
1. 

Labdien, cienījamie klātesošie, kolēģi, draugi un cīņu biedri! 

  

2. 

“Skilla un Haribda”?  Sengrieķu mitoloģijā, proti, Homēra Odisejā - divas pārdabiskas būtnes, kuras 

mīt Mesīnas jūras šaurumā un aprij kuģiniekus. Parasti šī metafora izsaka stāvokli, kur gan no 

vienas, gan no otras puses draud briesmas un kuģa kapteinim jābūt pietiekami gudram, drosmīgam 

un dievu izredzētam, lai navigētu droši un nokļūtu mērķī. Savā ziņā varam runāt par sociālo darbu 

medicīnā kā par šādu stāvokli, kurā nākas būt un strādāt vispirms jau starp divām sistēmām – 

labklājības un veselības aprūpes. Sistēmām, kurās nākas būt arī kā pacientiem vai pacientu 

tuviniekiem. Mēs, protams, visi šeit lieliski apzināmies mūsdienu lielākos izaicinājumus gan vienā 

gan otrā sistēmā – sabiedrības novecošanos, garāku vidējo dzīves ilgumu, ilgākus dzīves gadus ar 

hroniskām slimībām un dažādiem citiem ierobežojumiem, medicīnas tehnoloģiju attīstību un 

sadārdzināšanos, utt.  Bet šodien runāšu par dažiem aktuāliem šī konteksta aspektiem, balstoties uz 

praktiskā darba pieredzi ārstniecības iestādē strādājot nu jau 13 gadu, no kuriem pirmos desmit kā 

kapelāne un Garīgās aprūpes dienesta vadītāja un pēdējos divus arī kā sociālā darba vadītāja. 

 

3. 

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikmetā. Šāds laikmets nes līdzi daudz iespēju un daudz stresa. Stress 

vispār mūsdienās izsludināts par mūsu dvēseles miera un harmonijas ienaidnieku numur 1 – ar to 

izskaidro ja ne visas saslimšanas, tad lielāko daļu problēmu modernās dzīves kontekstā gan. 

Laikmetā, kur mūs tērējošā stresa ir daudz, savukārt resursu (laika un finanšu) vienmēr pietrūkst, 

dažkārt uzmācas domas, ka izejas nav, jeb vienīgā izeja ir vienkārši izturēt, kamēr vairs nevar... 

Slimības un slimnīcas kontekstos visas mūsu modernās dzīves problēmas, stresi, neatrisinātie un 

kompleksie jautājumi saplūst vienkopus un parādās īpaši asi un koncentrēti. Lai gan mēs visi 

vēlamies darīt, ko varam, pamatā profesionāļu vidū bieži sastopama izjūta, ka esam arvien ļoti tālu 

no jābūtības, no tā, kā vajadzētu būt – proti sakārtotas, dziedinošas vides, kurā koncentrēti labākie 

pieejamie resursi tam, lai cilvēks atgūtu veselību un integritāti. Paradoksālā veidā cilvēki, kas 

aprūpē pacientus un ik dienu dara ļoti smagu fizisku un emocionāli tērējošu darbu, paši savu 

veselību pakāpeniski zaudē un tiem, kas vairs nespēj, nav citas izejas, kā aiziet. 

 

 

4. 

Kā vienu no visbūtiskākajiem aspektiem saredzu nepieciešamību radikāli uzlabot komunikācijas 

garīgo telpu – tātad komunikāciju nevis kvantitatīvā, bet kvalitatīvā nozīmē. Mums visiem 



neskatoties uz sistēmu, kuru pārstāvam (labklājības vai veselības) ir skaidri jāapzinās, ka vienalga, 

kurā iestādē mēs strādājam, mēs neesam konkurenti, mēs neatrodamies dažādās nometnēs, mums 

nav jācīnās savā starpā, mums nav jābaksta vienam otra acī, bet jākļūst vienotiem kalpojot 

cilvēkiem, kuri cieš, kuri nespēj par sevi parūpēties un kuriem nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. 

Cilvēkmīlestībā balstītas profesionālas kopienas veidošana ir tas mērķis uz kuru mums visiem kopā 

jāvirzās, lai mēs spētu apkopot pieredzi, zināšanas un proaktīvi un argumentēti ietekmētu lēmumu 

pieņēmējus, prioritāšu noteicējus un resursu dalītājus. Kvalitatīva komuikācija nozīmē patiesu, 

autentisku attiecību veidošanu un lai šādas attiecības veidotos, nepieciešama mūsu kā profesionāļu 

spēja apzināties sevi un procesus, kuriem esam pakļauti strādājot starp “Skillu un Haribdu”.  

 

 

5. 

