā, maņu orgānos, kognitīvajos un 

psihes procesos. 

  

realitātē, jāmazina viņa apjukums un 

satraukums. Saskarsmes brīdī 

jārunā, skatoties uz cilvēku, jāveido 

acu kontakts. Ar cilvēku, kurš slimo 

ar demenci, jārunā par reāliem 

cilvēkiem, notikumiem, situācijām. 

Orientēties laikā, piemēram, palīdz 

sienas kalendārs un pulkstenis; 

orientēties vietā – atkārtoti rādīt un 

stāstīt par vietu, kur cilvēks atrodas; 

orientēties personu pazīšanā palīdz 

spoguļa izmantošana, jācenšas 

cilvēku uzrunāt vārdā un uzvārdā; 

orientēties situācijā var, paskaidrojot, 

ko tagad darām – ēdam, ejam utt. 

8.5. PRIEKŠLAICĪGA NOVECOŠANA 

Vecums ir dabisks cilvēka dzīves posms, un, lai gan novecošanas rezultātā cilvēka organismā 

notiekošās izmaiņas ir neatgriezeniskas, tomēr šie procesi katram cilvēkam attīstās individuāli. 

Ir faktori, no kuriem cilvēks var izvairīties vai vismaz samazināt to kaitīgo ietekmi, un ir faktori, kurus 

nav iespējams ietekmēt. Ar šiem faktoriem, kurus cilvēks nevar ietekmēt, ir jāspēj samierināties, tāpēc 

jāprot ar tiem sadzīvot. 

Gados vecu cilvēku veselības priekšnoteikumi ir: 

▪ labas garīgās un fiziskās spējas; 

▪ saglabāta dzīves kvalitāte; 

▪ apmierinātība ar dzīvi. 

Nesabalansēts uzturs, fizisko aktivitāšu trūkums, alkohola un tabakas lietošana veicina hroniskas 

saslimšanas. 
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Fizioloģiska novecošana ir pakāpenisks process un vairāk vai mazāk sakrīt ar hronoloģisko vecumu, 

turklāt tai raksturīgas pietiekami efektīvas un ilgstošas pielāgošanās spējas. 

Patoloģisku novecošanu ietekmē viss, kas ar cilvēku dzīves laikā ir noticis, pārdzīvots un pieredzēts. 

Biežākie agrīnu novecošanu veicinošie faktori ir: 

▪ kaitīgie ieradumi (smēķēšana, alkohols, narkotikas); 

▪ biežas infekcijas slimības; 

▪ miega trūkums – neizgulēšanās; 

▪ ilgstoša atrašanās saulē un solārijos; 

▪ ilgstošs stress; 

▪ ilgstoša psihiska vai fiziska pārslodze; 

▪ mazkustīgs dzīvesveids; 

▪ rakstura īpatnības. 

Patoloģiskas jeb neveselīgas novecošanas gadījumā cilvēkiem attīstās: 

▪ dažādas neirozes: trauksmes, sociālas fobijas, uzmācīgu rituālu u. c. neirozes; 

▪ ar izteiktu kognitīvās jeb izziņas, uzmanības un koncentrēšanās funkcijas pasliktināšanos var 

attīstīties demence – ar murgiem, māniju, personības un gaitas pārmaiņām, miega traucējumiem. 

Faktori, kas var izraisīt priekšlaicīgu novecošanu, ir dažādi, un uz katru organismu tie atstāj citādu 

efektu.  

Galvenā uzmanība priekšlaicīgā novecošanas procesā, ko mēs varam ietekmēt, ir jāpievērš: 

▪ darbam un atpūtai (jābūt līdzsvarā); 

▪ racionālam ēšanas režīmam; 

▪ pietiekamām fiziskām aktivitātēm – tas ir ne tikai darbs, bet arī aktīva atpūta (pastaigas, sporta 

spēles, nūjošana, slēpošana, slidošana, peldēšana, tūrisms u. c.); 

▪ stresa mazināšanai; 

▪ labām attiecībām ar apkārtējiem cilvēkiem. 

Psihisko traucējumu profilakse vecākiem cilvēkiem 

Stress darbā un bezdarbs var pasliktināt psihisko veselību un paaugstināt saslimstību ar depresiju, 

trauksmi, izdegšanas sindromu, traucējumiem, kas saistīti ar psihoaktīvo vielu lietošanu, sirds un 

asinsvadu slimībām un palielināt pašnāvnieciskas uzvedības gadījumu biežumu. 

Viena no dzīves svarīgākajām vērtībām daudziem cilvēkiem ir sajūta, ka esi vajadzīgs, noderīgs un 

panākumi, ko vislabāk var just darba dzīves laikā. Pensionēšanās cilvēkam var izraisīt smagu šoku, 

depresiju un pat pašnāvnieciskas domas. Var rasties ilgstoši psihiski traucējumi. Lai no tā izvairītos, 

cilvēkam jau laikus vajadzētu mazināt darba slodzi un radīt iespēju pierast, ka ir vairāk brīvā laika. 
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Vecu cilvēku garīgās veselības stāvokli ar dažādu efektivitāti uzlabo: 

▪ fiziskās aktivitātes; 

▪ adaptēšanās dzīvei pēc aktīvo darba gaitu beigām; 

▪ sociālā atbalsta uzlabošana, dalība sabiedrīskās aktivitātēs; 

▪ izglītošanas pasākumi par hroniskām slimībām veciem cilvēkiem un viņu aprūpētājiem; 

▪ augsta asinsspiediena normalizēšana, holesterīna līmeņa pazemināšana asinīs, kas mazina 

demences risku. 

Ieteicams noskatīties video angļu valodā par teorijām, kas raksturo bioloģisko novecošanu: 

https://www.youtube.com/watch?v=GASaqPv0t0g 

https://www.youtube.com/watch?v=WLLNHjVNPng 
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums 

Uz kuru sistēmu attiecināma garšas sajūtu vājināšanās veciem cilvēkiem: 

a) elpošanas orgānu sistēmu; 

b) izvadorgānu sistēmu; 

c) gremošanas orgānu sistēmu; 

d) analizatoru sistēmu. 

2. uzdevums 

Kurš no faktoriem veicina patoloģisku novecošanu: 

a) ilgstošs stress; 

b) apmierinātība ar dzīvi; 

c) fiziskās aktivitātes; 

d) racionāls ēšanas režīms. 

3. uzdevums 

Kā sauc medicīnas nozari, kas pēta vecu cilvēku slimības un to ārstēšanu: 

a) ftiziatrija; 

b) senilatrija; 

c) geriatrija; 

d) pediatrija. 

4. uzdevums 

Māsas palīga aprūpē nonācis 84 gadus vecs vīrietis ar skaidru apziņu, kontaktējas, ir ar adekvātu 

uztveri. Pacientam ir kustību traucējumi ķermeņa labajā pusē. 

1. Kāda veida palīdzība būtu nepieciešama vīrietim šajā situācijā? 

2. Kas māsas palīgam vēl jānoskaidro, lai varētu veikt drošu aprūpi? 
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5. uzdevums 

Situācijas apraksts 

Jūsu aprūpē nonākusi 79 gadus veca paciente Kalniņas kundze, pēc profesijas – skolotāja, kura tikai 

pēdējos divus gadus vairs nestrādā. Paciente aktīva, dzīvespriecīga, bez redzamiem funkciju 

traucējumiem. Šobrīd nonākusi veselības aprūpes iestādē paaugstināta arteriālā asinsspiediena dēļ. 

Uzdevums 

Patstāvīgi izveidojiet pacientei pilnvērtīgas ikdienas aktivitāšu plānu! 
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9. PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA VISU VECUMU

PACIENTIEM DZĪVĪBAI BĪSTAMĀS SITUĀCIJĀS

9.
PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA VISU 

VECUMU PACIENTIEM DZĪVĪBAI BĪSTAMĀS 

SITUĀCIJĀS 

Nodaļas mērķis Attīstīt izglītojamajiem prasmi sniegt pirmo palīdzību atbilstoši 

algoritmam, tā nodrošinot māsas palīga darbību pirmās palīdzības 

sniegšanā visu vecuma grupu pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās gan 

sadzīvē, gan veselības aprūpes iestādēs. 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Spēj atpazīt dzīvībai bīstamus stāvokļus, to simptomus. Spēj sniegt 

pacientam pirmo palīdzību. Spēj asistēt ārstniecības personai 

neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. 

Zina pirmās palīdzības sniegšanas algoritmu un drošības aspektus pirmās 

palīdzības laikā. 

Izprot māsas palīga lomu un iespējas sniegt pirmo palīdzību. 

9.
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Viens no māsas palīga uzdevumiem, kas ietverts Māsas palīga profesijas standartā, ir: sniegt visu 

vecuma grupu pacientiem pirmo palīdzību dzīvībai bīstamās situācijās. Kompetence, kas jāattīsta 

mācību laikā, ir: “Spēja atpazīt dzīvībai bīstamus stāvokļus, to simptomus. Spēja sniegt pacientam 

pirmo palīdzību. Spēja asistēt ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas 

laikā.” [7] 

 
DEFINĪCIJA 

 Rīcības secība negadījuma vietā 

▪ Saglabā mieru! 

▪ Novērtē situāciju, tai skaitā esošās un draudošās 

briesmas! 

▪ Rīkojies ātri, droši, bet mērķtiecīgi! 

▪ Nebaidies no kļūdām! 

▪ Sargā pats sevi! 

Pirmā palīdzība – palīdzība, ko 

cietušajam (saslimušajam) 

dzīvībai vai veselībai kritiskā 

stāvoklī savu zināšanu un iespēju 

apjomā sniedz personas ar 

kvalifikāciju medicīnā vai bez tās 

neatkarīgi no sagatavotības un 

ekipējuma. [70] 

Tūlītēji pasākumi ir pasākumu 

komplekss, kas jāveic pirms 

palīdzības izsaukšanas, lai 

saglabātu cietušā vai saslimušā 

dzīvību. 

9.1. GLĀBŠANAS ĶĒDĪTES PAMATPRINCIPI 

 
DEFINĪCIJA 

 Glābšanas ķēdītē ir pieci posmi (skat. 9.1. tabulu) 

1. Tūlītēji pasākumi. 

2. Palīdzības izsaukšana. 

3. Cietušā aprūpe.  

4. Neatliekamā medicīniskā palīdzība (turpmāk NMP). 

5. Slimnīca. 

Darbību secību, kas tiek veikta, lai 

izglābtu cietušo, sauc par 

glābšanas ķēdīti. 
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9.1. tabula 

Glābšanas ķēdīte 

 

Tūlītēji pasākumi: 

▪ briesmu avota novēršana – gāzes noslēgšana, liesmu nodzēšana, elektrības atslēgšana, 

brīdinājuma zīmju uzstādīšana; 

▪ dzīvības glābšanas pasākumi – asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumu uzsākšana. 

Palīdzības izsaukšana 

▪ Zvanīt 113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta ārkārtas tālrunis. Pieejams 

tiešsaistē: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/kad_saukt_NMP/ 

▪ Zvanīt 112 – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (tālrunis turpmāk – VUGD), tas ir 

vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs. 

▪ NMP izsaukšanai var izmantot mobilās lietotnes. Piemēram, lietotne HealthPoint. Pieejams 

tiešsaistē: https://apps.apple.com/lv/app/healthpoint/id910674104 

Izsaucot NMP, ziņojiet: 

▪ kur noticis negadījums; 

▪ kas noticis; 

▪ cik cietušo vai saslimušo; 

▪ nepārtrauciet sarunu, pirms to nav izdarījis dispečers. 

Pēc tam varat atgriezties pie cietušā un turpināt sniegt palīdzību līdz NMP ierašanās brīdim. 

Cietušā aprūpe 

Cietušā aprūpe ietver šādas darbības: 

▪ pirmā palīdzība līdz NMP ierašanās brīdim; 

Tūlītēji pasākumi: 

briesmu avota 
novēršana,

dzīvības glābšana

Palīdzības izsaukšana: 
112 VUGD,

113 NMP

Cietušā aprūpe:

ABC

NMP Slimnīca
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▪ sniedzot palīdzību, jārunā ar cietušo; 

▪ psiholoģiskā palīdzība: 

▪ runājiet mierīgi, nomierinoši, bet pārliecinoši; 

▪ iepazīstiniet ar sevi; 

▪ uzklausiet cietušo; 

▪ neatstājiet cietušo vienu; 

▪ informējiet cietušo par savām (glābēja) darbībām; 

▪ informējiet cietušo par notiekošo (reālā pozitīvā informācija); 

▪ uzturiet vieglu kontaktu ar cietušā ķermeni; 

▪ neko nepārmetiet; 

▪ pasargājiet cietušo no ziņkārīgajiem; 

▪ paziņojiet cietušā radiniekiem par notikušo 

9.2. ABC ATDZĪVINĀŠANAS ALGORITMS 

Atdzīvināšanas pasākumi pieaugušajiem 

1. Pārliecinieties par savu un apkārtējo drošību. 

2. Pārbaudiet cietušā samaņu: saudzīgi papuriniet cietušo aiz pleciem un skaļi uzrunājiet to: 

2.1. Ja cietušais reaģē/atbild, tātad ir pie samaņas: 

2.1.1. atstājiet cietušo tādā pašā pozā, kādā atradāt, vai piedāvājiet cietušajam 

nogulties vēlamajā pozā; 

2.1.2. centieties nodibināt ar cietušo kontaktu, mieriniet, nepārmetiet; 

2.1.3. pasargājiet cietušo no apkārtējās vides iedarbības; 

2.1.4. centieties noskaidrot, kas noticis ar cietušo, un sniedziet nepieciešamo palīdzību; 

2.1.5. ja nepieciešams, izsauciet NMP; 

2.1.6. aprūpējiet un mieriniet cietušo; 

2.1.7. regulāri atkārtoti pārbaudiet cietušā samaņu. 

2.2. Ja cietušais nereaģē/neatbild, tad uzskatiet, ka viņš zaudējis samaņu: 

2.2.1. sauciet palīgā; 

2.2.2. novietojiet cietušo uz muguras, uz cieta pamata; 

2.2.3. atbrīvojiet elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu; 
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2.2.4. pārbaudiet un izvērtējiet elpošanu ne ilgāk kā 10 sekundes (redzu–dzirdu–jūtu 

princips). 

3. Ja cietušais elpo normāli: 

3.1. novietojiet cietušo stabilā sānu pozā (skat. 9.2. attēlu un tiešsaistē: 

https://www.youtube.com/watch?v=G6ww1-13xqs); 

3.2. lieciet kādam izsaukt vai, ja esat viens, pats izsauciet NMP; 

3.3. atkārtoti pārbaudiet cietušā elpošanu. 

4. Ja cietušais neelpo vai neelpo normāli (elpo lēni, dzirdami trokšņaini gārdzieni vai elpošana ir 

tikko nosakāma): 

4.1. Lieciet kādam izsaukt NMP vai, ja esat viens, pats izsauciet NMP. 

4.2. Atbrīvojiet sirds masāžas vietu no apģērba, rokas novietojiet krūškurvja vidū un uzsāciet 

sirds masāžu (skat. 9.3. attēlu): 

4.2.1. veiciet 30 sirds masāžas; 

4.2.2. veicamās sirds masāžas temps ir 100–120 reizes minūtē; 

4.2.3. veicamās sirds masāžas dziļums ir 5–6 cm. 

4.3. Veiciet 2 elpināšanas „no mutes–mutē”: 

4.3.1. atbrīvojiet elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu; 

4.3.2. aizspiediet cietušā degunu; 

4.3.3. katrai elpināšanas reizei patērējiet apmēram 1 sekundi; 

4.3.4. elpināšanas tilpums – mierīgas izelpas tilpums; 

4.3.5. novērojiet cietušā pasīvās izelpas; 

4.3.6. ieteicams lietot elpināšanas masku ar vienvirziena vārstuli. 

4.4. Turpiniet masēt un elpināt attiecībā 30:2 (30 sirds masāžas un 2 elpināšanas). 

4.5. Atdzīvināšanas pasākumus veiciet, līdz: 

4.5.1. ierodas NMP brigāde un pārņem cietušā atdzīvināšanu; 

4.5.2. cietušais sāk kustēties, atver acis un sāk normāli elpot; 

4.5.3. Jūsu spēki izsīkst. 

5. Atcerieties! Ja pēc pirmā elpināšanas mēģinājuma krūškurvis nepaceļas, tad pirms nākamās 

elpināšanas: 

5.1. paskatieties cietušā mutē un izņemiet visus redzamos svešķermeņus; 

5.2. pārbaudiet, vai cietušā galva ir atliekta un zods pacelts; 

5.3. pārbaudiet, vai ir aizspiests cietušā deguns; 

5.4. neveiciet vairāk kā 2 elpināšanas. 
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6. Ja ir vairāki glābēji, tad viņi var mainīties, patērējot maiņai pēc iespējas mazāku laiku, un katrs 

veic atdzīvināšanas pasākumus 2 minūtes. 

7. Ja nevarat vai negribat izdarīt elpināšanu, veiciet tikai sirds masāžu: 

7.1. sirds masāža jāizdara nepārtraukti, bez pauzēm; 

7.2. sirds masāžas temps ir 100–120 reizes minūtē. 

8. Atdzīvināšanas pasākumus pārtrauciet tikai tad, ja: 

8.1. ierodas NMP brigāde un pārņem cietušā atdzīvināšanu; 

8.2. cietušais sāk kustēties, atver acis un sāk normāli elpot; 

8.3. Jūsu spēki izsīkst. 

9. Jebkurā nelaimes gadījumā, kad cietušais ir zaudējis samaņu, jārīkojas pēc atdzīvināšanas 

pasākumu principiem. [70] 

Atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajam var skatīt 15. pielikumā. 

Ieteicams noskatīties video par atdzīvināšanu pieaugušajiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=l83uNiZHdsw 

 

9.1. attēls. Pieaugušā atdzīvināšanas algoritms  

Bezsamaņa? 

Palīgā! 

Atbrīvo elpceļus 

Elpošanas kontrole 

Elpo? 

Izsauc ĀP 

30 sirds masāžas 

Stabilā sānu poza 

Izsauc ĀP 

2 elpināšanas 

30 sirds masāžas 

Sniedz nepieciešamo 

palīdzību 

Nē 

Jā 

Neelpo vai neelpo normāli 
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*9.1. attēlā izmantots saīsinājums ĀP – ātrā palīdzība, kuras pilnais nosaukums ir neatliekamā 

medicīniskā palīdzība (NMP), kas tiek izmantots arī šajā darbā. 

 

9.2. attēls. Cietušā novietošana stabilajā sānu pozā  

 

9.3. attēls. Sirds masāža  

9.3. ATDZĪVINĀŠANAS PASĀKUMI BĒRNIEM 

Bērns ir no 1 gada līdz pubertātes iestāšanās vecumam. 

Atdzīvināšanas pasākumu secību sīkāk skat. arī 16. pielikumā. Sniedzot palīdzību, jāievēro vairāki 

noteikumi. 

▪ Pārliecinieties par savu un bērna drošību. 

▪ Pārbaudiet bērna samaņu: skaļi uzrunājiet un saudzīgi papuriniet bērnu aiz pleciem.  

▪ Jāsauc palīdzība, ja esat viens. 

▪ Jāpārbauda, vai bērns elpo, ne ilgāk kā 10 sekundes (redzu–dzirdu–jūtu princips). Paceļot zodu, 

saudzīgi jāatliec galva, tādējādi atbrīvojot elpceļus. 

▪ ZVANIET 113! 
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▪ Jāpārbauda, vai mutē nav svešķermeņa. 

▪ Ja bērns neelpo vai arī elpo ļoti vāji, jāuzsāk mākslīgā elpināšana – 5 reizes. Ar vienu roku 

jāaizspiež deguns, ar otru jāpaceļ zods. Jāveic 5 mākslīgās ieelpas, ar lūpām aptverot bērna muti. 

Vērojiet, vai rodas kādas izmaiņas. 

▪ Ja izmaiņu nav, jāuzsāk sirds masāža. Jāatbrīvo krūškurvis no apģērba, ar rokas rādītājpirkstu 

jāatrod ribu loka saauguma vieta un tai blakus jānovieto otras rokas plaukstas pamatne uz krūšu 

kaula apakšējās daļas. Tad veic 15 krūškurvja masāžas ar ātrumu 100–120 reizes minūtē. 

▪ Pēc tam vēlreiz veiciet divas mākslīgās elpināšanas, tad – atkal 15 kompresijas sirds masāžai, tad 

– atkal divas mākslīgās elpināšanas. 

