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Vecuma redze – labākais  
iespējamais 
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https://reallifedevelopment.wordpress.com/2013/12/15/jim-rohn-and-the-four-seasons-of-life/ 



Jim Rohn and the Four Seasons of Life 

Ziema 

Laiks 
atpūsties, 

sagatavoties 
& 

mācīties 

Pavasaris 

Laiks 
darboties, 
uzņemties 

risku  

& 

gūt pieredzi 

 

Vasara 

Laiks 
uzturēt  

& 

pasargāt 

Rudens 

Laiks mērķu 
sasniegšanai  

& 

nodrošinājumam 
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Redzēšana 
z 

Prāts Sirds Fizioloģiskās 
spējas 



https://www.quora.com/Are-you-legally-blind-with-20-60-vision 
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Fizioloģiskās 
spējas ar 
vecumu 

https://academic.oup.com/ageing/article/48/1/16/5126243?login=false 
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Prāts un 
pārliecība  

Piem. Optometrists    22      42    62 
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Sirds- Emocijas 
 
 
Pārmaiņu 
pieņemšanas 
cikls 

https://www.catalystconsulting.co.uk/brexit-challenge-accepting-change/ 



z 

z 

Vajadzības - Maslova hierarhija 

https://smarthr.lv/maslova-hierarhija 
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Vajadzību 
intensitāte ar 
gadiem 

https://hmn.wiki/lv/Maslow%27s_hierarchy_of_needs 
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Patiesas 
redzēšanas 
modelis 

Gars 

Emocionālā 

Fiziskā Racionālā 

Prāts 
• izglītība 

• gudrība 

• veiklība 

• izaicinājums 

 

 

Sirds 
• jautrība 

• sadraudzība 

• atpūta 

• pārliecība 

• briedums 

 

 

Fizioloģiskās spējas 
• uzturs 

• vingrinājumi 

• spēks 

• airobās aktivitātes 

 

 

Iemesls 

Cerība 

Rūpes 

Vadība 

Ticība 
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Pacientu tipi 

Cīnītājs (FS) 

Bezpalīdzīgais 
(HH) 

Nemierīgais (AP) 

Fatālists (FA) 

Apzināta 
izvairīšanās (CA) 
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MINI-MAC (The Mini-
Mental Adjustment to 
Cancer  
Scale) 

1. Šobrīd es dzīvoju šai dienai 

2. Es redzu savu slimību kā izaicinājumu 

3. Es esmu nodevis sevi Dieva rokās 

4. Es jūtos padevies 

5. Es jūtos ļoti dusmīgs par to, kas ar mani ir noticis 

6. Es jūtos pilnīgi apjucis par to, ko darīt 

7. Tā ir postoša sajūta 

8. Es apzinu savas svētības 

9. Es uztraucos par vēža atgriešanos vai pasliktināšanos 

10. Es cenšos cīnīties ar slimību 

11. Es novēršu uzmanību, kad manas domas ir par slimību 

12. Es nevaru to pieņemt 

13. Es esmu nobažījies 

14. Es neesmu īpaši cerīgs par nākotni 

15. Man šķiet, ka es nevaru neko darīt, lai sev palīdzētu 

16. Es domāju, ka tas ir pasaules gals 

17. Nedomāšana par to, palīdz man tikt galā 

18. Esmu ļoti optimistisks 

19. Man ir bijusi laba dzīve, tas, kas palicis, ir bonuss 

20. Man šķiet, ka dzīve ir bezcerīga 

21. Es vairs neceru 

22. Esmu sarūgtināts par to, ka man ir šī slimība 

23. Esmu apņēmības pilns uzveikt šo slimību 

24. Kopš manas diagnozes uzzināšanas, es tagad saprotu, cik dzīvība ir vērtīga, un es 

to izmantoju pēc iespējas labāk. 