“Sāksim ar to, ka kultūra medicīnā, kurā mēs kalpojam līdzcilvēkiem, nav īpaši atbalstoša pašiem 

darbiniekiem. Tā ir savā ziņā “pārņemta” ar tehnoloģiju attīstību, ātrumu un objektīviem, 

izmērāmiem, zināšanu-distancētiem terapeitiskajiem uzdevumiem. Savukārt, pārmaiņas prasa laiku, 

rūpes, smagu darbu un pacietību. Tās lielāko tiesu nav mūsu kultūras centrālās vērtības. Tā rezultātā 

mēs paši, kas tajā strādājam, tiekam pastāvīgi ievainoti… 

Kultūra, kurā mēs nedrīkstam atzīt kļūdas, jo konsekvence ir nosodījums, atlaišana no darba, 

tiesvedība, utt. Tāpēc diskusija, par to, kā novērst kļūdas kļūst problemātiska. Diskusija notiek ap 

to, kā noslēpt, nomaskēt kļūdas, atrast “vainīgo” un sodīt un...dzīvot tālāk līdz nākamajai kļūdai...” 

 

6. 

Parunāsim par procesiem ārstniecības iestādē. Lai labāk to ilustrētu situāciju padalīšos ar kādu 

stāstu. Ir 2016.gada pavasaris Stradiņa slimnīcā – beidzas aprūpes līgums ar kādas iestādes aprūpes 

nodaļu un netiek atjaunots sakarā ar izmaksu pieaugumu. Slimnīcas nodaļās iestājas stāze, pacienti 

būtu jāizraksta, bet trūkst post-akūtā aprūpes posma, nopietna un ekstensīva rehabilitācija lielākajai 

daļai iedzīvotāju ir finansiāli nepieejama, valsts apmaksātā, savukārt, nepietiekama gan kvantitatīvi 

gan kvalitatīvi un vidēji 64 pacienti mēnesī ieguļas uz vidēji 4 nedēļām slimnīcā. Ņemot vērā, ka 

slimnīcas vidējās izmaksas uz stacionāta gultadienu ir vidēji 200 eur un katru dienu slimnīcā ienāk 

gan plānotie gan akūtie pacienti, nodaļās sākas panika. Caur Neatliekamās Medicīnas centru vien 

vidēji katru diennakti iziet ap 150 pacientu, no kuriem trešdaļa līdz pusei tiek stacionēti un vēl  kāda 

daļa paliek t.s. observācijas gultās, jo stacionēt viņus medicīnisku iemeslu dēļ nav iemesla, bet prom 

aiziet viņi nevar, piemēram, alkohola reibuma dēļ. Tiek meklēti vainīgie – gan iekšējie gan ārējie, 

briest frustrācija un emocijas plašā gammā sit augstu vilni – neapmierināti ir gan pacienti, kuri 

pārcieš satraukumu tikt izrakstīti bez turpmākās aprūpes nodrošinājuma vēl vismaz trīs-četras 



nedēļas, neapmierināti ir ārsti, kuri nevar uzņemt un ārstēt akūtos u plānveida pacientus, jo gultas 

aizņem pacienti, pie kuriem viņi savu darbu ir paveikuši, neziņā ir slimnīcas administrācija, jo 

sistēmiski nespēj atrisināt hroniskās valsts līmeņa problēmas.  Emociju vētra brāžas pār sociālā 

darbinieka galvu, kurš šajā procesā tiek arvien spēcīgāk identificēts ar savu klientu. 

 

 

7. 

Sociālie darbinieki tiek identificeti ar sociālā riska pacientiem, proti, dažkārt izturoties ar līdzīgu 

necieņu, nosodījumu un emocionalitāti kā pret šiem pacientiem. Tas ir ļoti traumatiski darbiniekiem. 

Psihologi, terapeiti, kuri strādā ar vardarbības upuriem, karavīriem, citām personām, kas tiek 

paklautas varmācībai un lielam distresam, tiek specifiski atbalstīti, jo citādi viņi zaudē spēju strādāt 

savā profesijā, to sauc par sekundāro traumu. Sociālie darbinieki arī tiek pastāvīgi eksponēti sociālā 

riska dzīvesveidam un individuālajām pacientu dzīves vēsturēm, kas satur varmācības pieredzes, 

dziļi degradētas attiecības, stresa pieredzes. Kombinācijā ar nepilnīgu, vāju aprūpes sistēmu valstī 

un kultūrā valdošo kopienas ideāla trūkumu, darbinieki pastāvīgi pieredz bezspēcību sniegt ētiski 

pareizu atbalstu saviem pacientiem. Šajā perspektīvē papildus stress, ko rada slimnīcas konteksti, 

darbojas neefektīvi un nevis palīdz risināt situācijas ātrāk, bet tieši pretēji - samazina darbinieku 

kapacitāti un dod pamatīgu trecienu personas aicinājumam, darba priekam. 