▪ Veiciet šīs darbības tik ilgi, līdz parādās dzīvības pazīmes vai atbrauc NMP. 

9.4. ATDZĪVINĀŠANAS PASĀKUMI ZĪDAINIM 

Zīdainis ir bērns līdz 1 gada vecumam. Atdzīvināšanas pasākumu secība (sīkāk skat. arī 17. pielikumā). 

▪ Pārliecinieties par savu un zīdaiņa drošību.  

▪ Pārbaudiet zīdaiņa samaņu: skaļi uzrunājiet un viegli uzsitiet pa pēdiņu. 

▪ Jāsauc palīdzība, ja esat viens. 

▪ Sauciet palīgā. 

▪ Novietojiet zīdaini uz muguras, uz cieta pamata. 

▪ Atbrīvojiet elpceļus, uzmanīgi atliecot galvu un paceļot zodu, bet nenospiežot mīkstos audus zem 

zoda. 

▪ Pārbaudiet un izvērtējiet elpošanu ne ilgāk kā 10 sekundes (redzu–dzirdu–jūtu princips).  

▪ ZVANIET 113! 

▪ Ar mazo pirkstu uzmanīgi izņemiet no mutes tikai redzamos svešķermeņus (nemēģiniet izņemt 

svešķermeni, ja to neredzat). 

▪ Veiciet 5 elpināšanas „no mutes–mutē un degunā” – ar gaisa tilpumu, kuru varat saņemt savos 

vaigos. 

▪ Atbrīvojiet elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu, bet nenospiežot mīkstos audus zem zoda. 

▪ Katrai elpināšanai patērējiet apmēram 1–1,5 sekundes. 

▪ Novērojiet, vai zīdaiņa krūškurvis paceļas. 

▪ Turot zīdaiņa galvu atliektu un zodu paceltu, pagrieziet savu galvu un skatieties, kā zīdaiņa 

krūškurvis saplok izelpas laikā. 

▪ Novērojiet, vai nav rīstīšanās vai klepošana kā atbilde uz elpināšanu. 

▪ Ja izmaiņu nav, jāuzsāk sirds masāža. Atbrīvojiet sirds masāžas vietu no apģērba, divus pirkstus 

novietojiet krūšu kaula apakšējā daļā un veiciet 15 sirds masāžas – sirds masāžu veic ar diviem 

pirkstiem, nevis kā pieaugušajiem ar delnu pamatni. 
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▪ Sirds masāžas temps ir 100–120 reizes minūtē. 

▪ Sirds masāžas dziļums – 1/3 no krūškurvja diametra priekšas–muguras virzienā. 

▪ Veiciet pārmaiņus sirds masāžu un elpināšanu. 

▪ Turpiniet masēt un elpināt attiecībā 15:2 (15 sirds masāžas un 2 elpināšanas). 

▪ Pēc 1 minūtes: ja NMP vēl nav izsaukta, pats izsauciet NMP (zīdaini ņemiet līdzi). 

▪ Darbības veiciet tik ilgi, līdz parādās dzīvības pazīmes vai atbrauc NMP. 

9.5. PIRMĀ PALĪDZĪBA DAŽĀDĀS AKŪTĀS SITUĀCIJĀS 

Katrs nelaimes gadījums, kad cietušajam ir asins zudums vai sāpes, var izraisīt šoku. Šoks var 

apdraudēt cietušā dzīvību. 

 
DEFINĪCIJA 

 Ieteicams noskatīties video par palīdzības sniegšanu, ja ir 

dzīvībai bīstama asiņošana: 

https://www.youtube.com/watch?v=nKvV1nDdSD4 

Ieteicams noskatīties video par pareizu rīcību, ja ir apdegumi: 

https://www.youtube.com/watch?v=iqo4uZIibns 

Šoks ir dzīvībai bīstams stāvoklis, 

kas izraisa nepietiekamu skābekļa 

apgādi dzīvībai svarīgos orgānos 

un var novest pie to bojājuma. 

Ķīmisko vielu izraisīti bojājumi 

Bīstami! Sargājiet sevi, sniedzot palīdzību! 

Lai samazinātu risku saskarties ar ķīmiskajām vielām, vēlams lietot vienreizlietojamos gumijas cimdus 

vai cita ūdens necaurlaidīga materiāla izstrādājumus (piemēram, plastikāta maisiņu). 

 Retos ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos cietušā elpināšana „no mutes–mutē" var būt 

bīstama glābējam. 

Ķīmiskā viela uz ādas 

Palīdzība: 

▪ sausu vielu nopuriniet, ja apģērbs ir piesārņots ar ķīmisko vielu, tas jānovelk; 

▪ skalojiet cietušo vietu 20 minūtes ar lielu daudzumu vēsa (no + 15 °C līdz + 25 °C), tekoša ūdens; 

▪ skalojiet tā, lai ūdens netek uz veselās (netraumētās) ādas; 

▪ izsauciet NMP; 

▪ neļaujiet atdzist cietušajam/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo; 

▪ nevelciet nost cietušajam apģērbu pār galvu! 

https://www.youtube.com/watch?v=nKvV1nDdSD4
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Ķīmiskā viela acī 

Palīdzība: 

▪ skalojiet traumēto aci 20 minūtes ar vēsu (+15 °C līdz + 25 °C), tekošu ūdeni; 

▪ skalojiet tā, lai ūdens netecētu uz veselās acs; 

▪ skalojot traumēto aci, turiet to vaļā; 

▪ izsauciet NMP; 

▪ pārsieniet abas acis ar sausu pārsēju (skat. 9.4. attēlu);  

▪ neļaujiet atdzist cietušajam/pasargājiet to no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo; 

▪ ja cietušais nēsā kontaktlēcas, skalojot acis, tās jāizņem. 

Ja nav iespējams traumēto aci skalot, acis nepārsien. 

 

9.4. attēls. Acu pārsējs  

Ķīmiskā viela gremošanas traktā 

Palīdzība: 

▪ izsauciet NMP; 

▪ dodiet izskalot muti ar ūdeni; 

▪ dodiet dzert vēsu ūdeni, bet ne vairāk kā 200 ml; 

▪ neizraisiet vemšanu; 

▪ neļaujiet atdzist cietušajam/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo; 

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja tas nepieciešams. 
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Ieelpota ķīmiskā viela 

Bīstami, īpaši, ja cietušais atrodas telpā! Pārvietojieties drošā attālumā (svaigā gaisā) no nelaimes 

gadījuma vietas! 

Palīdzība: 

▪ sargājiet sevi; 

▪ izsauciet NMP; 

▪ nodrošiniet cietušajam svaigu gaisu; 

▪ atbrīvojiet cietušo no cieša apģērba, kas var traucēt elpošanu; 

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo; 

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja tas nepieciešams. 

Papildu ieteikumus par rīcību ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos var saņemt Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes slimnīcas Saindēšanās informācijas centrā, tālr. 67042473. 

Traumas 

 
DEFINĪCIJA 

 Traumas var būt: 

▪ brūces, 

▪ sasitumi, 

▪ sastiepumi, 

▪ izmežģījumi, 

▪ lūzumi. 

Trauma ir ārēja faktora 

(mehāniska, ķīmiska, termiska 

u. c.) iedarbības izraisīts audu un 

orgānu bojājums, kas rada to 

funkcijas traucējumu. Traumas 

gadījumā var būt organisma 

vietēja un vispārēja reakcija – 

sāpes, pietūkums, asiņošana 

u. tml., smagos gadījumos – šoks. 

Brūces 

Palīdzība: 

▪ pārsien tikai ar sausiem, vēlams, steriliem, pārsējiem; 

▪ netīru nobrāzumu vai virspusēju brūci, ja nav stipras asiņošanas, pirms pārsiešanas var skalot ar 

tīru ūdeni; 

▪ nelietojiet ziedes, pūderus, dezinfekcijas līdzekļus! 

Roku traumas 

Raksturīgākās pazīmes – sāpes, deformācija, nespēja kustināt locekli, pietūkums. 
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Palīdzība: 

Ja traumēts augšdelms: 

▪ nekustiniet, nepārvietojiet cietušo; 

▪ pārvietojiet cietušo tikai tad, ja draud briesmas dzīvībai; 

▪ saglabājiet traumas radīto deformāciju; 

▪ pārvietojot cietušo, saudzējiet augšdelmu un nodrošiniet atbalstu traumētajai rokai (ja cietušo 

nepieciešams pārvietot); 

▪ izsauciet NMP; 

▪ neļaujiet cietušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ aprūpējiet/nomieriniet cietušo. Nelieciet šinu! 

Ja traumēts apakšdelms: 

▪ fiksējiet roku ar diviem trīsstūrveida lakatiņiem un varat transportēt cietušo pats (skat. 

9.5. attēlu); 

▪ saglabājiet traumas radīto deformāciju. 

 

9.5. attēls. Apakšdelma fiksācija  

Kāju trauma 

Palīdzība: 

▪ nekustiniet, nepārvietojiet cietušo; 

▪ pārvietojiet tikai tad, ja draud briesmas dzīvībai; 

▪ saglabājiet traumas radīto deformāciju; 

▪ pārvietojot cietušo, saudzējiet kāju un nodrošiniet atbalstu traumētajai kājai (ja cietušo 

nepieciešams pārvietot); 
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▪ izsauciet NMP; 

▪ neļaujiet cietušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo; 

▪ nelieciet šinu! 

Mugurkaula traumas 

Ja nelaimes gadījumu ir izraisījusi kāda no turpmāk uzskaitītajām situācijām, tad pieņemiet, ka 

cietušajam var būt traumēts mugurkauls: 

▪ kritiens no augstuma; 

▪ lēciens ūdenī; 

▪ ceļu satiksmes negadījums; 

▪ cietušajam uzkritis liels smagums; 

▪ sprādziens. 

Palīdzība : 

▪ nekustiniet, nepārvietojiet cietušo! Neļaujiet cietušo kustināt citiem; 

▪ pārvietojiet tikai tad, ja draud briesmas dzīvībai; 

▪ pārvietojot cietušo, saudzējiet mugurkaulu; 

▪ vienmēr izsauciet NMP; 

▪ neļaujiet cietušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo; 

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja nepieciešams. 

Vēdera traumas 

Palīdzība: 

▪ novietojiet cietušo guļus ar valnīti zem ceļiem vai saglabājiet cietušā saudzējošo pozu; 

▪ vienmēr izsauciet NMP; 

▪ ja ir brūce, uzlieciet tīru, vēlams, sterilu, marles salveti vai tīru drēbes gabalu; 

▪ neļaujiet atdzist cietušajam/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo; 

▪ necentieties ievietot izkritušos orgānus atpakaļ vēderā; 

▪ nedodiet ēst, dzert un medikamentus! 
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Krūškurvja traumas 

Palīdzība: 

▪ novietojiet cietušo pusguļus stāvoklī vai cietušajam ērtākajā pozā;

▪ izsauciet NMP;

▪ ja ir brūce, uzlieciet tīru, vēlams, sterilu, marles salveti vai tīru drēbes gabalu;

▪ neļaujiet cietušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības;

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo.

Galvas traumas 

Galvas traumas ir bīstamas, jo var izraisīt bezsamaņu. 

Palīdzība: 

▪ novietojiet cietušo pusguļus vai cietušajam ērtākajā pozā;

▪ vienmēr izsauciet NMP;

▪ ja cietušais vemj, pagrieziet viņu uz sāniem;

▪ ja ir brūce, uzlieciet pārsēju (vēlams, sterilu);

▪ neļaujiet cietušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības;

▪ aprūpējiet, nomieriniet cietušo;

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja nepieciešams;

▪ saudzīgi izvelciet cietušo ar “pērtiķa tvērienu” (ja nepieciešams), saudzējot cietušā mugurkaulu;

▪ nevelciet cietušo aiz rokām un kājām;

▪ sniedziet nepieciešamo palīdzību.

Svešķermeņi 

DEFINĪCIJA 
Svešķermenis var nokļūt elpošanas orgānu sistēmā (degunā, 

aizdegunē, trahejā, bronhos) vai gremošanas orgānu sistēmā, 

kur tas parasti aizķeras barības vadā. 

Svešķermeņi īpaši bīstami ir elpceļos, jo ir iespējama 

smakšana! 

Svešķermenis ir priekšmets, kas 

iekļuvis organismā no ārienes un 

palicis organismā (audos, 

orgānos, ķermeņa dobumos). 

Palīdzība: 

▪ ļaujiet cietušajam svešķermeni atklepot pašam;

▪ sauciet palīgā;

▪ ja cietušais svešķermeni pats nespēj atklepot, tad palīdziet viņam:
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▪ noliecot cietušā ķermeņa augšdaļu, uzsitiet 5 reizes starp lāpstiņām; lietojiet Heimliha

paņēmienu (5 reizes spēcīgi spiediet savu dūri starp cietušā nabu un krūtīm) (skat. 9.6. attēlu);

▪ turpiniet veikt sitienus starp lāpstiņām (skat. 9.7. attēlu) un, ja nepieciešams, lietojiet Heimliha

paņēmienu;

▪ izsauciet NMP.

Ja nepieciešami atdzīvināšanas pasākumi, tie veicami pēc atdzīvināšanas algoritma. 

9.6. attēls. Heimlika paņēmiens 9.7. attēls. Uzsitiens starp lāpstiņām 

Svešķermenis elpceļos bērnam un zīdainim 

Bīstami – iespējama smakšana! 

Palīdzība bērnam: 

▪ ļaujiet bērnam svešķermeni atklepot pašam;

▪ sauciet palīgā;

▪ ja bērns svešķermeni pats nespēj atklepot, tad palīdziet viņam:

▪ nostājieties aiz bērna muguras uz ceļiem;

▪ noliecot cietušā ķermeņa augšdaļu, uzsitiet 5 reizes starp lāpstiņām;

▪ lietojiet Heimliha paņēmienu (5 reizes spēcīgi spiediet savu dūri starp nabu un krūtīm);

▪ turpiniet veikt gan sitienus starp lāpstiņām, gan Heimliha paņēmienu, ja nepieciešams;

▪ izsauciet NMP;

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja tas nepieciešams.

Palīdzība zīdainim: 

▪ ļaujiet zīdainim svešķermeni atklepot pašam;

▪ sauciet palīgā;
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▪ ja zīdainis svešķermeni pats nespēj atklepot, tad palīdziet viņam:

▪ novietojiet zīdaini ar galvu zemāk jāteniski ar vēderu uz sava apakšdelma, kas atbalstās

uz augšstilba;

▪ fiksējiet zīdaiņa galvu starp I un III pirkstu, rādītājpirkstam jābūt zīdaiņa mutē;

▪ saudzīgi ar plaukstas pamatni uzsitiet 5 reizes starp lāpstiņām (skat. 9.8. attēlu),

ieteicams noskatīties video: https://www.youtube.com/watch?v=rtqceUvOxnQ;

▪ uzlieciet roku zīdainim uz muguras un stingri satveriet to starp abām plaukstām;

▪ apgrieziet zīdaini ar seju uz augšu, novietojot uz otra apakšdelma, un atbalstiet uz otra

augšstilba;

▪ 5 reizes spiediet ar diviem pirkstiem uz krūšu kaula sirds masāžas vietā (skat. 9.9.

attēlu); ieteicams noskatīties video: https://www.youtube.com/watch?v=rtqceUvOxnQ;

▪ turpiniet veikt sitienus starp lāpstiņām un spiedienus uz krūšu kaula, ja nepieciešams;

▪ izsauciet NMP;

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja nepieciešams.

9.8. attēls. Uzsitiens starp lāpstiņām 9.9. attēls. Heimlika paņēmiens zīdainim 

9.6. PIRMĀ PALĪDZĪBA DAŽĀDU SASLIMŠANU 

GADĪJUMOS 

Pirmo palīdzību dažādu saslimšanu laikā māsas palīgam var nākties sniegt gan stacionārā, gan ārpus 

tā. 

Krampji 

Palīdzība lēkmes laikā: 

▪ sargājiet no iespējamām traumām;

▪ pasargājiet cietušā galvu;

▪ izsauciet NMP vai, ja tas notiek stacionārā, sauciet palīgā nodaļas ārstniecības personas – māsas

vai ārstus;
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▪ tikai pēc lēkmes veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja nepieciešams;

▪ lēkmes laikā nefiksējiet saslimušo, nemēģiniet atvērt sakostos zobus un neko nelieciet mutē.

Sāpes krūtīs vai elpas trūkums 

Palīdzība: 

▪ nodrošiniet saslimušajam mieru un svaigu gaisu;

▪ palīdziet saslimušajam ieņemt visērtāko ķermeņa stāvokli;

▪ ja zināms, ka cietušais slimo ar bronhiālo astmu, palīdziet ieslēgt elpošanas palīgmuskulatūru –

ar rokām turēties pie krēsla, galda vai gultas malas un vispirms censties izelpot;

▪ palīdziet saslimušajam iedzert viņa paša jau zināmās zāles;

▪ izsauciet NMP vai, ja tas notiek stacionārā, sauciet palīgā nodaļas ārstniecības personas – māsas

vai ārstus;

▪ neļaujiet saslimušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības;

▪ aprūpējiet, nomieriniet saslimušo;

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja tas nepieciešams.

Sāpes vēderā 

Palīdzība: 

▪ palīdziet saslimušajam ieņemt visērtāko ķermeņa stāvokli;

▪ izsauciet NMP vai, ja tas notiek stacionārā, sauciet palīgā nodaļas ārstniecības personas – māsas

vai ārstus;

▪ neļaujiet saslimušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības;

▪ aprūpējiet, nomieriniet saslimušo;

▪ vemšana ar melnu vai asiņainu saturu vai vēdera izeja melnā krāsā var būt vēdera orgānu

asiņošanas gadījumā, kas apdraud cietušā dzīvību;

▪ nenovāciet kuņģa vai zarnu saturu, pirms NMP mediķi vai nodaļas ārstniecības personas nav

redzējuši to un novērtējuši tā krāsu;

▪ nedodiet pretsāpju medikamentus, nesildiet vēderu, nedodiet ēst vai dzert.

Cukura diabēts 

Cukura līmeņa pazemināšanās asinīs var izraisīt dzīvībai bīstamu stāvokli. 

Palīdzība: 

▪ ja diabēta slimnieks sāk justies slikti – dodiet cukuru saturošus dzērienus vai ēdienus

(cukurgraudu, sīrupūdeni, vīnogas, banānus). Cukura aizvietotāji neder;

▪ izsauciet NMP vai, ja tas notiek stacionārā, sauciet palīgā nodaļas ārstniecības personas – māsas

vai ārstus;
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▪ neļaujiet saslimušajam atdzist, pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības;

▪ aprūpējiet, nomieriniet saslimušo;

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja tas nepieciešams.

Insults 

Insults ir galvas smadzeņu bojājums, kura cēlonis ir asinsrites traucējumi galvas smadzenēs, kas 

apdraud saslimušā dzīvību. Pazīmes, kas liecina par insultu: 

▪ smaidot šķība viena sejas puse;

▪ nevar pacelt abas rokas, veikt ierastās kāju kustības;

▪ nevar atkārtot vienkāršu teikumu.

Palīdzība: 

▪ nekavējoties izsauciet NMP vai, ja tas notiek stacionārā, sauciet palīgā nodaļas ārstniecības

personas – māsas vai ārstus (ja ir vismaz viena no šīm pazīmēm);

▪ neļaujiet saslimušajam atdzist/pasargājiet viņu no apkārtējās vides iedarbības;

▪ aprūpējiet, nomieriniet saslimušo;

▪ veiciet atdzīvināšanas pasākumus, ja tas nepieciešams.
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UZDEVUMI ZINĀŠANU UN PRASMJU APGUVEI UN 

PILNVEIDEI 

1. uzdevums

Kura darbība pasargā cietušo no šoka: 

a) pagriešana stabilā sānu pozā;

b) sirds masāža un elpināšana;

c) stipras asiņošanas apturēšana;

d) šinas uzlikšana uz lauztā augšstilba.

2. uzdevums

Kāda ir pareiza rīcība, sniedzot pirmo palīdzību krampju lēkmes gadījumā: 

a) novietot cietušo pusguļus;

b) mēģināt atvērt sakostos zobus;

c) pasargāt mēli, ieliekot mutē karoti;

d) pasargāt cietušā galvu.