25. Man ir grūti noticēt, ka tas notika ar mani 

26. Es pielieku pozitīvas pūles, lai nedomātu par savu slimību 

27. Es apzināti nospiežu domas par savu slimību, kas nāk manā galvā 

28. Es par slimību ļoti satraucos 

29. Es esmu nedaudz nobijies 
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AIS 
(Acceptance 
of Illness 
Scale) 

Mana slimība padara mani par nastu manai ģimenei un draugiem  

Mana slimība liek man reizēm justies nevēlamam 

Mana veselības stāvokļa dēļ es nejūtos kā vērtīga persona  

Manuprāt, apkārtējie cilvēki manas slimības dēļ bieži jūtas apmulsuši 

Man ir problēmas ar pielāgošanos ierobežojumiem, ko uzliek mana 
slimība  

Es nekad nebūšu pašpietiekams tādā mērā, kādā es vēlētos būt  

Manas veselības problēmas liek man paļauties uz citiem vairāk, nekā 
vēlos  

Es nevaru darīt to, kas man patīk vislabāk sava veselības stāvokļa dēļ  

8-18 punkti – neakceptē slimību; 30-40 punkti – slimību akceptē  
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100 pacientes, vecumā 32-80 gadi (vidēji 56 gadi), kurām veikta krūts 

vēža operācija (Polija, 2014) tika aptaujātas slimības pieņemšanai 

(AIS), kā arī garīgai adaptācijai (Mini-Mac). 

 

Rezultāti:  

• AIS - 38% slimību pieņēma ļoti labi, 48% - vidēji un 14% - zema. 

• Mini-Mac  

 cīnītājs (23,1),  

 bezpalīdzība un bezcerība (13,5),  

 pozitīva pārvērtēšana (23),  

 trauksme (16,5) .  

• Augsts garīgās pārvarēšanas līmenis tika novērots 53% pacientu ar 

konstruktīvu stilu un 4% pacientiem ar destruktīvu stilu. 

• Zems garīgās pārvarēšanas līmenis bija 5% pacientu ar konstruktīvu 

stilu un 46% pacientu ar destruktīvu stilu. 

 

Secinājumi: Labāku slimības vadību ietekmēja šādi faktori:  

Vecums un finansiālais stāvoklis (0.4),  

Dzīvesvieta un pašreizējā nodarbošanās (0.6) 

Izglītība un ģimenes stāvoklis (0.7),  

Manipulācijas veids (0.9) 
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NOLIEGUMS 
• neiedziļinās pārmaiņās 

• neticība/ Nejūtīgums 

• izstāšanās 

• izmaiņu apšaubīšana 

• strādā kā parasti 

 

IZPĒTE 
• eksperimentē/ uzņemas 

risku 

• meklē informāciju/ atbildes 

• ģenerē jaunas idejas 

• ātri novērš uzmanību/ streso 

• nenoteiktība/ satraukums 

UZTICĒŠANĀS 
• jūtas labi/ pieņem esošo 

stāvokli 

• fokusējas uz nākotni 

• izvirza mērķus 

• veido darbības plānu 

 

PRETESTĪBA 
• negatīvisms/ pesimisms 

• emocionālas izpausmes 

• koncentrējas tikai uz sevi 

• palielinās prombūtne 

• produktivitāte ļoti zema 

 

Pacienta uzticēšanās līmenis speciālistam 



Pacients cīnās ar pārmaiņām! 

Kā palīdzēt? 
 

Lūdziet viņam izteikt-formulēt tieši viņa bažas.  

 

Pēc tam palīdziet viņiem noteikt konkrētas lietas, ko var darīt, lai 

mazinātu šīs bažas. 

 

Uzklausiet radinieku bažas. Dažreiz cilvēkiem vienkārši jājūt, ka viņu 

balss tiek sadzirdēta. 

 

Palīdziet viņiem koncentrēties uz pozitīvajiem rezultātiem, ko radīs 

pārmaiņas. 

 

Ja jūs virzāt izmaiņas (piemeklējam korekcijas līdzekli), esiet atklāti 

par visām detaļām. 

 

Atrodiet veidus, kā iesaistīt pacientu lēmumu pieņemšanas procesā, 

lai viņš justos, ka viņam ir zināma kontrole pār izmaiņām. 

 

Izveidojiet kopības sajūtu, lai viņš justos kā joprojām atbalstīts. 

Uzticēšanās 

Mērķis 

Empātija 
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Paldies! 

z 

https://www.expatinbacolod.com/self-development/35-years-old-hope-old-age/ 



Jautājumi 

 

Diskusija 

Evita Kassaliete 