 

8. 

Globāli  veselības aprūpē arvien lielāku un nozīmīgāku lomu ieņem vecāka gada gājuma pacienti, 

sistēma spiesta pārveidoties atbildot uz šīs vecuma grupas pacientu specifiskajām fiziskās un 

mentālās veselības vajadzībām. Tiek paredzēts, ka arī sociālais darbs ar vecāka gada gājuma 

personu grupu nākotnē ieņems arvien lielāku daļu, kas nozīmē, ka sociālajaiem darbiniekiem būs 

jābūt specifiski izglītotiem, ar noteiktām prasmēm un kompetencēm un nepieciešamo sociālo 

darbinieku skaits darbam ar šo grupu arvien palielināsies.   

Nepieciešama gan intensīvas gan ekstensīvas formas praksē un refleksijā balstīta socialo darbinieku  

pamatstudiju un mūžizglītība. spriedze starp akadēmiķiem un praktiķiem saistībā ar jautājumu par 

to, vai studentu zināšanas, pramses un spējas atbilst mūsdienu praksei ir vēsturiski veidojusies.  

Mūsdienu fokuss uz atbildību un profesionālo darbību  kompleksā veselības aprūpes pakalpojumu 

sistēmā, prasīs no sociālajiem darbiniekiem augstu pašapziņas un pašizziņas līmeni, ambivalences 

toleranci, atvērtību pārmaiņām un spēju uz pašsupervīziju.” 

Nepieciešams attīstīt tādas izglītības modeļus, metodes un formas, kas balstoties uz kopīgām 

vērtībām, ideāliem, un kopīgu mērķi, spēj attīstīt profesionālu radošumu un iespējas praktizēt 

atšķirīgas metodes, darba stilu, izvēli darba instrumentu pielietojumā un radošā pieej.  Mums jājautā 



sev – vai sistēma, tajā skaitā, izglītība, kalpo cilvēkiem, vai cilvēki sistēmai? Vai esošā izglītība 

palīdz radīt “skrūvītes” vai radošas personības spējīgas augt, un transformējot sevi transformēt un 

pārradīt sistēmu, lai tā kļūtu par auglīgu, cerīgu, enerģētiski piepildītu vidi entuziasmam un vēlmei 

kalpot otram cilvēkam. 

 

9. 

Ir jānotiek konkrētām pārmaiņām radot elastīgu un adaptīvu izglītības vidi, kas ietver sekojošas 

lietas: 

a) fokusu uz integrētu aprūpi un transdisciplināru sadarbību 

b) paaugstinātu apzinātību par demogrāfiskajām tendencēm, īpaši ņemot vērā sabiedrības 

novecošanos 

c) praksē bāzētu zināšanu akumulāciju un tālāknodošanu 

d) prasmi koordinēt un īstenot pacientu ar kompleksām vajadzībām izrakstīšanu 

e) piegriezt vērību pakalpojumu izmaksu samazināšanai kopsakarībā ar atbildību par rezultātiem  

f) aktīvu dalību pacientu tiesību aizstāvības, pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitāte 

sistēmu veidošanā, pacientu un viņu tuvinieku izglitošanu un aktīvu iesaisti 

g) proaktīvu pieeju slimnīcu administratīvajā darbā ņemot vērā medicīnas kā hierarhiskas sistēmas 

spēju ievainot 

h) spēju tolerēt neziņu, pēkšņas, neparedzamas un straujas pārmaiņas un spriedzi zaudējumu, sēru 

kontekstā, kā arī saglabāt cerību strādājot ar cilvēkiem dzīvības un nāves robežpunktos. 

 

 

10. 

Akūti nepieciešams domāt par sekojošām lietām: 

- paliatīvās aprūpes ideālu un sūtības ieviešanu medicīnā kopumā visplašākajā nozīmē. Paplašināt 

un padziļināt gan ārstnieciskās gan sociālās jomas profesionāļu izpratni par paliatīvās medicīnas un 

aprūpes filozofiju un pamatprincipiem, kur persona tiek uzlūkota kā kompleksa kontekstuāla būtne 

ar pamatvajadzību pēc pieņemšanas un jēgpilnām attiecībām. 

- Personu veselības un sociālajai aprūpei jākļūst par integrētu veselumu, pārvarot  resoriskās 

robežas un maksimāli mazinot birokrātiju. 

Sociālo darbinieku laiks jāatbrīvo attiecību veidošanai, aktīvās klausīšanās praksei un supervizētai 

refleksijai. Tikai tādā veidā iespējama profesionāla  izaugsme un personiska nobriešana. 