3. uzdevums

Kas no uzskaitītā ir nepareiza rīcība, sniedzot palīdzību apdegumu gadījumā: 

a) atbrīvot cietušo ķermeņa daļu no apģērba;

b) dzesēt apdegušo vietu vismaz 10 minūtes;

c) uzziest ziedi uz apdegušās vietas;

d) meklēt ārstniecības personas palīdzību.

4. uzdevums

Slimnīcas nodaļas apkopēja Maiga, mazgājot kāpnes, paslīd uz slapjās grīdas. Pēc kritiena sūdzas par 

stiprām sāpēm labās rokas apakšdelmā. 

Patstāvīgi izvērtējiet situāciju un sastādiet māsas palīga darbību secību, sniedzot palīdzību! 

5. uzdevums

Kādi pasākumi jāveic, sniedzot pirmo palīdzību elektrotraumas gadījumā? 
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6. uzdevums

Situācijas apraksts 

Māsas palīdze Anna palātā klāja pacientei gultu. Paciente Kalniņa, guļot savā gultā, ēda ābolu un 

pēkšņi aizrijās. Paciente sāka klepot, bet ābola gabals bija iestrēdzis, un paciente sāka smakt. 

Uzdevums 

Patstāvīgi analizējiet situāciju, atrodot atbildes uz jautājumiem! 

1. Kāda ir pareiza māsas palīga rīcība šajā situācijā?

2. Kā nodrošināt palīdzības sniedzēja aizsardzību?
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TERMINU SKAIDROJUMS 
Termins Termina skaidrojums 

Antropometrija Cilvēka auguma un ķermeņa lielumu mērījumi 

Aspirācija Aizrīšanās 

Enterāli Uzturvielu uzņemšana caur muti 

Fekālijas Izkārnījumi 

Fizioloģisks Tāds, kas saistīts ar organismu dzīvības norisēm, attiecas uz tām 

Hemiparēze Vienas ķermeņa puses vājums, kas apņem vienu roku un vienu kāju 

Hiperkapnija Paaugstināts ogļskābās gāzes daudzums 

Hipoksēmija Pazemināts skābekļa daudzums 

Hospitalizācija Slimnieka ievietošana stacionārā 

Indikācija Rādījums 

Intranatāls Periods no dzemdību sākuma līdz bērna piedzimšanai 

Kognitīvs Spēja uztvert un apstrādāt informāciju 

Komplikācija Sarežģījums 

Kontaminācija Piesārņošana; notraipīšana 

Kontrindicēts Tāds, kas ir organismam kaitīgs 

Manipulācija Medicīniska procedūra, darbība 

Manuāli Ar rokām 

Metabolisms Vielmaiņa 

Neonatāls Periods no bērna dzimšanas līdz 27 (pilnām) dienām 

Ordinācija Nozīmējums, noteiktais, norīkotais 

Oksigenācija Audu nodrošināšana ar skābekli 

Parenterāli Cilvēka mākslīgā barošana, apejot gremošanas traktu 

Palpācija Iztaustīšana 

Patoloģisks Tāds, kas ir ārpus normas 

Percepcija, sociālā Cilvēku savstarpējā uztvere 

Perineāla aprūpe Kājstarpes aprūpe 

Prenatāls Pirmsdzimšanas attīstības periods 
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Termins Termina skaidrojums 

Perorāli Caur muti 

Sistēma 
Objektu, procedūru vai paņēmienu kopums un to savstarpējās attiecības, 

kas darbībā veido vienotu veselumu 
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 
Saīsinājums Saīsinājuma skaidrojums 

AS Asinsspiediens 

CA Civilā aizsardzība 

CNS Centrālā nervu sistēma 

DML Digitālais mācību līdzeklis 

EK Eiropas Komisija 

ES Eiropas Savienība 

MK Latvijas Republikas Ministru kabinets 

NMP Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

PVD Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests 

PVO Pasaules Veselības organizācija 

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs 

T Temperatūra 

VM Veselības ministrija 
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42. 4.9. attēls. Ergonomisko trauku komplekts.

Pieejams tiešsaistē: http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1438-

kruzes_un_glazes/page-2/p-96358-etac_kruze_ar_turetaju/ [skatīts 18.06.2021.]; 

http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1436-

nazi_un_galda_piederumi/p-87972-caring_galda_piederumi/ [skatīts 18.06.2021.]; 

http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1437-

trauki_un_skivju_apmales/p-96290-iekseja_skivja_apmale/ [skatīts 18.06.2021.]. 

43. 4.10. attēls. Barošanas zonde. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

44. 4.11. attēls. Nazogastrālās zondes ievade. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

45. 4.12. attēls. Pacienta mazgāšanas aprīkojums. Pieejams tiešsaistē:

Pieejams tiešsaistē: http://www.palidzi.lv/#/lv/preces/221-higienas_telpu_aprikojums/1486-

vannai/3052-vannas_kresli/p-90899-rotejoss_sedeklis_ar_mainamu_platumu/ [skatīts 

18.06.2021.]; 

http://www.palidzi.lv/#/lv/preces/221-higienas_telpu_aprikojums/1487-dusas_kresli/p-119806-

dusas_kresls_laly/ [skatīts 18.06.2021.]. 

46. 4.13. attēls. Pacienta mazgāšana vannā. Pieejams tiešsaistē:

https://www.slaugivita.com/Produktus/privati/aprupe/dusas-tualetes-un-vannas-

iekartas/dusas-ratini [skatīts 18.06.2021.].

47. 4.14. attēls. Mutes dobuma kopšana pacientam. Pieejams tiešsaistē:

https://www.youtube.com/watch?v=DIBO96lw6wQ&list=PL82C9BF2851A5AB51&index=22&

t=196s [skatīts 18.06.2021.].

48. 4.15. attēls. Aizņemtas gultas klāšanas principi. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

49. 5.1. attēls. Neverbālā komunikācija. SIA “Datorzinību centrs”, 2021.

50. 5.2. attēls. Pacienta un ārstniecības personas komunikāciju ietekmējošie faktori. I. Upmale, I.

Gaile.

51. 5.3. attēls. Komunikācijas barjeras. Autoru veidots. Pieejams tiešsaistē:

https://www.shutterstock.com/image-vector/shouting-brick-wall-businessman-which-

represents-270238112 [skatīts 18.06.2021.].

52. 6.1. attēls. Pozicionēšana uz skartās puses. N. Strupe, 2021.

53. 6.2. attēls. Pozicionēšana uz veselās puses. N. Strupe, 2021.

54. 6.3. attēls. Pozicionēšana uz muguras. N. Strupe, 2021.

55. 6.4. attēls. Pozicionēšana uz vēdera. N. Strupe, 2021.

56. 6.5. attēls. Tvērieni. N. Strupe, 2021.

57. 6.6. attēls. Tvēriens, sēdinot pacientu aiz padusēm. N. Strupe, 2021.

58. 6.7. attēls. Pacienta pārvietošana gultā. N. Strupe, 2021.

59. 6.8. attēls. Pacienta pārvietošana uz veselo sānu. N. Strupe, 2021.

http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1438-kruzes_un_glazes/page-2/p-96358-etac_kruze_ar_turetaju/
http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1438-kruzes_un_glazes/page-2/p-96358-etac_kruze_ar_turetaju/
http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1436-nazi_un_galda_piederumi/p-87972-caring_galda_piederumi/
http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1436-nazi_un_galda_piederumi/p-87972-caring_galda_piederumi/
http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1437-trauki_un_skivju_apmales/p-96290-iekseja_skivja_apmale/
http://palidzi.lv/#/lv/preces/309-ediena_gatavosanai_un_esanai/1437-trauki_un_skivju_apmales/p-96290-iekseja_skivja_apmale/
http://www.palidzi.lv/#/lv/preces/221-higienas_telpu_aprikojums/1486-vannai/3052-vannas_kresli/p-90899-rotejoss_sedeklis_ar_mainamu_platumu/
http://www.palidzi.lv/#/lv/preces/221-higienas_telpu_aprikojums/1486-vannai/3052-vannas_kresli/p-90899-rotejoss_sedeklis_ar_mainamu_platumu/
http://www.palidzi.lv/#/lv/preces/221-higienas_telpu_aprikojums/1487-dusas_kresli/p-119806-dusas_kresls_laly/
http://www.palidzi.lv/#/lv/preces/221-higienas_telpu_aprikojums/1487-dusas_kresli/p-119806-dusas_kresls_laly/
https://www.slaugivita.com/Produktus/privati/aprupe/dusas-tualetes-un-vannas-iekartas/dusas-ratini
https://www.slaugivita.com/Produktus/privati/aprupe/dusas-tualetes-un-vannas-iekartas/dusas-ratini
https://www.youtube.com/watch?v=DIBO96lw6wQ&list=PL82C9BF2851A5AB51&index=22&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=DIBO96lw6wQ&list=PL82C9BF2851A5AB51&index=22&t=196s
https://www.shutterstock.com/image-vector/shouting-brick-wall-businessman-which-represents-270238112
https://www.shutterstock.com/image-vector/shouting-brick-wall-businessman-which-represents-270238112
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60. 6.9. attēls. Pacienta pārvietošana uz paralizēto sānu. N. Strupe, 2021.

61. 6.10. attēls. Sāniska pārvietošana gultā. N. Strupe, 2021.

62. 6.11. attēls. Pacienta piecelšana sēdus. N. Strupe, 2021.

63. 7.1. attēls. Pulsa noteikšana uz sirds galotnes. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

64. 7.2. attēls. Radiālā pulsa noteikšana. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

65. 7.3. attēls. Elpošanas noteikšana zīdainim. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

66. 7.4. attēls. Asinsspiediena mērīšanas manšetes – pieaugušajam un bērnam. I. Upmale, I. Gaile,

2021.

67. 7.5. attēls. Elpceļu atsūkšana. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

68. 7.6. attēls. Nabassaites aprūpe. SIA “Datorzinību centrs”, 2021.

69. 7.7. attēls. Mātes un bērna kontakts. SIA “Datorzinību centrs”, 2021.

70. 7.8. attēls. Gļotu atsūkšanas iekārta. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

71. 7.9. attēls. Gļotu atsūkšanas katetri. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

72. 7.10. attēls. Maska-maiss jeb ambu maiss. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

73. 7.11. attēls. Ķermeņa masas noteikšana. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

74. 7.12. attēls. Galvas apkārtmēra mērīšana. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

75. 7.13. attēls. Jaundzimušā auguma garuma mērījums. I. Upmale, I. Gaile, 2021.

76. 7.14. attēls. Viens no drošākajiem bērna nēsāšanas veidiem slingā. SIA “Datorzinību centrs”,

2021.

77. 8.1. attēls. Organisma izmaiņas novecošanas procesā. I. Danovskas veidots pēc I. Jansone, I.

Dambe, Sociālā rehabilitācija krīzes situāciju pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes

centrā, Rīga. 2009.

78. 8.2. attēls. Kognitīvās spējas. I. Danovska, 2021.

79. 9.1. attēls. Pieaugušā atdzīvināšanas algoritms. A. Slišānes veidots pēc

https://www.nmpd.gov.lv/lv/atdzivinasanas-pasakumi-pieaugusajiem [skatīts 18.06.2021.].

80. 9.2. attēls. Cietušā novietošana stabilajā sānu pozā. A. Slišāne, 2021.

81. 9.3. attēls. Sirds masāža. A. Slišāne, 2021.

82. 9.4. attēls. Acu pārsējs. A. Slišāne, 2021.

83. 9.5. attēls. Apakšdelma fiksācija. A. Slišāne, 2021.

84. 9.6. attēls. Heimlika paņēmiens. A. Slišāne, 2021.

85. 9.7. attēls. Uzsitiens starp lāpstiņām. A. Slišāne, 2021.

86. 9.8. attēls. Uzsitiens starp lāpstiņām. A. Slišāne, 2021.

87. 9.9. attēls. Heimlika paņēmiens zīdainim. A. Slišāne, 2021.

https://www.nmpd.gov.lv/lv/atdzivinasanas-pasakumi-pieaugusajiem
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TABULU SARAKSTS 
1. 1.1. tabula. Kļūdu veidošanās situācijas un riska faktori. I. Upmale, I. Gaile, veidots pēc

https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/pacientu_drobas_un_veselbas_aprpes

_kvalittes_nodroinana._mcbu_materils_20171.pdf

2. 1.2. tabula. Ziņošanas un mācīšanās sistēmas pamatprincipi. I. Upmale, I. Gaile, veidots pēc

https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/pacientu_drobas_un_veselbas_aprpes

_kvalittes_nodroinana._mcbu_materils_20171.pdf

3. 1.3. tabula. SBAR principi. I. Upmale, I. Gaile, veidots pēc

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43648/figure/advances-campbell_94.f1/

4. 2.1. tabula. Kad un kāpēc apstrādā rokas. I. Upmale, I. Gaile, veidots pēc

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid

=5981F65F280453F14664B7CCAE3CF121?sequence=1

5. 2.2. tabula. IAL lietošanas situācijas. I. Upmale, I. Gaile.

6. 3.1. tabula. Asinsspiediena līmeņa klasifikācija. I. Upmale, I. Gaile. Veidota pēc Eiropas

Hipertensijas biedrības un Eiropas Kardiologu biedrības izstrādātām arteriālās hipertensijas

vadlīnijām. Eiropas Kardiologu biedrība, 2013.

7. 3.2. tabula. Arteriāla asinsspiediena normas jaundzimušajiem, zīdaiņiem un bērniem.

R. Geske. Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga: RaKa, 2005.

8. 3.3. tabula. Ķermeņa temperatūras normas dažādās ķermeņa vietās. J. Ankrava, K. Kurtiša.

Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē. Juridisko

personu apvienība: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Ārstu biedrība.

Rīga. Medicīnas apgāds, 2010.

9. 3.4. tabula. Ķermeņa temperatūras mērīšana zīdainim un bērnam pēc 1 gada vecuma.

R. Geske. Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga: RaKa, 2005.

10. 3.5. tabula. Elpošanas biežuma norma dažādās vecumu grupās. Dz. Puriņa, I. Upmale.

Klīniskās procedūras un pacientu drošība. Rīga: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018.

11. 3.6. tabula. Bērna ķermeņa svara pieaugums pirmajā dzīves gadā. J. Ankrava, K. Kurtiša.

Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē. Juridisko

personu apvienība: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Ārstu biedrība.

Rīga, Medicīnas apgāds, 2010.

12. 3.7. tabula. Ķermeņa masas noteikšana bērnam vecumā virs 1 gada vecuma. I. Upmale, I.

Gaile

13. 3.8. tabula. Ķermeņa garuma ikmēneša pieaugums un kopējais garuma pieaugums zīdaiņiem

līdz 1 gada vecumam. G. Preimane. Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē. 1998.

14. 3.9. tabula. Auguma garuma mērīšana bērniem pēc 1 gada vecuma. J. Ankrava, K. Kurtiša.

Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē. Juridisko

personu apvienība: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Ārstu biedrība.

Rīga. Medicīnas apgāds, 2010.

15. 3.10. tabula. Ķermeņa masas indekss sievietēm un vīriešiem. J. Ankrava, K. Kurtiša. Pacientu

aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē. Juridisko personu
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apvienība: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Ārstu biedrība. Rīga. 

Medicīnas apgāds, 2010. 

16. 3.11. tabula. Ķermeņa masas indeksa izmaiņas. J. Ankrava, K. Kurtiša. Pacientu aprūpes

standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē. Juridisko personu apvienība:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Ārstu biedrība. Rīga. Medicīnas

apgāds, 2010.

17. 3.12. tabula. Tauku daudzuma noteikšana procentos no ķermeņa masas pieaugušajiem. J.

Ankrava, K. Kurtiša. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un

praksē. Juridisko personu apvienība: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un

Latvijas Ārstu biedrība. Rīga. Medicīnas apgāds, 2010.

18. 4.1. tabula. Enterālās barošanas metodes. I. Upmale, I. Gaile.

19. 4.2. tabula. Enterālās barošanas biežākās komplikācijas un to novēršanas iespējas. I. Upmale,

I. Gaile.

20. 4.3. tabula. Faktori, kas ietekmē urīna izvadīšanu. I. Upmale, I. Gaile.

21. 4.4. tabula. Urīnizvades sistēmas traucējumu veidi. I. Upmale, I. Gaile.

22. 4.5. tabula. Zarnu satura izvadīšanu ietekmējošie faktori. I. Upmale, I. Gaile.

23. 7.1. tabula. Vidējais sirdsdarbības un elpošanas ātrums (reizes minūtē). I. Upmale, I. Gaile.

24. 7.2. tabula. Normai atbilstoši asinsspiediena lielumi. Dz. Puriņa, I. Upmale. Klīniskās

procedūras un pacientu drošība. Rīga: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018.

25. 7.3. tabula. Atbilstoša izmēra manšetes asinsspiediena mērīšanai. I. Upmale, I. Gaile.

26. 7.4. tabula. Jaundzimušā fizioloģiskie stāvokļi. I. Upmale, I. Gaile.

27. 7.5. tabula. Bērna ieteicamā novērošana un aprūpe, drošības aspekti. I. Upmale, I. Gaile.

28. 7.6. tabula. Bērna ēdināšana mazbērna periodā. I. Upmale, I. Gaile. Veidots pēc R. Geske.

Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga: Raka, 2005.

29. 7.7. tabula. Zobu šķilšanās un nomaiņas laiki. I. Upmale, I. Gaile.

30. 7.8. tabula. Elpošanas un sirdsdarbības biežums. I. Upmale, I. Gaile. Veidots pēc R. Geske.

Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga: Raka, 2005.

31. 8.1. tabula. Hronoloģiskās novecošanas klasifikācija. I. Savicka, G. Gerķe. Vecāka gadagājuma

cilvēku fizisko, sociālo un psihoemocionālo pamatvajadzību nodrošināšana. Rīga: Nacionālais

apgāds, 2010.

32. 8.2. tabula. Orgānu sistēmu izmaiņas novecojot un ar tām saistītās problēmas. I. Danovska.

33. 8.3. tabula. Ikdienas aktivitāšu novērtējums. I. Danovska.

34. 8.4. tabula. Orgānu sistēmu novērtēšana, analizējot simptomu iespējamos cēloņus. I.

Danovska. Veidots pēc M. Powell Lawton Philadelphia Geriatric Center materiāliem.

35. 8.5. tabula. Problēmas un aprūpes pasākumi to novēršanai. I. Danovska.

36. 8.6. tabula. Biežākās vecu cilvēku saslimšanas un māsu palīgu veiktā aprūpe. I. Danovska.
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37. 9.1. tabula Glābšanas ķēdīte. A. Slišāne. Sagatavots pēc vadlīnijām, kas pieejamas tiešsaistē

http://www.glabsim.lv/raksti/
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UZDEVUMU ATBILDES 
PACIENTA DROŠĪBAS PAMATPRINCIPU IEVĒROŠANA APRŪPES PROCESA LAIKĀ 

1. uzdevuma atbilde: b) ne mazāk kā divi.

2. uzdevuma atbilde: a) komunikācijas procesā.

3. uzdevuma atbilde: b) valodas barjeras saziņā ar pacientu.

INFEKCIJU PROFILAKSE UN IKDIENAS HIGIĒNAS NOTEIKUMI PACIENTU DROŠĪBAI 

1. uzdevuma atbilde: b) lai pasargātu pacientu no mikrobiem, kas var atrasties uz procedūras veicēja

rokām. 

2. uzdevuma atbilde: c) pirms aprūpes dokumentācijas aizpildīšanas.

3. uzdevuma atbilde: b) medicīnisko cimdu lietošana aizstāj roku dezinfekciju.

VITĀLO UN ANTROPOMETRISKO RĀDĪTĀJU NOTEIKŠANA PACIENTA DROŠĪBAI APRŪPĒ 

1. uzdevuma atbilde: b) hipertensija.

2. uzdevuma atbilde: a) 12–20 reizes minūtē.

3. uzdevuma atbilde: c) zemādas tauku kroku biezumu.

PACIENTA PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANA VISOS APRŪPES LĪMEŅOS 

1. uzdevuma atbilde: b) parādās izteikts nogurums un samazinās kustību spēja.

2. uzdevuma atbilde: d) caur nagiem un matiem.

3. uzdevuma atbilde: a) mazāks par 500 ml.

EFEKTĪVA UN PRECĪZA KOMUNIKĀCIJA 

1. uzdevuma atbilde: d) spēja iejusties otra cilvēka situācijā, izprast viņu.

2. uzdevuma atbilde: c) nepārprotama atbilde.

3. uzdevuma atbilde: b) darba komandas dalībnieku aktivitātes ir savstarpēji saistītas un saskaņotas.

PACIENTA PĀRVIETOŠANA UN POZICIONĒŠANA 

1. uzdevuma atbilde: c) celt smagumu ar taisnām kājām.

2. uzdevuma atbilde: c) 2.

3. uzdevuma atbilde: b) pacienta novietošana pareizā pozā gultā.
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GERIATRISKA PACIENTA APRŪPE MĀSAS PALĪGA PRAKSĒ 

1. uzdevuma atbilde: d) analizatoru sistēmu.

2. uzdevuma atbilde: a) ilgstošs stress.

3. uzdevuma atbilde: c) geriatrija.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA VISU VECUMU PACIENTIEM DZĪVĪBAI BĪSTAMĀS SITUĀCIJĀS 

1. uzdevuma atbilde: c) stipras asiņošanas apturēšana.

2. uzdevuma atbilde: d) pasargāt cietušā galvu.

3. uzdevuma atbilde: c) uzziest ziedi uz apdegušās vietas.

DROŠA BĒRNU APRŪPE MĀSAS PALĪGA PRAKSĒ 

1. zdevuma atbilde: d) 60 sekundes.

2. zdevuma atbilde: c) veicot kontroles svēršanu, parādās svara pieaugums.

3. zdevuma atbilde: b) bērnam guļot, miegā.
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PRAKTISKIE DARBI 
1. praktiskais darbs

Veiciet roku mazgāšanu atbilstoši roku mazgāšanas tehnikai! 

Mērķis: veicināt izglītojamā prasmes veikt pareizu roku higiēnu. 

Darba organizācijas forma: izglītojamā individuāls darbs nodarbībā. 

1. Sagatavojiet aprīkojumu.

2. Sagatavojiet ziepes, papīra dvieli.

3. Noņemiet pulksteni, gredzenus, aproces.

4. Ja apģērbam garas piedurknes, atlokiet tās uz augšu.

5. Atgrieziet ūdens krānu, noregulējiet ūdens siltumu, lai rokas mazgāt būtu patīkami.

6. Novietojiet rokas zem tekoša ūdens, lai mitrinātu rokas un plaukstas, turot rokas un plaukstas

zem elkoņu līmeņa.

7. Saziepējiet rokas.

8. Sekojot 2.5. attēlā norādītajai shēmai, veiciet roku mazgāšanu.

9. Noskalojiet rokas.

10. Nosusiniet rokas vienreizējās lietošanas dvielī, sākot no pirkstu galiem virzienā uz elkoņa

locītavu.

11. Pieturot ar papīra dvieli, aizgrieziet ūdens krānu.

12. Pārliecinieties, vai tiešām rokas mazgājāt 40–60 sek.

Vērtē pedagogs: vērtējums “izpildīts”, ja izglītojamais veicis visus soļus. 
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2. praktiskais darbs 

IAL lietošana aprūpes situācijās 

Mērķis: apgūt IAL lietošanas prasmes dažādu pacientu aprūpes situāciju laikā. 

1. Pēc māsas ordinācijas māsas palīgam jāpabaro pacients ar ierobežotu pašaprūpes spēju. 

Lūdzu, sagatavojieties šim darbam, izmantojot situācijai nepieciešamos IAL. Pamatojiet savu izvēli! 

2. Pacients tiek gatavots ķirurģiskai operācijai, pirms tās veikšanas māsa ordinē māsas palīgam 

veikt pacientam tīrošo klizmu. 

Lūdzu, sagatavojieties manipulācijas veikšanai, ievērojot IAL nosacījumus. 

Praktiskā darba izpildes vērtēšanas protokols 

Vērtējums “pareizi” – darba vietu organizē precīzi un pilnīgi gan pirms, gan pēc manipulācijas. 

Aprīkojumu izvēlas atbilstoši, zina tā nepieciešamību, sagatavo visus IAL. Pacientu novērtē adekvāti, 

ņemot vērā situāciju. Manipulāciju izpilda secīgi un atbilstoši noteiktajam procedūras standartam. 

Vērtējums “daļēji pareizi” – nepilnīgi organizē darba vietu pirms un pēc manipulācijas, sagatavo un 

izmanto daļu no nepieciešamajiem IAL. Pacienta novērtēšanā paļaujas tikai uz iepriekšējiem 

novērojumu datiem, ar kuriem iepazīstas aprūpes dokumentācijā. Nepieciešamo aprīkojumu 

sagatavo nepilnīgi. Manipulācijas izpildē neievēro visus nosacījumus.  

Vērtējums “nepareizi” – neorganizē darba vietu pirms un pēc procedūras izpildes. Aprīkojumu kārto 

haotiski, nepilnīgi, neatbilstoši, nelieto IAL. Ar pacientu pirms procedūras neiepazīstas, nerunā, 

nekādu vērtējumu par pacientu neizsaka. Veicamo procedūru izpilda, neievērojot procedūru 

standartu. 

  

 Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Aprīkojums    

2. Pacienta novērtēšana    

3. Procedūras izpilde    
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3. praktiskais darbs  

Arteriālā asinsspiediena mērījumi 

Mērķis: veikt arteriālā asinsspiediena mērījumu un dokumentēt iegūto rezultātu. 

Uzdevumi 

1. Noteikt pacienta (grupas biedra) asinsspiedienu ietekmējošos faktorus un atzīmēt tos 

protokolā. 

Asinsspiedienu ietekmējošie 

faktori 
 

Vecums  

Emocionālais noskaņojums  

Fiziskā slodze  

Cirkulējošo asiņu daudzums  

Strauja ķermeņa stāvokļa maiņa  

Kaitīgie ieradumi  

Ķermeņa masa  

2. Noteikt pacienta (grupas biedra) arteriālo asinsspiedienu, ievērojot manipulācijas veikšanas 

darbības soļus un asinsspiediena mērīšanas tehniku (skat. 2. pielikumu “Asinsspiediena 

mērīšanas tehnika”). 

Veicamā darbība Darbības pamatojums 

1. Nomazgāt rokas, 

nepieciešamības gadījumā uzvilkt 

cimdus. 

Roku mazgāšana, cimdu uzvilkšana novērš 

mikroorganismu izplatīšanos. 

2. Sagatavot nepieciešamo 

aprīkojumu. Dezinficēt 

fonendoskopa ausu uzgaļus un 

fonendoskopa membrānu. 

Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

Fonendoskopa dezinfekcija mazina infekcijas risku. [15] 

3. Identificēt pacientu un pacientam 

izskaidrot procedūru. 

Pacienta identifikācija nodrošina mērījuma veikšanu 

pareizajam pacientam. Procedūras izskaidrošana veicina 

sadarbību ar pacientu un mazina pacienta uztraukumu. 

4. Palīdzēt pacientam iekārtoties 

ērtā pozā un viņa augšdelmu 

novietot sirds līmenī ar plaukstu 

uz augšu. 

Šādā stāvoklī augšdelma artērija (a. brachialis) ir elkoņa 

iekšpusē tā, ka fonendoskopa diafragma var viegli uz tās 

balstīties. Asinsspiediens var mainīties, mainot rokas 

pozu. Asinsspiediens var paaugstināties, ja roku novieto 

augstāk par sirds līmeni, un pazemināties, ja roku novieto 
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Veicamā darbība Darbības pamatojums 

zemāk par sirds līmeni. Ja roka nav atbalstīta, diastoliskais 

asinsspiediens var paaugstināties par 10 %. 

5. Uz atkailināta augšdelma virs 

augšdelma artērijas (a. brachialis) 
cirkulāri aplikt manšeti – 

apmēram 2–3 cm virs elkoņa 

locītavas, ņemot vērā marķējumu 

uz manšetes. Manšeti aplikt 

līdzeni, ne pārāk cieši. 

Sfigmomanometru novietot 

vienā līmenī ar pacienta roku. 

Fonendoskops darbības laikā nedrīkst saskarties ar 

manšeti un caurulītēm. Gan pārāk vaļīgi, gan pārāk cieši 

aptīta manšete var būt neprecīza mērījuma cēlonis. [34] 

 

6. Pārbaudīt, vai sfigmomanometrs 

ir novietots tā, ka var viegli redzēt 

skaitļu skalu. 

Nodrošina pareizu rezultātu nolasīšanu. 

7. Ielikt ausīs fonendoskopa ausu 

uzgaļus. 

Nepieciešams, lai varētu saklausīt pulsācijas skaņu. 

8. Ar pirkstu galiem palpēt 

augšdelma artēriju. 

Lai varētu noteikt fonendoskopa novietošanas vietu. 

9. Aizgriezt vārsta skrūvi 

pulksteņrādītāja kustības virzienā 

ne pārāk stingri, lai nebūtu grūti 

to atvērt. 

Manšete nepiepildīsies, ja aizgrieznis būs vaļā. Tas 

aizsargā no gaisa izplūšanas pumpēšanas laikā. 

10. Piepumpēt manšetē gaisu 

apmēram 20–30 mm/Hg stabiņa 

virs pacienta ierastā sistoliskā AS 

līmeņa. 

Tas nodrošina precīzu rezultātu noteikšanu. 

11. Atvērt vārstuli pretēji 

pulksteņrādītāja kustības 

 virzienam ar ātrumu aptuveni 

2 mm/Hg stabiņa sekundē. 

Izvadīt gaisu no manšetes, 

vienlaicīgi klausoties skaņās. 

Pārāk ātra vārstuļa atvēršana var uzrādīt neprecīzus 

datus, jo asinsspiediena mērītājs var nepaspēt saklausīt 

pirmās skaņas, savukārt pārāk lēna vārstuļa atvēršana 

rada diskomfortu pacientam. 

12. Ievērot un atcerēties skaitli 

uz sfigmomanometra, kad 

sadzirdēta pirmā skaņa. 

Tas ir sistoliskais AS. 

13. Turpināt lēni izvadīt gaisu no 

manšetes. Ievērot un atcerēties 

punktu (skaitli) uz 

sfigmomanometra, kad ir 

sadzirdēta pēdējā skaņa. 

Tas ir diastoliskais AS. 
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Veicamā darbība Darbības pamatojums 

14. Pēc pēdējās skaņas 

saklausīšanas ļaut atlikušajam 

gaisam ātri izplūst no manšetes. 

Noņemt manšeti no pacienta 

rokas, izņemt fonendoskopa 

ausu uzgaļus no ausīm. 

Nepieciešams, lai mazinātu diskomfortu un  atjaunotu 

asins pieplūdi rokai. 

15. Ja procedūra jāatkārto, to veic 

pēc 30 sekundēm. 

Procedūras atkārtošana pēc 30 sekundēm nodrošina 

audu apgādi ar skābekli. 

16. Sakārtot aprīkojumu – dezinficēt 

fonendoskopa  detaļas ar virsmu 

dezinficējošu līdzekli, 

sfigmomanometru ievietot 

futrālī. 

Fonendoskopa detaļu dezinficēšana novērš 

 mikroorganismu izplatību. 

3. Atzīmēt iegūtos asinsspiediena mērījuma datus dokumentācijas lapā. 
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PACIENTA VITĀLO RĀDĪTĀJU KONTROLES LAPA 

Pacienta identifikators ____________________________ Palāta ____________ 

Datums         

         

Diena kopš 

ārstēšanās 

stacionārā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

P A/S T0 r v r v r v r v r v r v r v r v 
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4. Informēt pacientu par iegūtajiem mērījuma rezultātiem 

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Praktisko darbu izpildes vērtēšanas protokols 

 Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Aprīkojums    

2. Pacienta novērtēšana    

3. Procedūras izpilde    

4. Dokumentācijas 

aizpildīšana 

   

Vērtējums “pareizi” – darba vietu organizē precīzi un pilnīgi. Izvēlas atbilstošu aprīkojumu, to pareizi 

sagatavo darbam. Identificē pacientu, novērtē viņa vispārējo stāvokli un asinsspiediena mērīšanas 

vietu. Manipulāciju veic, ievērojot manipulācijas veikšanas soļus. Pacientu informē par iegūto rezultātu 

un iegūto rezultātu precīzi dokumentē. 

Vērtējums “daļēji pareizi” – darba vietu organizē, bet nesagatavo pilnu aprīkojumu. Pacientu 

neidentificē, novērtē nepilnīgi, tikai vizuāli, neizvērtē asinsspiediena noteikšanas vietu. Izpildot 

manipulāciju, pieļauj kļūdas un nepilnības. Dokumentāciju aizpilda, bet pieļauj nepilnības. 

Vērtējums “nepareizi” – darba vietu pirms un pēc procedūras izpildes organizē haotiski. Aprīkojumu 

sakārto nepilnīgi, neatbilstoši procedūras veikšanas soļiem. Pacientu neidentificē un nenovērtē, 

manipulāciju veic pavirši, neievērojot manipulācijas veikšanas darbības soļus. Iegūtos mērījumu datus 

nedokumentē. 
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4. praktiskais darbs  

Ķermeņa temperatūras mērīšana 

Mērķis: apgūt ķermeņa temperatūras mērīšanu un rezultātu dokumentēšanu. 

Uzdevumi 

1. Noteikt pacienta (grupas biedra) ķermeņa temperatūru, ievērojot manipulācijas veikšanas 

darbības soļus. 

Veicamās darbība Pamatojums darbībai 

1. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana mazina mikroorganismu izplatību.  

2. Sakārtot vajadzīgo aprīkojumu. Pareiza darba organizācija veicina efektīvu laika 

izmantošanu. 

3. Pārbaudīt, vai termometrs nav bojāts. Ar bojātu termometru var savainot pacientu un 

iegūt nepareizu mērījumu. 

4. Identificēt pacientu.  Pacienta identifikācija mazina iespēju kļūdīties un 

palielina pacienta drošību. 

5. Izskaidrot pacientam procedūru. Procedūras izskaidrošana mazina pacienta bažas 

un veicina sadarbību ar ārstniecības personu. 

6. Atbrīvot no drēbēm pacienta paduses 

apvidu. 

Tas nodrošina pieejamu vietu pareizai termometra 

ielikšanai. 

7. Izslaucīt pacienta padusi ar sausu 

ķermeņa kopšanas salveti. 

Lai iegūtu precīzu mērījumu, padusei ir jābūt 

sausai. 

8. Ievietot termometra mērgalu paduses 

centrā un piespiest pacienta roku 

ķermenim. 

Tas nodrošina precīzus mērījuma datus. 

9. Palikt pie pacienta un pieturēt viņa roku, 

ja pacients nespēj noturēt termometru 

padusē. Temperatūras mērīšanas 

ilgums noteikts tā lietošanas norādē. 

Ir nepieciešams laiks, lai nodrošinātu precīzu 

mērījuma rezultātu. 

10. Izņemt termometru un nolasīt rezultātu.  Lai uzzinātu rādījuma rezultātu, tas jānolasa. 

11. Veikt termometra dezinfekciju.  Termometra dezinfekcija nepieļauj iespējamu 

infekcijas izplatību. 

12. Pēc procedūras nomazgāt rokas. Roku mazgāšana aizkavē infekciju izplatīšanās 

risku. 

2. Iegūto ķermeņa temperatūras rezultātu ierakstīt pacienta dokumentācijas lapā. 
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PACIENTA VITĀLO RĀDĪTĀJU KONTROLES LAPA 

Pacienta identifikators ____________________________ Palāta ____________ 

Datums          

Diena kopš 

ārstēšanās 

stacionārā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

P A/S T0 r v r v r v r v r v r v r v r v 
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3. Informēt pacientu par iegūtajiem mērījuma rezultātiem: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Praktisko darbu izpildes vērtēšanas protokols 

Vērtējums “pareizi” – pacienta ķermeņa temperatūra ir noteikta precīzi, secīgi ievērojot visus 

manipulācijas veikšanas soļus: sagatavots viss nepieciešamais aprīkojums, pacients ir identificēts, tiek 

informēts par veicamo manipulāciju, temperatūra ir izmērīta un nolasīta precīzi. Iegūtais rezultāts ir 

dokumentēts pacienta dokumentācijā. 

Vērtējums “daļēji pareizi” – pacienta ķermeņa temperatūra ir noteikta, taču nav secīgi ievēroti visi 

manipulācijas veikšanas soļi: sagatavojot aprīkojumu, pieļauj nepilnības, pacients tiek identificēts, taču 

netiek novērtēts un informēts par veicamo manipulāciju, temperatūra tiek izmērīta, bet neprecīzi tiek 

nolasīts rezultāts, dokumentāciju aizpilda neprecīzi. 

Vērtējums “nepareizi” – pacienta ķermeņa temperatūra tiek noteikta neprecīzi, nav ievēroti secīgi 

manipulācijas veikšanas soļi – aprīkojumu pirms manipulācijas nesagatavo, pacientu neidentificē, 

darbības notiek haotiski. Mērījums tiek veikts un nolasīts neprecīzi. Dokumentēšana netiek veikta. 

  

Uzdevums Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Aprīkojuma 

sagatavošana 

   

2. Pacienta novērtēšana    

3. Procedūras izpilde    

4. Dokumentācijas 

aizpildīšana 
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5. praktiskais darbs 

Elpošanas noteikšana 

Mērķis: spēt noteikt un saprast vitālos rādītājus – atbilstoši to normām un dzīvībai svarīgām pazīmēm. 

Situācijas apraksts 

Stacionāra uzņemšanas nodaļā ieradies 50 gadus vecs pacients, kuram pēc fiziska darba mežā radušās 

sūdzības par elpas trūkumu, nespēku pat nelielas fiziskās piepūles laikā. Pacients uztraukts, elpo ātri, 

sekli, sēž salīcis uz priekšu. Stāsta, ka medikamentus nekādus nelieto. Smēķē, reizēm pusi paciņas 

dienā, vismaz reizi nedēļā lieto alkoholu. Pašreiz ķermeņa temperatūra 37,2 C. Māsa ordinē māsas 

palīgam noteikt pacientam elpošanas frekvenci (biežumu), izvērtēt un dokumentēt iegūto rezultātu.  

Uzdevumi 

1. Noteikt pacienta elpošanas frekvenci, ietekmējošos faktorus un dokumentēt tos. 

Elpošanu ietekmējošie faktori  

Vecums  

Pacienta dzimums  

Emocionālais noskaņojums  

Fiziskā slodze, fiziskās aktivitātes  

Ķermeņa poza  

Medikamentu lietošana  

Kaitīgie ieradumi  

Drudzis   

2. Noteikt elpošanas biežumu un kvalitāti. 

Nepieciešamais aprīkojums: pulkstenis ar sekunžu rādītāju; dokumentācijas lapa; zīmulis vai 

pildspalva. 

Darbības pacienta elpošanas noteikšanai 

Veicamās darbība Pamatojums darbībai 

1. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana aiztur mikroorganismu izplatību. 

2. Identificēt pacientu – lūgt 

pacientam nosaukt savu vārdu, 

uzvārdu, dzimšanas datus. Ja 

pacients bezsamaņā, tad 

jāizmanto stacionārā pieņemtā 

(izstrādātā) pacientu identifikācijas 

metode.  

Korekti identificēts pacients nodrošina pareizos 

izmeklējumus, manipulācijas un pareizas terapijas izpildi 

attiecīgajam pacientam. 

3. Nodrošināt pacientam intimitāti. Intimitātes nodrošināšana veicina sadarbību. 
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4. Novērot krūškurvja kustības – 

celšanos un krišanos attiecīgi 

ieelpas un izelpas laikā. Ja pacients 

ir aizmidzis, var uzmanīgi novietot 

savu roku uz pacienta krūtīm un 

sajust krūškurvja kustības. 

Pacientam nepaskaidro 

procedūru! 

Procedūras izskaidrošana pirms tās veikšanas pacientam 

var radīt bažas, vai viņa elpošana ir pareiza. Tāpēc 

pacients var mainīt (apzināti ietekmēt) savu elpošanu, 

padarot to lēnāku vai ātrāku, dziļāku vai seklāku. 

5. Kad viens ieelpas un izelpas cikls ir 

novērtēts, skatīties rokaspulkstenī 

uz sekunžu rādītāju un atzīmēt 

ciklu biežumu. Ja pieaugušam 

cilvēkam ir regulārs ieelpas un 

izelpas cikls, tad elpošanu var 

skaitīt 30 sekundes un rezultātu 

pēc tam pareizināt ar divi. 

Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, 

un pieaugušajiem ar neregulāru 

elpošanas ciklu elpošanas biežums 

ir jāskaita visu minūti. 

Bērniem arī normāli var būt neregulārs elpošanas 

biežums, tāpēc novērtēšanai ir jābūt pareizai. 