Jāveido nevis tikai starpdisciplināras, bet transdisciplināras komandas, sevišķi darbā ar hroniski 

slimām personām, ar to saprotot profesionāļus, kuri apguvuši vairākas profesijas un strādā uz šo 

profesijas robežām, veidojot jaunas, radošas pieejas un risinājumus. 



Sekojot globālajām tendencēm uz preventīvo aprūpi un wellness tipa aprūpi, jāattīsta pakalpojumi 

ģimenes ārstu praksēs, ambulatorajā sektorā un mājās. Fragmentētā veselības aprūpe, kas šobrīd 

tiek pieejama gados vecākajiem mūsu sabiedrības locekļiem ir neefektīva un potenciāli bīstama. Šie 

cilvēki saņem aprūpi no daudziem dažādiem speciālistiem, kuri savā starpā nav koordinēti un nezin 

viens par otra intervencēm, izmeklējumiem un ārstēšanu, tādējādi nonākot situācijā, kurā palielinās 

medicīnisko un citu aprūpes kļūdu iespejas. 

 

11. 

Katrs no mūsu klientu stāstiem pārbauda mūsu mentālās un emocionālās robežas. Vai mēs to 

apzināmies vai nē, mūs ievaino sāpes, bailes, uztraukumi, pārdzīvojumi un šausmas, kuras 

pārdzīvojuši un kuriem iet cauri mūsu pacienti. Tā ir liela spriedze, kurā mēs atkal un atkal ieejam 

un paliekam. 

 

Dienu pēc dienas viens no visgrūtākajiem uzdevumiem ir kaut kādā mērā regulēt mūsu pašu bailes 

un diskomfortu. Ja mēs to nespējam, mēs riskējam vai nu minimalizēt vai noliegt mūsu klientu 

teikto vai reaģēt tādos veidos, kas atņem viņiem dzīves kapacitāti. Tas, ko mēs dzirdam un 

pieredzam dienu no dienas padara mūsu nastu smagāku, it īpaši tad, ja mēs individuāli un kopīgi 

nedalāmies savā pieredzē un nemeklējam palīdzību viens pie otra. 

 

“... mēs pastāvīgi staigājam pa trauslo un svēto zemi, kurā esam priviliģēti cilvēku dzīvesstāstu un 

pieredžu uzklausītāji. Strādāt kopā ar cilvēkiem, lai destrukciju un salauztību pārveidotu 

dziedināšanā un veselumā vienmēr ir grūts darbs, dažkārt pat biedējošs. Darīt šo darbu ar skaidru 

mērķa un virziena apziņu, tai pat laikā paliekot atvērtam un ievainojamam... ir grūti sasniedzams 

līdzsvars. Tas prasa no mums ļoti daudz un maksa ir augsta. Šajā procesā mēs tiekam ievainoti un 

uz visiem laikiem pārmainīti.” 

 

  

12. 

Ieklausīšanās sevī pieprasa tādu vidi, kurā mēs patiešām varam sadzirdēt savas domas, jo ikdienas 

polifoniskajā un rutinizētajā darba troksnī visbiežāk to nespējam. Atjaunot mērķa un jēgas izjūtu, 

saredzēt ikdienas haosā kādu plašāku vai jaunu perspektīvi, atgūt drosmi un saikni ar savu 

sirdsbalsi. Nevis kā luksus, bet kā stratēģija. Tieši tāpat kā vadīšanas process prasa stratēģisku 

pieeju, lai mobilizētu cilvēkus, tā prasa arī stratēģiju, lai  atjaunotu savus emocionālos, fiziskos un 

garīgos resursus. Jo mūsu darbs prasa drosmi sastapties ar citu cilvēku sāpēm, ciešanām, kļūdām un 

neveiksmēm katru dienu! Bez brīvības mainīties un augt kā personai, pat mīlēta un pazīstama darba 



jēgas zaudējums var novest pie dezorientācijas un izmisuma. Tamdēļ mums nepieciešams arvien 

meklēt jaunas stratēģijas, kas ļautu vismaz tuvoties tam ideālam, ko saucam par holistisku pieeju 

rūpēs par saviem līdzcilvēkiem! 

 

13. 

Ārstniecībai (dziedināšanai) ir (jābūt) holistisks raksturs. Tā ietver attiecību atjaunošanu.  

Cilvēka garīgā dzīve integrē un uztur visas pārējās dimensijas. 

Tādēl gan mēs paši gan savā darbā esam aicināti integrēt garīguma dimensiju visos līmeņos. Garīgā 

dzīve nav “odziņa uz kūkas”, bet gan visa cilvēka dzīve kopumā/veselumā ir viņa garīguma 

izpausme.  