6. Ja nepieciešams, novērtēt un 

atzīmēt arī elpošanas dziļumu, 

ritmu, tipu, simetriju.  

Iegūtie elpošanu raksturojošie dati ļauj novērtēt 

iespējamās pārmaiņas elpošanas sistēmā. 

7. Veikt roku higiēnu pēc veiktās 

procedūras. 

Roku mazgāšana aiztur mikroorganismu izplatību. 

8. Atzīmēt un dokumentēt iegūtos 

datus. 

Dokumentācijai ir juridisks spēks. 

9. Ziņot māsai par iegūto rezultātu. 

Izskaidrot pacientam procedūras 

laikā iegūtos datus. 

Komunikācija ir veselības aprūpes komandas un pacienta 

sadarbības priekšnoteikums. 

Praktisko darbu izpildes vērtēšanas protokols 

Uzdevums Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Aprīkojuma sagatavošana    

2. Pacienta novērtēšana    

3. Procedūras izpilde    

4. Dokumentācijas 

aizpildīšana 

   

Vērtējums “pareizi” – pacienta elpošana ir noteikta precīzi, elpošana tiek raksturota secīgi, 

nepieciešamais aprīkojums sagatavots, pacients ir identificēts, novērtēts. Iegūtais rezultāts ir 

dokumentēts pacienta dokumentācijā. 
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Vērtējums “daļēji pareizi” – pacienta elpošanas frekvence ir noteikta, bet netiek raksturota. Sagatavojot 

aprīkojumu, pieļauj nepilnības, pacients tiek identificēts, bet netiek novērtēts precīzi, skaita rezultātu, 

bet dokumentāciju aizpilda neprecīzi. 

Vērtējums “nepareizi” – pacienta elpošana tiek noteikta neprecīzi, nesagatavo aprīkojumu pirms 

manipulācijas, pacientu neidentificē, darbības notiek haotiski. Dokumentēšana netiek veikta. 
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6. praktiskais darbs  

Zīdaiņa antropometrisko rādītāju noteikšana 

Mērķis: attīstīt prasmes zīdaiņa ķermeņa masas, auguma garuma, galvas un krūšu apkārtmēra 

noteikšanā un dokumentēšanā. 

Darba organizācijas forma: grupas darbs mācību laboratorijā. 

Uzdevumi 

1. Noteikt ķermeņa masu zīdainim līdz 1 gada vecumam (izmanto pieejamo zīdaiņa mulāžu 

mācību laboratorijā). 

Veicamā darbība Pamatojums darbībai 

1. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu (vai 

svari ir darba kārtībā). 

Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. Svaru 

pārbaudīšana nodrošina precīzu datu iegūšanu. 

2. Identificēt pacientu, kuram jānosaka 

ķermeņa masa. 

Mērījumus veic norādītajam identificētajam 

pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Izskaidrot bērna vecākiem svēršanas 

procedūru. 

Izskaidrošana mazina bažas un veicina sadarbību 

ar veselības aprūpes personu. 

5. Uzklāt uz svariem tīru autiņu. Atbilstoši higiēnas prasībām ir jāuzklāj autiņš. 

6. Nolīdzsvarot svarus kopā ar autiņu uz “0” 

iedaļu. 

Svaru līdzsvarošana ir nepieciešama precīzu datu 

iegūšanai. 

7. Noģērbt zīdainim drēbītes. Nepieciešams, lai mērījumi būtu precīzi. 

8. Noguldīt bērnu uz svariem tā, lai galviņa 

atrastos uz svaru platākās daļas, bet 

kājas – uz to šaurākās daļas. Ja bērns prot 

sēdēt, apsēdināt viņu uz svariem. 

Lai varētu nolasīt ķermeņa masas datus un tos 

paziņot bērna vecākiem. 

9. Noņemt bērnu no svariem un saģērbt. Lai neradītu bērnam diskomfortu. 

10. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks. 

Dokumentēšana nepieciešama precīzai turpmāko 

mērījumu salīdzināšanai. 

11. Noņemt izlietoto autiņu un dezinficēt 

svarus. 

Lai novērstu infekciju. 

12. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 
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2. Noteikt auguma garumu zīdainim līdz 1 gada vecumam. 

Veicamā darbība Pamatojums darbībai 

1. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu 

zīdaiņa auguma mērīšanai. 

Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

Aprīkojuma pārbaudīšana nodrošina precīzu datu 

iegūšanu. 

2. Identificēt pacientu, kuram jānosaka 

ķermeņa garums. 

Mērījumus veic norādītajam identificētajam 

pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Izskaidrot bērna vecākiem ķermeņa 

garuma mērīšanas procedūru. 

Izskaidrošana mazina bažas un veicina sadarbību 

ar veselības aprūpes personu. 

5. Uzklāt autiņu auguma mērītāja panelim. Atbilstoši higiēnas prasībām ir jāuzklāj autiņš. 

6. Uzlikt zīdaini uz auguma mērītāja tā, lai 

galviņa pieskartos augšējai nekustīgajai 

mērītāja malai. Iztaisnot bērna kājas ar 

vieglu uzspiedienu uz ceļiem un piespiest 

kustīgo līsti pie papēžiem. 

Nepieciešams, lai mērījumi būtu precīzi. 

7. Nolasīt pēc skalas bērna auguma 

garumu. Informēt vecākus par bērna 

auguma garumu. 

Lai varētu nolasīt ķermeņa garuma datus un tos 

paziņot bērna vecākiem. 

8. Noņemt bērnu no auguma mērītāja. Lai neradītu bērnam diskomfortu. 

9. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks. 

Dokumentēšana nepieciešama precīzai turpmāko 

mērījumu salīdzināšanai. 

10. Noņemt izlietoto autiņu un dezinficēt 

auguma mērītāja ierīci. 

Lai novērstu infekciju. 

11. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

3. Noteikt galvas apkārtmēru zīdainim līdz 1 gada vecumam. 

Veicamā darbība Pamatojums darbībai 

1. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu. Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

2. Identificēt pacientu, kuram jānosaka 

galvas apkārtmērs. 

Lai veiktu mērījumus norādītajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 
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4. Izskaidrot bērna vecākiem zīdaiņa 

galvas apkārtmēra noteikšanas 

procedūru. 

Izskaidrošana mazina bažas un veicina sadarbību ar 

veselības aprūpes personu. 

5. Uzklāt autiņu uz pārtinamā galda. Atbilstoši higiēnas prasībām ir jāuzklāj autiņš. 

6. Zīdaini novietot uz pārtinamā galda. Nepieciešams zīdaiņa labsajūtai un veselības 

aprūpes personas ērtībām. 

7. Aplikt mērlenti ap zīdaiņa galvu tā, lai tā 

ietu pāri zempakauša pauguram un 

uzacu lokiem. 

Nepieciešams, lai noteiktu precīzus datus. 

8. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, un tā 

ir nepieciešama precīzai turpmāko mērījumu 

salīdzināšanai. 

9. Dezinficēt mērlenti. Lai novērstu infekciju. 

10. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Noteikt krūšu apkārtmēru zīdainim līdz 1 gada vecumam. 

Veicamā darbība Pamatojums darbībai 

1. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu. Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

2. Identificēt pacientu, kuram jānosaka 

krūškurvja apkārtmērs. 

Lai veiktu mērījumus norādītajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Izskaidrot bērna vecākiem zīdaiņa krūšu 

apkārtmēra noteikšanas procedūru. 

Izskaidrošana mazina bažas un veicina sadarbību 

ar veselības aprūpes personu. 

5. Uzklāt autiņu uz pārtinamā galda. Atbilstoši higiēnas prasībām ir jāuzklāj autiņš. 

6. Zīdaini novietot uz pārtinamā galda. Tas nepieciešams pacienta labsajūtai un veselības 

aprūpes personas ērtībām. 

7. Novietot mērlenti aizmugurē lāpstiņu 

apakšējā leņķa līmenī, pacienta rokas 

atvirzot sānis. Maigi nolaist zīdaiņa 

rokas un mērlenti novietot priekšpusē 

Nepieciešams, lai noteiktu precīzus datus. 
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krūšgalu līmenī. Krūšu apkārtmēru 

nosaka, zīdainim mierīgi elpojot. 

8. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, un 

tā ir nepieciešama precīzai turpmāko mērījumu 

salīdzināšanai. 

9. Dezinficēt mērlenti. Infekciju profilakses nolūkos. 

10. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

5. Dokumentēt iegūtos mērījumu rezultātus. 

Bērna svars ir __________________________________. 

Bērna garums ir ________________________________. 

Bērna galvas apkārtmērs ir __________________________. 

Bērna krūšu apkārtmērs ir ___________________________. 
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7. praktiskais darbs  

Pacienta antropometrisko mērījumu iegūšana 

Mērķis: attīstīt izglītojamo prasmes veikt pacienta antropometrisko rādītāju mērījumus. 

Darba organizācijas forma: grupas darbs, izspēlēta situācija simulētā vidē, kur viens no 

izglītojamajiem iejūtas pacienta lomā. 

Situācija 

Nodaļā iestājies pacients Jānis Bērziņš. Pacients ir 78 gadus vecs. Stāsta, ka pirms 5 gadiem svēris 

79 kg, auguma garums bijis 181 cm, dara zināmu, ka pēdējos gados esot novājējis. Pacients ir ar 

nedaudz salīkušu stāju.  

Uzdevumi 

1. Noteikt pacientam ķermeņa pašreizējo svaru. 

2. Noteikt pacienta auguma pašreizējo garumu. 

3. Noteikt ķermeņa masas indeksu. 

4. Analizēt iegūtos mērījumus, salīdzināt ar vidējām noteiktajām normām. 

PACIENTA KONTROLES LAPA 

Pacienta identifikators ____________________________ Palāta ____________ 

Datums          

Diena kopš 

ārstēšanās 

stacionārā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Svars (kg) 

 

                

Auguma garums 

(cm) 

                

Ķermeņa masas 

indekss 
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Praktisko darbu izpildes vērtēšanas protokols 

Vērtējums “pareizi” – nepieciešamais aprīkojums procedūru izpildei ir sagatavots pareizi. Pacients 

identificēts, novērtēts. Pacienta antropometriskie rādītāji ir noteikti precīzi. Iegūtie rezultāti ir 

dokumentēti pacienta dokumentācijā un tiek adekvāti salīdzināti ar vidējām noteiktajām normām. 

Vērtējums “daļēji pareizi” – nepieciešamais aprīkojums procedūru izpildei ir sagatavots ar nepilnībām. 

Pacients identificēts, bet nav novērtēts. Rezultāti tiek dokumentēti, bet netiek salīdzināti ar vidējām 

noteiktajām normām. 

Vērtējums “nepareizi” – aprīkojumu pirms manipulācijas sagatavo haotiski, pacientu neidentificē, 

darbības notiek haotiski. Dokumentēšanu veic daļēji, neieraksta visus datus. 

  

Uzdevums Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Aprīkojuma 

sagatavošana 

   

2. Pacienta 

novērtēšana 

   

3. Procedūras izpilde    

4. Dokumentācijas 

aizpildīšana 
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8. praktiskais darbs 

Aprīkojuma sagatavošana skābekļa padevei pacientam caur vienkāršo sejas masku 

Mērķis: pilnveidot izpratni par skābekļa padevi pacientam. 

Darba organizācijas forma: individuālai darbs mācību laboratorijā. 

Uzdevums 

1. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu. 

2. Dokumentēt pacienta vitālos rādītājus. 

Situācija  

Stacionāra uzņemšanas nodaļā ieradies 50 gadus vecs pacients, kuram pēc fiziska darba mežā radušās 

sūdzības par elpas trūkumu un nespēku pat nelielas fiziskās piepūles laikā. Pacients uztraukts, elpo 

ātri, sekli, sēž salīcis uz priekšu. Stāsta, ka medikamentus nekādus nelieto. Smēķē, reizēm pusi paciņas 

dienā, vismaz reizi nedēļā lieto alkoholu. Pašreiz ķermeņa temperatūra 37,2 C. Māsa ordinē māsas 

palīgam sagatavot skābekļa padeves aprīkojumu. 

Apraksts: izglītojamais saņem situācijas aprakstu no pasniedzēja un secīgi izpilda iepriekš norādītos 

darba uzdevumus. 
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PACIENTA VITĀLO RĀDĪTĀJU KONTROLES LAPA 

Pacienta identifikators ____________________________ Palāta ____________ 

Datums          

Diena kopš 

ārstēšanās 

stacionārā 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

P A/S T0 r v r v r v r v r v r v r v r v 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

41 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

40 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

39 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

38 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

37 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

36 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

35 

                

                

                

                

                

Elpošana X min.                 

Skābekļa padeves veids                 

SpO2                  
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Praktiskā darba izpildes vērtēšanas protokols 

Vērtējums “pareizi” – nepieciešamais aprīkojums skābekļa padevei ir sagatavots pareizi, ievēroti visi 

drošības noteikumi darbam ar skābekli. Pacients tiek identificēts, novērtēts. Iegūtie vitālie rādītāji 

dokumentēti pacienta vitālo rādītāju kontroles lapā. Skābekļa padeves veids pacientam ir fiksēts. 

Vērtējums “daļēji pareizi” – nepieciešamais aprīkojums skābekļa padevei ir sagatavots pareizi, netiek 

ievēroti visi drošības noteikumi darbam ar skābekli. Pacients identificēts, bet nav novērtēts. Iegūtie 

vitālie rādītāji daļēji dokumentēti pacienta vitālo rādītāju kontroles lapā. Skābekļa padeves veids 

pacientam nav fiksēts. 

Vērtējums “nepareizi” – nepieciešamais aprīkojums skābekļa padevei ir sagatavots daļēji, iztrūkst pilna 

aprīkojuma, netiek ievēroti drošības noteikumi darbam ar skābekli. Pacients tiek identificēts, 

novērtēšanu neveic, līdz ar to arī dokumentācija netiek aizpildīta adekvāti. (Praktiskais darbs šāda 

vērtējuma gadījumā veicams atkārtoti pēc pārrunām ar pasniedzēju un atkārtojot mācību materiāla 

informāciju.) 

  

Uzdevums  Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Aprīkojuma 

sagatavošana 

   

2. Pacienta 

novērtēšana 

   

3. Procedūras izpilde    

4. Dokumentācijas 

aizpildīšana 
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9. praktiskais darbs  

Uzturvielu sagatavošana 

Mērķis: veicināt izglītojamā izpratni par pacienta vispārējām un speciālajām pamatvajadzībām un to 

nodrošināšanas ietekmi uz pacienta veselības stāvokli. 

Darba organizācijas forma: praktiskais darbs grupai (2–3 cilvēkiem). 

Situācijas apraksts 

36 gadus vecs vīrietis, kurš ikdienā veic fizisku darbu, nokļuvis stacionārā. Pacienta svars 87 kg, garums 

174 cm. Māsas palīgs komandā ar māsu sagatavo nepieciešamo pamatuzturvielu sadalījumu vīrietim 

šobrīd, ņemot vērā, ka pašlaik pacienta fiziskā aktivitāte ir samazināta. 

Uzdevumi 

1. Aprēķināt pacienta pamatvielmaiņu, atzīmēt to kcal. 

2. Izveidot uzturā nepieciešamo pamatuzturvielu procentuālo sadalījumu, lai nodrošinātu 

normālu pamatvielmaiņu. 

3. Dokumentēt iegūtos rezultātus. 

Pacienta vecums  

Aprēķinātā pamatvielmaiņa  

Nepieciešamās olbaltumvielas  

Nepieciešamie tauki  

Nepieciešamie ogļhidrāti  

Rezultātu vērtēšana: 

“pareizi” – aprēķini veikti precīzi, izveidots uzturvielu sadalījums, piedāvājot iespējamos uzturlīdzekļus, 

dokumentēts precīzi; 

“nepareizi” – aprēķinos ieviesušās kļūdas, uzturvielu sadalījumu vajadzētu uzlabot, dokumentēts ir. 

Šāda vērtējuma gadījumā pasniedzējs ar izglītojamo vēlreiz pārrunā tēmu un izglītojamais individuāli 

atgriežas DML materiāla nodaļā. 
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10. praktiskais darbs 

Saruna ar pacientu 

1. Izveidojiet sarunu ar pacientu, uzdodot 5 slēgtos jautājumus, lai noskaidrotu viņa pašsajūtu.  

2. Izveidojiet sarunu ar pacientu, uzdodot 5 atvērtos jautājums, lai noskaidrotu viņa pašsajūtu. 

Darba organizācijas forma: Individuāls darbs, pēc kura notiek diskusija. 

Apraksts 

Pamatojoties uz iepriekš apgūto mācību materiālu, izglītojamie brīvā formā pieraksta sarunu ar 

pacientu, izpildot abus uzdevumus. Pēc uzdevuma individuālas izpildes izglītojamie kopā ar 

pasniedzēju diskutē un pamato katrs savu izstrādāto sarunu ar pacientu, apraksta slēgtos un atvērtos 

jautājumus, diskutē par jautājumu formu lietošanas lietderīgumu dažādās situācijās. 
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11. praktiskais darbs 

Komunikācijas barjeras 

Divas saskarsmes situācijas (filmētas videomateriālos)  

Saskarsmes situācijas ar: 

▪ gados vecu pacientu, kuram daļējs pašaprūpes deficīts, bet kurš nevēlas iesaistīties komunikācijā; 

▪ gados jaunu, komunikablu cilvēku, kurš motocikla avārijā gūtās traumas dēļ nespēj veikt 

pašaprūpi. 

Mērķis: veidot un nostiprināt izpratni par saskarsmes pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. 

Uzdevums 

Analizēt redzētās aprūpes situācijas, aprakstot saskarsmes situāciju, norādīt pozitīvo un negatīvo 

aspektu saskarsmē. 

Darba organizācijas forma: grupas darbs, diskusija. 

Darba apraksts: grupa kopā noskatās materiālu un diskutē par redzētajām saskarsmes situācijām, 

akcentējot saskatītos pozitīvos un negatīvos saskarsmes momentus. Pasniedzēja vadībā pārrunā 

iespējamās situācijas darbības izmaiņas, lai novērstu negatīvos aspektus. 
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12. praktiskais darbs 

Mērķis: nostiprināt izpratni par komandas darba nozīmi aprūpē. 

Situācijas apraksts: Jums jāaprūpē 3 pacienti ar pilnu pašaprūpes deficītu un 2 pacienti ar daļēju 

pašaprūpes deficītu. Aprūpes komandu, kas veiks aprūpi, balstoties uz veiksmīgas saskarsmes 

principiem, varat nokomplektēt Jūs. 

Darba organizācijas forma: mazas grupas darbs (grupa līdz 5 izglītojamajiem). 

Uzdevumi  

1. Izveidojiet komandas sastāvu, kāds tiek uzskatīts par labāko efektīvas saskarsmes veidošanai. 

Cik tajā būs dalībnieku?  

2. Kādas komandu raksturojošas pazīmes vieno izveidoto komandu? Raksturojiet tās! 

3. Izanalizējiet saskarsmes atšķirības ar pacientiem, kam ir daļējs un pilns pašaprūpes deficīts. 

Aprakstiet, kādas ir iespējamās saskarsmes barjeras, kāds tām var būt iemesls. 

Ierakstiet iegūtos rezultātus tabulā un tos pārrunājiet. 

 
Pacienti ar pilnu pašaprūpes 

deficītu 

Pacienti ar daļēju pašaprūpes 

deficītu 

Kopīgais saskarsmē    

Atšķirīgais saskarsmē   

Rezultāta vērtējums: kopā ar izglītojamajiem pasniedzējs pārrunā attiecīgo situāciju un izglītojamo 

izdarīto izvēli saistībā ar komandas sastāvu, komandu raksturojošo pazīmju aprakstu. Diskusijas veidā 

tiek pārrunātas kopīgās un atšķirīgās saskarsmes pazīmes pacientiem ar daļēju vai pilnu pašaprūpes 

deficītu. 
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13. praktiskais darbs 

Mērķis: nostiprināt izpratni par pacienta pašaprūpes spēju. 

Situācijas apraksts 

Geriatrijas nodaļā ārstējas 83 gadus veca sieviete. Šī sieviete mājās ir dzīvojusi viena pati, radi pie viņas 

ciemojušies reti, jo tālu dzīvo. Mājās bija antisanitāri apstākļi, jo viņa nebija spējīga pati par sevi 

parūpēties. Paciente ir satraukta, apjukusi un nesaprot, kur atrodas. Pacientei ir dzirdes un redzes 

traucējumi, lai pārvietotos, izmanto spieķi. Pacientei ēdiens jāpienes klāt, lai paēstu. Ēd pati. 

Pašaprūpē pacientei ir jāpalīdz, jo atmiņas traucējumu dēļ paciente nesaprot, kad viņai ir jāmazgājas, 

vai mati vispār ir jāķemmē. Uz tualeti reizēm aiziet, reizēm nokārtojas, kur stāv. 

Uzdevums  

Novērtējiet pacienti un sagatavojiet nepieciešamo aprīkojumu, ņemot vērā pacientes pašaprūpes 

spēju! 

Darbības, ko paciente pati veic 

pašaprūpē 

Nepieciešamā palīdzība Vajadzīgais aprīkojums 

palīdzības sniegšanai 

   

   

   

   

   

   

   

Praktiskā darba izpildes vērtēšanas protokols 

 Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Aprīkojums    

2. Pacienta novērtēšana    

3. Procedūras izpilde    

4. Procedūras gaitas 

novērtēšana, 

dokumentācijas 

aizpildīšana 
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Vērtējums “pareizi” – iepazīstoties ar situācijas uzdevumu, skaidri saskata pacientes problēmas, 

pašaprūpes nespēju. Plāno un sagatavo atbilstošu aprīkojumu, lai veiktu pacientes aprūpi. Aprūpi veic 

atbilstoši drošības noteikumiem pēc manipulāciju standarta. Skaidri, saprotami un pareizi aizpildīts 

norādītais dokuments, novērtējot pacientes pašaprūpes spēju. 

Vērtējums “daļēji pareizi” – iepazīstoties ar situāciju, saskata pacientes problēmas, taču nedefinē visas 

un apraksta daļu no pašaprūpes nespējas. Lai veiktu pacientes aprūpi, sagatavo atbilstošu aprīkojumu 

ar nelielām kļūdām, aprūpes laikā ievēro pacienta drošības noteikumus. Pareizi, bet neatzīmējot visas 

problēmas aizpilda norādīto dokumentu, novērtējot pacientes pašaprūpes spēju. 

Vērtējums “nepareizi” – iepazīstoties ar situācijas uzdevumu, neskaidri definē pacientes problēmas un 

daļēji pareizi nosaka pašaprūpes nespēju. Neplāno darbības, sagatavo nepietiekamu aprīkojumu, lai 

veiktu pacientes aprūpi. Aprūpi veicot, aizmirst par drošības noteikumiem, aprūpi veic haotiski. Daļēji 

aizpildīts norādītais dokuments, novērtējot pacientes pašaprūpes spēju. 
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14. praktiskais darbs  

Pirmās palīdzības sniegšana pacientam 

Mērķis: pilnveidot izglītojamo spēju nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu cietušajam. 

Darba organizācijas forma: individuāls un grupas darbs simulētā vidē mācību laboratorijā. 

Situācijas apraksts 

Nodaļā koridorā uz grīdas ieraugāt pacientu Bērziņu. Cietušais bāls, nekustīgs, ļengans, nereaģē uz 

uzrunāšanu, papurināšanu. Elpošanas nav. 

Uzdevums  

Kāda būs Jūsu rīcība? 

Nepieciešamais aprīkojums uzdevuma veikšanai: manekens Gustavs pirmās palīdzības 

sniegšanai. 

Praktiskā darba izpildes vērtēšanas protokols 

Vērtējums “pareizi” – novērtējot doto uzdevumu, skaidri saskata procedūras mērķi. Darba vietu 

organizē precīzi un pilnīgi. Aprīkojumu izvēlas atbilstoši, zina tā nepieciešamību. Izvērtē procedūras 

gaitu. 

Vērtējums “daļēji pareizi” – daļēji definē procedūras mērķi, daļēji, nepilnīgi organizē darba vietu. 

Nepieciešamo aprīkojumu sagatavo nepilnīgi. Nepilnīgi, nepietiekami izvērtē pacienta novērtēšanu 

pirms darbības, darbības laikā un pēc darbības. Izpildot procedūru, pieļauj kļūdas, bet, izvērtējot 

procedūras gaitu, pieļautās kļūdas/nepilnības precizē un izlabo. 

Vērtējums “nepareizi” – nedefinē procedūras mērķi, neorganizē darba vietu pirms un pēc procedūras 

izpildes. Aprīkojumu kārto haotiski, nepilnīgi, neatbilstoši. Veicamo procedūru izpilda, neievērojot 

procedūru standartu. 

 

 

 Pareizi Daļēji pareizi Nepareizi 

1. Procedūras mērķis    

2. Aprīkojums    

3. Pacienta novērtēšana    

4. Procedūras izpilde    

5. Procedūras gaitas 

novērtēšana, dokumentācijas 

aizpildīšana 
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PIELIKUMI 
1. pielikums

Roku apstrādes metodika 

1. Pirms roku apstrādes noņem gredzenus, rokas pulksteni un citus juvelierizstrādājumus, kā

arī uzloka piedurknes.

2. Atgriež ūdens krānu, saslapina rokas un apakšdelmus zem tekoša ūdens strūklas, turot rokas

uz leju.

3. Uz plaukstām uzliek 3–5 ml roku mazgāšanas līdzekļa.

4. Rokas mazgā enerģiski vismaz 10–15 sekundes (vai ilgāk, ja rokas ir īpaši netīras), lai veidojas

ziepju putas uz visām roku virsmām.

5. Rokas mazgā arī no 5 cm augstuma virs plaukstu locītavām.

6. Rūpīgi mazgā pirkstu galus, pirkstu starpas, īkšķi, plaukstu un pirkstu iekšpusi un ārpusi,

kārtīgi iztīrot panadzes, ja ir laulības gredzens, tas jāpabīda.

7. Rokas noskalo zem ūdens strūklas 10–15 sekundes, turot pirkstu galus pavērstus uz leju.

8. Rokas rūpīgi nosusina ar papīra dvieli.

9. Ūdens krānu aizgriež ar papīra dvieļa palīdzību vai elkoni.

10. Papīra dvieli izmet papīrgrozā, nepieskaroties papīrgrozam ar rokām.

11. Roku dezinfekcijai lieto alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli 3–5 ml (lai dezinficējamās

virsmas būtu pārklātas ar alkoholu visu ierīvēšanas laiku), un ar dezinfekcijas līdzekli ierīvē

plaukstas un apakšdelmus.

12. Plaukstu un roku dezinfekciju veic atkārtoti, atkārtotajā dezinfekcijā ierīvēšana jāveic līdz

līdzekļa pilnīgai izgarošanai.

13. Roku mazgāšanai un dezinficēšanai lieto atbilstošo roku mazgāšanas algoritmu.

14. Roku dezinfekciju veic pirms ķirurģiskām procedūrām (manipulācijām).

15. Roku apstrādes tehnikas vizuālie materiāli ir personālam pārredzamās vietās.

16. Roku higiēnai izmantojamo līdzekļu izvietošana:

16.1. Nodaļā katrā kabinetā un palātās ir jāizvieto personālam ērti pieejamā vietā dozators ar

roku dezinfekcijas līdzekli. 

16.2. Procedūru kabinetos (pārsiešanas, apskates, izmeklējumu, diagnostikas u. c.) pie 

izlietnes jāatrodas dozatoram ar šķidrajām ziepēm, dezinfekcijas un roku ādas kopšanas 

līdzeklim, vienreizlietojamiem dvieļiem. 

16.3. Personāla higiēnas telpās, tualetēs jāatrodas dozatoram ar šķidrajām ziepēm un 

vienreizlietojamiem dvieļiem. 

16.4. Intensīvās terapijas nodaļas palātās pie katras gultas ir jāatrodas dozatoram ar roku 

dezinfekcijas līdzekli, pie izlietnes jāatrodas dozatoram ar šķidrajām ziepēm, roku ādas 
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dezinfekcijas, kopšanas līdzekļiem un vienreizlietojamiem dvieļiem, zem izlietnes 

jāatrodas atkritumu tvertnei ar utilizācijas maisu. 

16.5. Ieteicams katram nodaļas personāla darbiniekam kabatā turēt maza tilpuma 

dezinfekcijas līdzekli rokām. 

16.6. Stacionāra nodaļā nepieciešams izvietot apmeklētājiem pieejamā vietā dezinfekcijas 

līdzekli, lai katrs apmeklētājs varētu dezinficēt rokas. 
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2. pielikums 

Asinsspiediena mērīšanas tehnika 

Veicamā darbība Kāpēc? 

1. Nomazgāt rokas, nepieciešamības 

gadījumā uzvilkt cimdus. 

Roku mazgāšana, cimdu uzvilkšana novērš 

mikroorganismu izplatīšanos. 

2. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu. 

Dezinficēt fonendoskopa ausu uzgaļus 

un fonendoskopa membrānu. 

Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

Fonendoskopa dezinfekcija mazina infekcijas risku.  

3. Identificēt pacientu un pacientam 

izskaidrot procedūru. 

Pacienta identifikācija nodrošina mērījuma veikšanu 

pareizajam pacientam. Procedūras izskaidrošana 

veicina sadarbību ar pacientu un mazina pacienta 

uztraukumu. 

4. Palīdzēt pacientam iekārtoties ērtā 

pozā un viņa augšdelmu novietot sirds 

līmenī ar plaukstu uz augšu. 

Šādā stāvoklī augšdelma artērija (a. brachialis) ir 

elkoņa iekšpusē tā, ka fonendoskopa diafragma var 

viegli uz tās balstīties. Asinsspiediens var mainīties, 

mainot rokas pozu. Asinsspiediens var 

paaugstināties, ja roku novieto augstāk par sirds 

līmeni, un pazemināties, ja roku novieto zemāk par 

sirds līmeni. Diastoliskais asinsspiediens var 

paaugstināties par 10 %, ja roka nav atbalstīta. 

5. Uz atkailināta augšdelma virs 

augšdelma artērijas (a. brachialis) 
cirkulāri aplikt manšeti, apmēram 2–

3 cm virs elkoņa locītavas, ņemot vērā 

marķējumu uz manšetes. Manšeti 

aplikt līdzeni, ne pārāk cieši. 

Sfigmomanometru novietot vienā 

līmenī ar pacienta roku. 

Fonendoskops darbības laikā nedrīkst saskarties ar 

manšeti un caurulītēm. Gan pārāk vaļīgi, gan pārāk 

cieši aplikta manšete var būt neprecīza mērījuma 

cēlonis. 

6. Pārbaudīt, vai sfigmomanometrs ir 

novietots tā, ka var viegli redzēt skaitļu 

skalu. 

Nodrošina pareizu rezultātu nolasīšanu. 

7. Ielikt ausīs fonendoskopa ausu 

uzgaļus. 

Nepieciešams, lai varētu saklausīt pulsācijas skaņu. 

8. Ar pirkstu galiem palpēt augšdelma 

artēriju. 

Lai varētu noteikt fonendoskopa novietošanas vietu. 

9. Aizgriezt vārsta skrūvi pulksteņrādītāja 

kustības virzienā ne pārāk stingri, lai 

nebūtu grūti to atvērt. 

Manšete nepiepildīsies, ja aizgrieznis būs vaļā. Tas 

aizsargā no gaisa izplūšanas pumpēšanas laikā. 
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10. Piepumpēt manšetē gaisu apmēram 

20–30 mm/Hg stabiņa virs pacienta 

ierastā sistoliskā AS līmeņa. 

Tas nodrošina precīzu rezultātu noteikšanu. 

11. Atvērt vārstuli pretēji pulksteņrādītāja 

kustības virzienam ar ātrumu aptuveni 

2 mm/Hg stabiņa sekundē. Izvadīt 

gaisu no manšetes, vienlaicīgi 

klausoties skaņās. 

Pārāk ātra vārstuļa atvēršana var uzrādīt neprecīzus 

datus, jo var nepaspēt saklausīt pirmās skaņas. 

Pārāk lēna vārstuļa atvēršana rada diskomfortu 

pacientam. 

12. Ievērot un atcerēties skaitli uz 

sfigmomanometra, kad sadzirdēta 

pirmā skaņa. 

Tas ir sistoliskais AS. 

13. Turpināt lēni izvadīt gaisu no 

manšetes. Ievērot un atcerēties punktu 

(skaitli) uz sfigmomanometra, kad ir 

sadzirdēta pēdējā skaņa. 

Tas ir diastoliskais AS. 

14. Pēc pēdējās skaņas saklausīšanas ļaut 

atlikušajam gaisam ātri izplūst no 

manšetes. Noņemt manšeti no 

pacienta rokas, izņemt fonendoskopa 

ausu uzgaļus no ausīm. 

Nepieciešams, lai mazinātu diskomfortu un 

atjaunotu asins pieplūdi rokai. 

15. Ja procedūra jāatkārto, to veic pēc 

30 sekundēm. 

Procedūras atkārtošana pēc 30 sekundēm 

nodrošina audu apgādi ar skābekli. 

16. Sakārtot aprīkojumu – dezinficēt 

fonendoskopa detaļas ar virsmu 

dezinficējošu līdzekli, 

sfigmomanometru ievietot futrālī. 

Fonendoskopa detaļu dezinficēšana novērš 

mikroorganismu izplatību. 

17. Atzīmēt iegūtos asinsspiediena 

mērījuma datus dokumentācijas lapā. 

Iegūtie asinsspiediena mērījuma rādītāji ļauj 

novērtēt iespējamās pārmaiņas sirds un asinsvadu 

sistēmā. 

18. Informēt pacientu par iegūtajiem 

mērījuma rezultātiem. 

Pacienta līdzdalība sava veselības stāvokļa 

vērtēšanā sniedz drošību un kliedē pacienta neziņu, 

kas bieži ir uztraukuma cēlonis. 
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3. pielikums 

Ķermeņa temperatūras mērīšana ar aksilāro (padusē) metodi 

Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana aiztur mikroorganismu 

izplatību. 

2. Sakārtot vajadzīgo aprīkojumu. Pareiza darba organizācija veicina efektīvu laika 

izmantošanu. 

3. Pārbaudīt, vai termometrs nav bojāts. Ar bojātu termometru var savainot pacientu. Lai 

iegūtu precīzu rezultātu, gallija–indija–alvas 

stabiņam ir jābūt zem cipariem un līnijas. 

4. Identificēt pacientu. Pacienta identifikācija mazina iespēju kļūdīties 

un palielina pacienta drošību. 

5. Izskaidrot procedūru. Procedūras izskaidrošana mazina pacienta 

bažas un veicina sadarbību ar ārstniecības 

personu. 

6. Atbrīvot no drēbēm pacienta paduses 

apvidu. 

Tas nodrošina pieejamu vietu pareizai 

termometra ielikšanai. 

7. Izslaucīt pacienta padusi ar sausu ķermeņa 

kopšanas salveti. 

Lai iegūtu precīzu mērījumu, padusei ir jābūt 

sausai. 

8. Ievietot termometra mērgalu paduses 

centrā un piespiest pacienta roku 

ķermenim. 

Tas nodrošina precīzus mērījuma datus. 

9. Palikt pie pacienta un pieturēt viņa roku, ja 

pacients nespēj noturēt termometru 

padusē. Temperatūras mērīšanas ilgums 

noteikts tā lietošanas norādē. 

Ir nepieciešams laiks, lai nodrošinātu precīzu 

mērījuma rezultātu. 

10. Izņemt termometru un nolasīt rezultātu.  

11. Veikt termometra dezinfekciju. Termometra dezinfekcija nepieļauj iespējamu 

infekcijas izplatību. 

12. Pēc procedūras nomazgāt rokas. Roku mazgāšana aizkavē mikroorganismu 

izplatīšanos. 
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13. Iegūto rezultātu ierakstīt dokumentācijas 

lapā. Par rezultātu ziņot māsai vai ārstam. 

Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, 

un tā ir nepieciešama precīzai turpmāko 

mērījumu salīdzināšanai. 
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4. pielikums 

Ķermeņa temperatūras mērīšana ar rektālo (taisnajā zarnā) metodi 

Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana aiztur mikroorganismu izplatību. 

2. Sakārtot vajadzīgo aprīkojumu. Pareiza darba organizācija nodrošina pacienta 

drošību un veicina efektīvu laika plānošanu. 

3. Uzvilkt cimdus. Ierobežo kontaminācijas risku. 

4. Noslaucīt termometru ar mīkstu salveti, 

pārbaudīt, vai termometrs nav saplaisājis. 

Nokratīt termometru zem apakšējās 

līnijas un cipariem. Termometram uzlikt 

aizsargu (lieto arī tad, ja termometram 

jau ir aizsargkapsula). Ja tiks izmantots 

elektroniskais termometrs, to sagatavo 

mērīšanai, izvēloties nepieciešamo 

mērījumu nolasīšanas skalu. Uzlikt 

termometra aizsargu. 

Saplēsts termometrs var nopietni savainot 

pacienta taisno zarnu. Termometra aizsargu lieto 

higiēnisku un drošības apsvērumu dēļ. 

5. Identificēt pacientu. Izskaidrot pacientam 

procedūru. 

Novērš kļūdīšanās iespēju – temperatūra tiek 

izmērīta pareizajam pacientam. Mazinās pacienta 

satraukums, veicina sadarbību ar māsu. 

6. Nodrošināt intimitāti. Palīdzēt pacientam 

pagriezties uz kreisajiem sāniem (Simsa 

poza). Atlocīt apsedzošos pārklājus tikai 

tik daudz, lai varētu redzēt pacienta sēžu. 

Neatsegt pacientu par daudz. 

Novērsta diskomforta sajūta. 

7. Uzlikt nedaudz ūdenī šķīstošu lubrikantu 

uz salvetes. Ar salveti to uzlikt uz 

termometra. 

Tas atvieglos termometra ievietošanu, un pacients 

arī labāk jutīsies. 

8. Ar vienu roku pacelt uz augšu sēžu tā, lai 

varētu novērtēt anālo atveri. Ar otru roku 

uzmanīgi ievietot termometra galu nabas 

virzienā, apmēram 4 cm dziļi pacienta 

taisnajā zarnā. Nedarīt to ar spēku! 

Ievadot termometru ar spēku, var traumēt taisno 

zarnu! 

9. Turēt termometru taisnajā zarnā 

apmēram 3 minūtes. Rektālās 

temperatūras mērīšanas laikā nedrīkst 

pacientu atstāt vienu. Intensīvās terapijas 

pacientiem nereti rektālo temperatūru 

kādu laiku mēra nepārtraukti. Šādā 

Ir nepieciešams noteikts laiks, lai nodrošinātu 

precīzu mērījumu. Drošības apsvērumu dēļ 

pacientu nedrīkst atstāt bez uzraudzības. 
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situācijā izmanto tikai elektronisko 

termometru, kas ir paredzēts 

nepārtrauktai rektālās temperatūras 

mērīšanai. Tas savienots ar monitoru. 

Nepārtrauktas temperatūras mērīšanas laikā šis 

termometrs pacientam nerada bīstamu situāciju. 

10. Izņemt termometru no pacienta taisnās 

zarnas. Noņemt termometra aizsargu. 

Nolasīt iegūtos datus. 

Aizsarga noņemšana atvieglo datu nolasīšanu, kā 

arī tiek ievēroti higiēnas noteikumi. 

11. Nokratīt vai izslēgt termometru un to 

dezinficēt. 

Termometra dezinfekcija nepieļauj iespējamu 

infekcijas izplatību.  

12. Ērti iekārtot pacientu.  Pacients jutīsies ērti. 

13. Novilkt cimdus, nomazgāt rokas. Novērsta mikroorganismu izplatība. 

14. Atzīmēt dokumentācijas lapā iegūtos 

datus ar burtu “R” pirms skaitļa, lai 

norādītu, ka tā ir rektālā temperatūra. 

Ārstam ziņot par rezultātu pārmaiņām. 

Pacientam izskaidrot iegūto datu nozīmi. 

Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, un 

tā nepieciešama precīzai turpmāko mērījumu 

salīdzināšanai. Pacienta līdzdalība sava veselības 

stāvokļa izvērtēšanā sniedz drošību un kliedē 

pacienta neziņu, kas bieži ir uztraukuma cēlonis. 
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5. pielikums 

Darbības ķermeņa masas noteikšanai pieaugušajiem 

Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Sagatavot aprīkojumu un to pārbaudīt. Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. Svaru 

pārbaudīšana nodrošina precīzu datu iegūšanu. 

2. Identificēt pacientu. Lai veiktu mērījumus norādītajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Pacientam izskaidrot procedūru. Izskaidrošana mazina pacienta bažas un veicina 

pacienta sadarbību. 

5. Pacientam nodrošināt intimitāti.  

6. Pacientu lūgt izģērbties līdz apakšveļai 

un novilkt apavus. Palīdzēt pacientam ar 

kustību traucējumiem vai pašaprūpes 

deficītu. 

Nepieciešams, lai mērījumi precīzi atbilstu.  

7. Pacientu lūgt nostāties uz svaru paneļa 

kustīgās daļas un nekustēties.  

Lai varētu nolasīt ķermeņa masas datus un tos 

paziņot pacientam. 

8. Lūgt pacientu nokāpt no svariem un 

apģērbties. Palīdzēt pacientam ar 

kustību traucējumiem vai pašaprūpes 

deficītu. 

Lai neradītu pacientam diskomfortu. 

9. Dezinficēt svarus. Lai mazinātu un novērstu infekciju izplatības risku. 

10. Nomazgāt rokas. Lai mazinātu un novērstu infekciju izplatības risku.  

11. Dokumentēt iegūtos datus. Informēt 

pacientu un aprūpes komandas vadītāju 

par iegūtajiem datiem. 

Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, un 

tā ir nepieciešama precīzai turpmāko mērījumu 

salīdzināšanai. 

Precīza komunikācija mazina riskus pacientu 

drošībai. 
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6. pielikums 

Darbības ķermeņa garuma noteikšanai pieaugušajiem 

Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu un 

pārbaudīt, vai tas ir darba kārtībā. 

Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

Auguma mērītāja pārbaudīšana nodrošina 

precīzu rezultātu iegūšanu. 

2. Identificēt pacientu. Lai veiktu mērījumus norādītajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Pacientam izskaidrot procedūru, nodrošināt 

intimitāti. 

Izskaidrošana mazina pacienta bažas un 

veicina pacienta sadarbību ar veselības 

aprūpes personu. 

5. Pacelt pārvietojamo lineālu augstāk par 

pacienta iespējamo garumu. 

Nepieciešams pacienta labsajūtai un veselības 

aprūpes personu ērtībām. 

6. Lūgt pacientu novilkt apavus. Nepieciešams, lai noteiktu precīzus datus. 

7. Lūgt pacientu nostāties pie auguma 

mērītāja ar muguru pret skalu. Pacienta 

augumam ir jābūt iztaisnotam, rokām 

nolaistām gar sāniem, ceļiem iztaisnotiem, 

pēdām kopā. 

Pacienta ķermenis pieskaras mērītāja skalai 

četros punktos: 

7.1. ar galvas pakauša daļu;  

7.2. ar muguru starplāpstiņu apvidū; 

7.3. ar muguru krustu apvidū; 

7.4. ar papēžiem. 

Lai iegūtu precīzus mērījumu datus. 

8. Nolaist pārvietojamo lineālu pacientam uz 

galvas un pēc skalas nolasīt pacienta 

auguma garumu. Nosaukt pacienta auguma 

datus. 

Lai varētu nolasīt ķermeņa auguma garuma 

datus un tos paziņot pacientam. 

9. Pacelt pārvietojamo lineālu, palūgt pacientu 

iziet no auguma mērītāja zonas un uzvilkt 

apavus. 

Lai pacients justos ērti. 
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10. Dezinficēt auguma mērītāju. Dezinfekcija novērš infekciju izplatību. 

11. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

12. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, 

un tā ir nepieciešama precīzai turpmāko 

mērījumu salīdzināšanai. 
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7. pielikums 

Galvas apkārtmēra noteikšana 

Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu. Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

2. Identificēt pacientu, kuram jānosaka 

galvas apkārtmērs. 

Lai veiktu mērījumus norādītajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Izskaidrot pacientam procedūru. Izskaidrošana mazina pacienta bažas un veicina 

pacienta sadarbību ar veselības aprūpes personu. 

5. Lūgt pacientu apsēsties (zīdaini novietot 

uz pārtinamā galda). 

Nepieciešams pacienta labsajūtai un veselības 

aprūpes personas ērtībām. 

6. Aplikt mērlenti ap pacienta galvu tā, lai 

tā ietu pāri zempakauša pauguram un 

uzacu lokiem. 

Nepieciešams, lai noteiktu precīzus datus. 

7. Dezinficēt mērlenti. Lai novērstu infekciju. 

8. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

9. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, un 

tā ir nepieciešama precīzai turpmāko mērījumu 

salīdzināšanai. 
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8. pielikums 

Krūšu apkārtmēra noteikšana 

Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu. Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

2. Identificēt pacientu, kuram jānosaka 

krūškurvja apkārtmērs. 

Lai veiktu mērījumus norādītajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Pacientam izskaidrot procedūru. Izskaidrošana mazina pacienta bažas un veicina 

pacienta sadarbību ar veselības aprūpes personu. 

5. Pacientu lūgt nostāties kājās. Tas nepieciešams pacienta labsajūtai un veselības 

aprūpes personas ērtībām. 

6. Novietot mērlenti aizmugurē lāpstiņu 

apakšējā leņķa līmenī, pacienta rokas 

atvirzot sānis. Lūgt pacientu nolaist 

rokas un mērlenti novietot priekšpusē 

krūšgalu līmenī. Sievietēm mērlenti likt 

virs krūšu dziedzeriem ceturtās ribas 

augstumā. Krūšu apkārtmēru nosaka, 

pacientam mierīgi elpojot. Nolasīt 

iegūtos datus. 

Nepieciešams, lai noteiktu precīzus datus. 

7. Dezinficēt mērlenti. Infekciju profilakses nolūkos. 

8. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

9. Dokumentēt iegūtos datus. Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, un 

tā ir nepieciešama precīzai turpmāko mērījumu 

salīdzināšanai. 
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9. pielikums 

Zemādas tauku slāņa noteikšana 

Veicamā darbība Procedūras pamatojums 

1. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu. Aprīkojuma sagatavošana ietaupa laiku. 

2. Identificēt pacientu. Lai veiktu mērījumus norādītajam pacientam. 

3. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

4. Pacientam izskaidrot procedūru. Izskaidrošana mazina pacienta bažas un veicina 

pacienta sadarbību ar veselības aprūpes personu. 

5. Pacientam lūgt noģērbties, nodrošināt 

viņam intimitāti. 

Tas nepieciešams pacienta labsajūtai. 

6. Izmērīt ar kaliperu zemādas tauku kroku 

četrās vietās: 

6.1. virs divgalvainā muskuļa, 

6.2. virs trīsgalvainā muskuļa, 

6.3. zem lāpstiņas apakšējā stūra, 

6.4. virs zarnkaula. 

Nolasīt iegūtos datus. 

Tas nepieciešams, lai nolasot rādītājus, iegūtu 

precīzus datus. 

7. Dezinficēt kaliperu. Lai novērstu infekciju. 

8. Nomazgāt rokas. Roku mazgāšana novērš mikroorganismu 

izplatīšanos. 

9. Dokumentēt iegūtos datus un tos 

summēt. 

Iegūto datu dokumentēšanai ir juridisks spēks, un tā 

ir nepieciešama precīzai turpmāko mērījumu 

salīdzināšanai.  
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10. pielikums 

Bērna augums un svars līdz 5 gadu vecumam 

Meitenes 

Vecums Augums Svars 

1 mēnesis 54 cm 4200 g 

2 mēneši 57 cm 5100 g 

3 mēneši 60 cm 5800 g 

4 mēneši 62 cm 6400 g 

5 mēneši 64 cm 6900 g 

 Diference var būt +/– 4 cm Diference var būt +/– 800 g 

6 mēneši 66 cm 7300 g 

7 mēneši 67 cm 7600 g 

8 mēneši 69 cm 7900 g 

9 mēneši 70 cm 8200 g 

10 mēneši 72 cm 8500 g 

11 mēneši 73 cm 8700 g 

 Diference var būt +/– 4 cm Diference var būt +/– 1500 g 

12 mēneši (1 gads) 74 cm 8900 g 

1,5 gadi 81 cm 10,2 kg 

2 gadi 86 cm 11,5 kg 

2,5 gadi 91 cm 12,7 kg 

 Diference var būt +/– 6 cm Diference var būt +/– 2,5 kg 

3 gadi 95 cm 13,9 kg 

3,5 gadi 99 cm 15 kg 

4 gadi 103 cm 16,1 kg 

 Diference var būt +/– 7 cm Diference var būt +/– 3 kg 

4,5 gadi 106 cm 17,2 kg 

5 gadi 109 cm 18,2 kg 
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Zēni 

Vecums Augums Svars 

1 mēnesis 55 cm 4500 g 

2 mēneši 58 cm 5600 g 

3 mēneši 61 cm 6400 g 

4 mēneši 64 cm 7000 g 

5 mēneši 66 cm 7500 g 

 Diference var būt +/– 4 cm Diference var būt +/– 800 g 

6 mēneši 68 cm 7900 g 

7 mēneši 69 cm 8300 g 

8 mēneši 71 cm 8600 g 

9 mēneši 72 cm 8900 g 

10 mēneši 73 cm 9200 g 

11 mēneši 75 cm 9400 g 

 Diference var būt +/– 4 cm Diference var būt +/– 1500 g 

12 mēneši (1 gads) 76 cm 9600 g 

1,5 gadi 82 cm 10,9 kg 

2 gadi 88 cm 12,2 kg 

2,5 gadi 92 cm 13,3 kg 

 Diference var būt +/– 6 cm Diference var būt +/– 2,5 kg 

3 gadi 96 cm 14,3 kg 

3,5 gadi 100 cm 15,3 kg 

4 gadi 103 cm 16,3 kg 

 Diference var būt +/– 7 cm Diference var būt +/– 3 kg 

4,5 gadi 107 cm 17,3 kg 

5 gadi 110 cm 18,3 kg 
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11. pielikums 

Bērnības periodu raksturojums 

Periods Fizioloģiskās īpatnības Patoloģijas īpatnības 

Jaundzimušā jeb 

neonatālais periods 

1. Pakāpeniska adaptācija 

apkārtējā vidē. 

2. Vāja nervu sistēmas 

diferenciācija, prevalē kavēšanas 

procesi. 

3. Nepietiekama orgānu un 

sistēmu attīstība. 

4. Vājas ”aizsargbarjeras”. 

1. Antenatālā perioda attīstības 

traucējumu sekas. 

2. Dzemdību traumas, asfiksija. 

3. Infekcijas. 

Zīdaiņa periods no 

28. dienas līdz 1 gada 

vecumam 

1. Strauja fiziskā augšana un  

attīstība. 

2. Strauja psihomotorā attīstība. 

3. Valodas attīstības sākums. 

4. Orgānu un sistēmu 

funkcionālais vājums (CNS, 

gremošanas, asinsrites sistēmas 

u. c.). 

5. Nosliece uz plašām, smagām 

vispārējām reakcijām. 

6. Imunoloģiskās reaktivitātes 

nepietiekamība un nespecifiskās 

imunitātes aizsargfaktoru ātrs 

izsīkums. 

1. Vitamīnu un minerālvielu trūkuma 

izraisīti traucējumi (piemēram, rahīts). 

2. Alerģisku slimību attīstība. 

3. Gremošanas sistēmas darbības 

traucējumi. 

4. Akūtas elpošanas sistēmas 

slimības. 

5. Strauji attīstās smagas reakcijas uz 

infekcijas izraisītājiem.  

Mazbērna periods no 1 

līdz 3 gadu vecumam 

1. Augšanas intensitātes 

samazināšanās. 

2. Bērna organisko funkcionālo 

iespēju pakāpeniska 

pilnveidošanās. 

3. Apkārtējās vides izzināšana. 

1. Biežas akūtas infekcijas slimības. 

2. Iespējamas dažādu orgānu sistēmu 

slimības. 

3. Alerģisku un infekciozi alerģisku 

slimību attīstība. 

Pirmsskolas periods no 

3 līdz 7 gadu vecumam 

1. Augstākās nervu sistēmas 

darbības un intelekta attīstība. 

1. Bērnu akūtās infekcijas. 

2. Alerģiskas izpausmes. 
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2. Sagatavošanās lasītā, rakstītā, 

uztveršanai, šo iemaņu 

apgūšana. 

3. Imunitātes veidošanās. 

4. Kustību koordināciju 

pilnveidošanās. 

3. Dažādu orgānu sistēmu slimības. 

4. Traumatisms. 

Jaunākais skolas 

vecums no 7 līdz 

12 gadu vecumam 

1. Lielo smadzeņu pusložu 

intensīva attīstība. 

2. Konkrēta domāšana. 

3. Strauja endokrīnās sistēmas 

attīstība. 

1. Bērnu infekcijas. 

2. Dažādu orgānu sistēmu 

slimības. 

3. Alerģiskas slimības. 

4. Ortopēdiskas slimības. 

Vecākais skolas vecums 

no 11–12 gadu vecuma 

līdz 18 gadiem 

1. Pirmā dzimumattīstības stadija, 

process līdz straujai augšanai un 

dzimumnobriešanai. 

2. Smadzeņu funkcionāla 

nobriešana un aktīva darbība. 

3. Formālās operatīvās 

domāšanas attīstība, notiek 

pāreja no konkrētās uz abstrakto 

domāšanu. Perioda beigās 

attīstījies pieauguša cilvēka 

pasaules redzējums. 

4. Sākas pastiprināta 

muskulatūras attīstība zēniem un 

tauku slāņa attīstība meitenēm. 

5. Psihosociālā attīstība: palielinās 

neatkarība no ģimenes, izmainās 

attiecības ar vecākiem, pieaug 

sociālie kontakti ar viena 

dzimuma vienaudžiem, mainās 

attiecības ar skolu. 

1. Menstruālā cikla traucējumi 

meitenēm. 

2. Psihosomatiskas slimības. 

3. Dažādu orgānu sistēmu funkcionāli 

traucējumi. 

4. Hronisku slimību izteikta 

saasināšanās vai attīstīšanās. 

5. Emocionāla labilitāte, depresijas, 

neirogēna anoreksija vai bulīmija. 

6. Ādas iekaisumi. 

7. Toksikomānija. 
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12. pielikums 

Jaundzimušā vitālie rādītāji 

Vitālie rādītāji Darbības 

Temperatūra  

T °C ax. 36,5–37 °C 

T °C rect. 35,5–37,5 °C 

Ieteicama aksilārās temperatūras mērīšana. 

• T °C jāmēra vismaz 3 minūtes. 

• Rektāla T °C mērīšana var izsaukt zarnas perforāciju. 

• Atšķirība starp T °C ax. un T °C rect. neliela. 

• ↑ T °C ax. norāda uz febrilu stāvokli vai bērna 

pārkaršanu. 

• ↓ T °C ax. parasti norāda uz bērna atdzišanu. 

• Salīdzināšanai T °C jāmēra arī inkubatorā vai istabā. 

• Bērna raudāšana T °C var ↑ par 1,0°C, tā normalizējas 1–

1 ½ min. laikā. 

Sirdsdarbība  

(apikāli ) 120–140 reizes /min. 

Pārbauda apikāli ar atbilstoša izmēra stetoskopu. 

• Jāskaita pilna 1 min., lai pamanītu aritmiju. 

• Bērna raudāšana ritmu paātrina, bet miegs – palēnina 

(līdz 100 reizēm min.), tādēļ ieteicams pārbaudīt, bērnam 

nomodā. 

• Par bradikardiju uzskatāms pulss zem 120 reizēm min., 

par tahikardiju – virs 160–170 reizēm min. 

Elpošana 

40–60 reizes min. 

• Jāskaita pilna 1 min., lai pamanītu aritmijas vai apnojas 

epizodes. 

• Elpošanu novērtē pēc vēdera kustībām un izklausa ar 

stetoskopu. Jāvērtē, vai vēdera un krūškurvja kustības ir 

sinhronas – jāpamana asimetriskas krūškurvja kustības, 

retrakcijas, neritmiskas kustības. 

• Raudāšana elpošanu paātrina. 

• Par tahipnoju uzskatāma elpošana virs 60 reizēm min. 

Asinsspiediens  

Piedzimstot: 

sist. 60–70 mm/Hg; 

diast. 40–50 mm/Hg 

10. dienā: 

sist. 95–100 mm/Hg; 

diast. 45–55 mm/Hg 

Mērījumu rezultātus ietekmē manšetes platums. 

• Lieto 2,5 cm platas. 

• Datus var ietekmēt bērna stāvoklis (raudāšana, miegs). 
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13. pielikums 

Bērna attīstības īpatnības mazbērna vecumā 

Bērns no 1 līdz 2 gadu vecumam Bērns no 2 līdz 3 gadu vecumam 

Sociālās un emocionālās prasmes 

Bērns atdarina pieaugušo mīmiku, kustības, 

emociju izpausmes. Emocionāli reaģē arī uz 

citu bērnu noskaņojumu, tāpat arī uz 

svešiniekiem, negaidītiem notikumiem, 

spilgtiem, jauniem iespaidiem. Bērna 

garastāvoklis ir strauji mainīgs. Savas darbības 

bērns pavada ar izteiktu mīmiku. Pēc apmēram 

pusotra gada vecuma bērns aktīvi izrāda 

negatīvās emocijas – dusmas, neapmierinātību, 

dara to kliedzot, dauzot kājas. Ļoti spilgti reaģē 

gan uz kritiku, gan uzslavu. Bērni šajā vecumā 

aktīvi vēlas iesaistīties darbībās ar citiem 

bērniem, tomēr nereti nevēlas dalīties ar 

rotaļlietām. Bērni šajā posmā joprojām ir ļoti 

emocionāli saistīti ar māti, tomēr ir ar mieru 

palikt kopā arī ar kādu citu tuvu radinieku. 

Bērni emocionāli dažādi reaģē uz mūziku. 

Aprūpējot šī vecuma posma bērnu, mātes vai 

citu tuvinieku klātbūtne ir tas faktors, kas ļaus 

nodrošināt veiksmīgu sadarbību ar bērnu.  

No divu gadu vecuma bērns saskarsmē ar 

tuviniekiem spilgti izrāda emocijas – smaida, 

žestikulē, skatās acīs. Savukārt no kontakta ar 

svešiniekiem visbiežāk bērns cenšas izvairīties. Šis 

aspekts bērna aprūpē ir būtisks. Lai nodibinātu 

veiksmīgu saskarsmi ar bērnu aprūpes laikā, 

vēlams ar bērnu pamazām iepazīties, to mēģinot 

darīt ar vecāku vai klātesošā tuvinieka palīdzību. Ja 

bērns pamazām iepazīst svešinieku (piemēram, 

māsas palīgu aprūpē), sajūt labvēlīgu attieksmi, 

viņš kļūst drošs, atsaucīgs, draudzīgs. Šajā vecuma 

posmā bērns vēl neprot valdīt pār savām 

emocijām, tāpēc nereti skaļi kliedz, dusmojas, arī 

pozitīvās emocijas pauž skaļi un vētraini. 

Aprūpējot bērnu konkrētajā vecuma posmā, der 

atcerēties, ka bērns pauž to, ko jūt, un tā, kā 

saprot. Nepieļaujami būtu bērnu kaunināt un 

aizrādīt viņam par paustajām emocijām, tās 

neizskaidrojot un nepārrunājot ar bērnu. Tas, ka 

bērns neatbild, nenozīmē, ka viņš nesaprot! 

Bērna kognitīvās prasmes 

Pēc konkrētu darbību atkārtošanas bērns spēj 

atcerēties, ka pēc rotaļāšanās rotaļlietas 

saliekamas kastē, tāpat to, ka pēc paēšanas 

trauki jānovāc no galda un, piemēram, jāsaliek 

izlietnē. Bērns ļoti labprāt arī to dara. Tāpat ar 

interesi bērns atnes, saliek, meklē kādus 

noteiktus priekšmetus. Ļoti labprāt bērns 

apgūst rotaļāšanās prasmes – baro lelles, liek 

gulēt mīļmantiņas, brauc ar spēļu mašīnām, 

vilcieniem utt. Šīs prasmes ļoti veiksmīgi var 

izmantot, arī sekmējot aprūpes procesu, kad 

bērns nonācis ārstniecības iestādē – piemēram, 

bērns labprāt vispirms mēģinās izmērīt 

Bērns labprāt darbojas ar konkrētu figūru 

rotaļlietām – ceļ un būvē no klučiem ceļus, mājas, 

atšķir un nosauc 3 līdz 4 krāsas. Saprātīgi izpilda 2 

līdz 3 norādījumus, kas doti secīgi. Pamatojoties uz 

šo attīstības īpatnību, lai veiksmīgi ar bērnu varētu 

sadarboties, veicot bērna aprūpi, var kopā ar 

bērnu secīgi veikt manipulāciju darbības, bērnam 

tās vienu pēc otras izstāstot. Svarīgi atcerēties, ka 

posmā pēc divu gadu vecuma bērns labprāt spēlē 

pirmās “lomu” spēles, turklāt bērns mēdz iejusties 

un runāt pat divu lomu vietā. Arī šo aspektu var 

veiksmīgi izmantot bērna aprūpē – sākotnēji jau 

ieklausoties bērna spēlē, lai izprastu viņa izjūtas, 
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ķermeņa temperatūru savai lellei, bet pēc tam 

to ļaus izdarīt arī sev! 

Tāpat šajā vecuma posmā bērns pamazām 

apgūst izpratni par formu: kvadrāts, apaļš, 

lielāks, mazāks, atšķir un redz līdzīgus 

priekšmetus un līdzīgas krāsas. 

tad kādu brīdi piedāvājot bērnam iejusties 

“daktera” lomā, bet pēc tam iejusties pacienta 

lomā. 

Valodas prasmes 

Aktīvo vārdu krājums bērnam pēc gada 

vecuma ir ap 20. Tostarp jāatceras, ka bērns 

bieži lieto paša darinātus vārdus, kurus saprot 

un zina tikai vecāki. Protams, šie pašdarinātie 

vārdi nav jālieto pieaugušajiem, komunicējot ar 

bērnu, tomēr, veicot bērna aprūpi, ir noderīgi 

ar vecāku palīdzību censties bērna runu 

izprast. Tuvojoties divu gadu vecumam, bērna 

vārdu krājums ir palielinājies tā, ka bērns veido 

jau divu trīs vārdu teikumus, atbild uz 

vienkāršiem jautājumiem un pats tos cenšas 

uzdot.  

Ap divu gadu vecumu bērna vārdu krājums ir 

krietni palielinājies, parasti tas ir līdz aptuveni 

300 vārdiem. Bērns veiksmīgi veido īsus, 

saprotamus teikumus, spēj novērtēt sevi, savu 

darbību ar ”labi” un pavēstīt, piemēram, esmu liels, 
skaists. Mērķtiecīgi un vietā saka arī paldies, lūdzu, 

atā. Bērns sāk atcerēties savu draugu un rotaļu 

biedru vārdus. Var nosaukt pieaugušā cilvēka 

parādītās ķermeņa daļas. Tāpat bērns vārdos 

ietērpj arī savas emocijas, un šis aspekts ir vērā 

ņemams aprūpē – bērns nepārprotami skaidri 

saka: sāp, nepatīk, jūtos slikti utt. 

Tuvojoties trīs gadu slieksnim, bērns zina savu 

vārdu un uz pirkstiņiem mēģina parādīt savu gadu 

skaitu. 
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14. pielikums 

Minerālvielu daudzums 

Vecums 

(gados) 
Dzimums  

Enerģija 

(E)kcal/d 

Olbaltumi 

E % 

Tauki  

E % 
Ogļh. E % 

Olb.v. 

g 

Tauki 

g 

Ogļh. 

g 

7–10 
meitenes 2000 10–15 30–35 50–55 50–70 65–75 245–265 

zēni 2000 10–15 30–35 50–55 50–70 65–75 245–265 

11–14 
meitenes  2300 10–15 30–35 50–55 55–85 75–85 280–310 

zēni 2500 10–15 30–35 50–55 60–90 80–95 305–335 

15–18 
meitenes 2400 10–15 30–35 50–55 60–90 80–90 290–320 

zēni 3000 10–15 30–35 50–55 75–110 95–110 365–400 

Ieteicamie produkti 

Ieteicamie 

produkti  
Kāpēc nepieciešami šie produkti 

Graudaugu 

produkti 

Veselīgā uzturā vairāk jālieto rupjmaize, saldskābā maize, pilngraudu maize; 

mazāk un retāk baltmaize un smalkmaizītes. 

Graudaugu produkti satur daudz ogļhidrātu, vitamīnu un minerālvielu, tie ir 

bagāti ar cieti un šķiedrvielām, kas palīdz novērst vēdera aizcietējumus. 

Dārzeņi un augļi Dienā būtu vēlams apēst apmēram 300 g dārzeņu, ne tikai kartupeļus, bet arī 

burkānus, kāpostus u. c. Pēc iespējas vairāk jāēd augļi, vismaz pieci dienā, 

vēlams, svaigā veidā. Augļi ir ideāla uzkoda ēdienreižu starplaikos. Dārzeņos un 

augļos ir daudz vitamīnu, ogļhidrātu, balastvielu. 

Piens un piena 

produkti 

Skolēna uzturā ir nepieciešami dažādi piena produkti – piens, kefīrs, jogurts, 

siers, biezpiens. Piena produkti satur olbaltumvielas, taukvielas un augošam 

bērnam tik nepieciešamo kalciju. Veselīgāki ir skābpiena produkti, šie produkti 

uzlabo gremošanu. 

Gaļas un zivju 

produkti 

Labāk uzturā lietot gaļu, nevis tās izstrādājumus (desas, pastētes, cīsiņus). Zivis ir 

ieteicams ēst vismaz divas reizes nedēļā. 

Saldumi Svarīgi ievērot mērenību, neēst saldumus pirms ēdienreizēm.  

Jāatceras, ka saldumi un saldi dzērieni ir galvenais zobu bojāšanās iemesls. Pēc 

saldumu lietošanas mute jāizskalo ar ūdeni vai jāizmazgā zobi, vai jālieto speciālā 

košļājamā gumija. 
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Šķidrums Skolēniem vidēji dienā ir jāizdzer 6–8 glāzes šķidruma (ūdens, minerālūdens, 

tēja, sula, kefīrs, piens). Karstā laikā un pie fiziskas slodzes šķidruma patēriņš 

varētu būt lielāks.  

Nav ieteicams bieži un daudz lietot limonādi un kokakolu. 
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15. pielikums 

Atdzīvināšanas pasākumi pieaugušajam 

1. Pārliecinieties par savu un apkārtējo drošību. 

2. Pārbaudiet cietušā samaņu: saudzīgi papuriniet cietušo aiz pleciem un skaļi uzrunājiet to: 

2.1. Ja cietušais reaģē/atbild, tātad ir pie samaņas: 

2.1.1. atstājiet cietušo tādā pašā pozā, kādā atradāt, vai piedāvājiet cietušajam 

nogulties vēlamajā pozā; 

2.1.2. centieties nodibināt ar cietušo kontaktu, mieriniet, nepārmetiet; 

2.1.3. pasargājiet cietušo no apkārtējās vides iedarbības; 

2.1.4. centieties noskaidrot, kas noticis ar cietušo, un sniedziet nepieciešamo palīdzību; 

2.1.5. ja nepieciešams, izsauciet NMP; 

2.1.6. aprūpējiet un mieriniet cietušo; 

2.1.7. regulāri atkārtoti pārbaudiet cietušā samaņu. 

2.2. Ja cietušais nereaģē/neatbild, tad uzskatiet, ka viņš zaudējis samaņu: 

2.2.1. sauciet palīgā; 

2.2.2. novietojiet cietušo uz muguras, uz cieta pamata; 

2.2.3. atbrīvojiet elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu; 

2.2.4. pārbaudiet un izvērtējiet elpošanu ne ilgāk kā 10 sekundes (redzu–dzirdu–jūtu 

princips). 

3. Ja cietušais elpo normāli: 

3.1. novietojiet cietušo stabilā sānu pozā; 

3.2. lieciet kādam izsaukt vai, ja esat viens, pats izsauciet NMP; 

3.3. atkārtoti pārbaudiet cietušā elpošanu. 

4. Ja cietušais neelpo vai neelpo normāli (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma 

elpošana): 

4.1. Lieciet kādam izsaukt NMP vai, ja esat viens, pats izsauciet NMP. 

4.2. Atbrīvojiet sirds masāžas vietu no apģērba, rokas novietojiet krūškurvja vidū un uzsāciet 

sirds masāžu: 

4.2.1. veiciet 30 sirds masāžas; 

4.2.2. sirds masāžas temps ir 100–120 reizes minūtē; 

4.2.3. sirds masāžas dziļums ir 5–6 cm. 

4.3. Veiciet 2 elpināšanas “no mutes–mutē”: 

4.3.1. atbrīvojiet elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu; 
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4.3.2. aizspiediet cietušā degunu; 

4.3.3. katrai elpināšanai patērējiet apmēram 1 sekundi; 

4.3.4. elpināšanas tilpums – mierīgas izelpas tilpums; 

4.3.5. novērojiet cietušā pasīvās izelpas; 

4.3.6. ieteicams lietot elpināšanas masku ar vienvirziena vārstuli. 

4.4. Turpiniet masēt un elpināt attiecībā 30:2 (30 masāžas un 2 elpināšanas). 

4.5. Atdzīvināšanas pasākumus veiciet, līdz: 

4.5.1. ierodas NMP brigāde un pārņem cietušā atdzīvināšanu; 

4.5.2. cietušais sāk kustēties, atver acis un sāk normāli elpot; 

4.5.3. Jūsu spēki izsīkst. 

Atcerieties! Ja pēc pirmā elpināšanas mēģinājuma krūškurvis nepaceļas, tad pirms nākamās 

elpināšanas: 

4.5.4. paskatieties cietušā mutē un izņemiet visus redzamos svešķermeņus; 

4.5.5. pārbaudiet, vai cietušā galva ir atliekta un zods pacelts; 

4.5.6. pārbaudiet, vai ir aizspiests cietušā deguns; 

4.5.7. neveiciet vairāk kā 2 elpināšanas. 

4.6. Ja ir vairāki glābēji, tad viņi var mainīties, patērējot maiņai pēc iespējas mazāku laiku, 

tādā gadījumā katrs veic atdzīvināšanas pasākumus 2 minūtes. 

4.7. Ja nevarat vai negribat izdarīt elpināšanu, veiciet tikai sirds masāžu: 

4.7.1. sirds masāža jāizdara nepārtraukti, bez pauzēm; 

4.7.2. sirds masāžas temps ir 100–120 reizes minūtē. 

4.8. Atdzīvināšanas pasākumus pārtrauciet tikai tad, ja: 

4.8.1. ierodas NMP brigāde un pārņem cietušā atdzīvināšanu; 

4.8.2. cietušais sāk kustēties, atver acis un sāk normāli elpot; 

4.8.3. Jūsu spēki izsīkst. 

4.9. Jebkurā nelaimes gadījumā, kad cietušais ir zaudējis samaņu, jārīkojas pēc 

atdzīvināšanas pasākumu principiem (“Pieaugušā atdzīvināšanas algoritms”). 
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16. pielikums 

Atdzīvināšanas pasākumi bērnam 

1. Ja bērns reaģē/atbild, tātad ir pie samaņas: 

▪ atstājiet bērnu tādā pašā pozā, kādā atradāt, vai piedāvājiet bērnam nogulties 

vēlamajā pozā; 

▪ centieties nodibināt ar bērnu kontaktu, mieriniet, nenosodiet; 

▪ pasargājiet bērnu no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ centieties noskaidrot, kas noticis, un sniedziet nepieciešamo palīdzību; 

▪ aprūpējiet un mieriniet bērnu; 

▪ regulāri atkārtoti pārbaudiet bērna samaņu. 

1.1. Ja bērns elpo normāli: 

▪ novietojiet bērnu stabilā sānu pozā; 

▪ lieciet kādam izsaukt vai, ja esat viens, pats izsauciet NMP; 

▪ atkārtoti pārbaudiet bērna elpošanu. 

2. Ja bērns nereaģē/neatbild, tad uzskatiet, ka viņš ir zaudējis samaņu: 

▪ sauciet palīgā; 

▪ novietojiet bērnu uz muguras, uz cieta pamata; 

▪ atbrīvojiet elpceļus, uzmanīgi atliecot galvu un paceļot zodu, bet nenospiežot mīkstos 

audus zem zoda; 

▪ pārbaudiet un izvērtējiet elpošanu ne ilgāk kā 10 sekundes (redzu–dzirdu–jūtu 

princips). 

2.1. Ja bērns neelpo vai neelpo normāli (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma, 

neregulāra elpošana): 

▪ lieciet kādam izsaukt NMP; 

▪ uzmanīgi izņemiet no mutes redzamos svešķermeņus (nemēģiniet izņemt 

svešķermeni, ja to neredz); 

▪ veiciet 5 elpināšanas “no mutes–mutē"; 

▪ atbrīvojiet elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu, bet nenospiežot mīkstos audus zem 

zoda; 

▪ aizspiediet bērna degunu; 

▪ katrai elpināšanai patērējiet apmēram 1–1,5 sekundes. 

2.2. Ja pēc pirmā elpināšanas mēģinājuma bērna krūškurvis nepaceļas, tad pirms nākamās 

elpināšanas: 

▪ atveriet bērna muti un izņemiet visus redzamos svešķermeņus; 
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▪ pārbaudiet, vai bērna galva ir atliekta un zods pacelts; 

▪ meklējiet bērnam dzīvības pazīmes, kas ietver kustības, klepošanu vai normālu 

elpošanu (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma, neregulāra elpošana nav 

dzīvības pazīme); 

▪ patērējiet tam ne vairāk kā 10 sekundes. 

2.3. Ja esat pārliecināts, ka bērnam ir dzīvības pazīmes: 

▪ turpiniet elpināšanu, ja nepieciešams, kamēr bērns pats sāk elpot; 

▪ novietojiet bērnu stabilā sānu pozā, ja viņš ir bezsamaņā; 

▪ pēc apmēram 1 minūtes: ja NMP vēl nav izsaukta, pats izsauciet to (mazo bērnu ņemot 

līdzi); 

▪ nepārtraukti novērojiet bērnu. 

2.4. Ja dzīvības pazīmju nav vai arī neesat par tām pārliecināts: 

▪ atbrīvojiet sirds masāžas vietu no apģērba, vienu roku novietojiet krūšu kaula apakšējā 

daļā (ja bērns ir liels – abas rokas novietojiet krūšu kaula apakšējā daļā) un veiciet 

15 sirds masāžas; 

▪ sirds masāžas temps ir 100–120 reizes minūtē; 

▪ sirds masāžas dziļums ir 1/3 no krūškurvja diametra priekšas–muguras virzienā; 

▪ veiciet pārmaiņus sirds masāžu un elpināšanu; 

▪ turpiniet masēt un elpināt attiecībā 15:2 (15 masāžas un 2 elpināšanas); 

▪ pēc 1 minūtes: ja NMP vēl nav izsaukta, uz brīdi atstājiet bērnu un pats izsauciet to 

(mazo bērnu ņemot līdzi). 

3. Atdzīvināšanas pasākumus pārtrauciet tikai tad, ja: 

▪ ierodas NMP un pārņem bērna atdzīvināšanu; 

▪ bērnam parādās dzīvības pazīmes (bērns sāk kustēties, klepot un elpot normāli); 

▪ Jūsu spēki izsīkst. 

4. Ja ir vairāki glābēji, viņi var mainīties, patērējot maiņai pēc iespējas īsāku laiku, tādā gadījumā 

katrs veic atdzīvināšanas pasākumus dažas minūtes. 

5. Jebkurā nelaimes gadījumā, kurā bērns zaudē samaņu, jārīkojas atbilstoši atdzīvināšanas 

pasākumu principiem. 
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17. pielikums 

Atdzīvināšanas pasākumi zīdainim 

1. Ja zīdainis reaģē/atbild, tātad ir pie samaņas: 

▪ atstājiet zīdaini tādā pašā pozā, kā atradāt; 

▪ pasargājiet zīdaini no apkārtējās vides iedarbības; 

▪ centieties noskaidrot, kas noticis, un sniedziet nepieciešamo palīdzību; 

▪ ja nepieciešams, izsauciet NMP; 

▪ regulāri atkārtoti pārbaudiet zīdaiņa samaņu. 

2. Ja zīdainis nereaģē/neatbild, tad uzskatiet, ka viņš ir zaudējis samaņu: 

▪ sauciet palīgā; 

▪ novietojiet zīdaini uz muguras, uz cieta pamata; 

▪ atbrīvojiet elpceļus, uzmanīgi atliecot galvu un paceļot zodu, bet nenospiežot mīkstos 

audus zem zoda; 

▪ pārbaudiet un izvērtējiet elpošanu ne ilgāk kā 10 sekundes (redzu–dzirdu–jūtu 

princips).  

2.1. Ja zīdainis elpo normāli: 

▪ novietojiet zīdaini uz sāniem; 

▪ lieciet kādam izsaukt vai, ja esat viens, pats izsauciet NMP; 

▪ atkārtoti pārbaudiet zīdaiņa elpošanu. 

2.2. Ja zīdainis neelpo vai neelpo normāli (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma, 

neregulāra elpošana): 

▪ lieciet kādam izsaukt NMP; 

▪ uzmanīgi izņemiet no mutes tikai redzamos svešķermeņus ar mazo pirkstu 

(nemēģiniet izņemt svešķermeni, ja to neredzat); 

▪ veiciet 5 elpināšanas “no mutes–mutē un degunā” – ar gaisa tilpumu, kuru varat 

saņemt savos vaigos; 

▪ atbrīvojiet elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu, bet nenospiežot mīkstos audus zem 

zoda; 

▪ katrai elpināšanai patērējiet apmēram 1–1,5 sekundes; 

▪ novērojiet, vai zīdaiņa krūškurvis paceļas; 

▪ turot zīdaiņa galvu atliektu un zodu paceltu, pagrieziet savu galvu un skatieties, kā 

zīdaiņa krūškurvis saplok izelpas laikā; 

▪ novērojiet, vai kā atbilde uz elpināšanu nav rīstīšanās vai klepošana. 
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2.3. Ja pēc pirmā elpināšanas mēģinājuma zīdaiņa krūškurvis nepaceļas, tad pirms nākamās 

elpināšanas: 

▪ atveriet zīdaiņa muti un izņemiet tikai redzamos svešķermeņus ar mazo pirkstu; 

▪ pārbaudiet, vai zīdaiņa galva ir atliekta un zods pacelts. 

3. Pārbaudiet zīdaiņa dzīvības pazīmes: 

▪ meklējiet zīdainim dzīvības pazīmes, kas nozīmē kustības, klepošanu vai normālu 

elpošanu (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma, neregulāra elpošana nav 

dzīvības pazīme); 

▪ patērējiet tam ne vairāk kā 10 sekundes. 

3.1. Ja esat pārliecināts, ka zīdainim ir dzīvības pazīmes: 

▪ turpiniet elpināšanu, ja nepieciešams, kamēr zīdainis pats sāk elpot; 

▪ novietojiet zīdaini uz sāniem, ja viņš ir bezsamaņā; 

▪ pēc apmēram 1 minūtes: ja NMP vēl nav izsaukta, pats izsauciet to (zīdaini ņemiet līdzi); 

▪ nepārtraukti novērojiet zīdaini. 

3.2. Ja dzīvības pazīmju nav vai arī neesat par tām pārliecināts: 

▪ atbrīvojiet sirds masāžas vietu no apģērba, divus pirkstus novietojiet krūšu kaula 

apakšējā daļā un veiciet 15 sirds masāžas – sirds masāžu veiciet ar diviem pirkstiem, 

nevis kā pieaugušajiem ar delnu pamatni;  

▪ sirds masāžas temps ir 100–120 reizes minūtē; 

▪ sirds masāžas dziļums ir 1/3 no krūškurvja diametra priekšas–muguras virzienā; 

▪ veiciet pārmaiņus sirds masāžu un elpināšanu; 

▪ turpiniet masēt un elpināt attiecībā 15:2 (15 masāžas un 2 elpināšanas); 

▪ pēc 1 minūtes: ja NMP vēl nav izsaukta, pats izsauciet NMP (zīdaini ņemiet līdzi). 

4. Atdzīvināšanas pasākumus pārtrauciet tikai tad, ja: 

▪ ierodas NMP un pārņem zīdaiņa atdzīvināšanu; 

▪ zīdainim parādās dzīvības pazīmes (zīdainis sāk kustēties, klepot un elpot normāli); 

▪ Jūsu spēki izsīkst. 

5. Ja ir vairāki glābēji, tad viņi var mainīties, patērējot maiņai pēc iespējas īsāku laiku, tādā 

gadījumā katrs veic atdzīvināšanas pasākumus dažas minūtes. 

6. Jebkurā nelaimes gadījumā, kurā zīdainis zaudē samaņu, jārīkojas atbilstoši atdzīvināšanas 

pasākumu principiem. 
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