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Palīgmateriāls 

pacientam ar psihiskiem 

traucējumiem 

 

 

 

 

Šī brošūra palīdzēs Tev saprast, ko sagaidīt no sava 

ārstējošā ārsta – psihiatra, pie kura Tu dodies 

ārstēties, un paskaidros, ko ir svarīgi pajautāt 

ārstam. 



 

 

 

Kas Tev ir jāzina par savu slimību: 

1. Kāda man ir diagnoze? 

2. Kādēļ es saslimu? 

3. Vai manu traucējumu raksturs jau ir zināms, vai 

arī diagnoze vēl nav skaidra? 

4. Kādi traucējumu simptomi man jau ir un kādi 

vēl varētu parādīties? 

5. Vai man ir nepieciešama kāda profilakse? 

6. Kādas, pēc ārsta domām, ir manas psihiskās 

problēmas un kas  nepieciešams, lai ar tām tiktu 

galā? 

7. Vai es varu atveseļoties, izārstēties? 

8. Kur es varu iegūt vairāk informācijas par saviem 

traucējumiem? 

 

Aprūpe un ārstēšana 

1. Aprūpes, režīma un ārstēšanas pamatprincipi 

2. Kur es varu iegūt vairāk informācijas par 

ārstēšanos? 

3. Vai es varu ar kādu dalīties – parunāt par saviem 

traucējumiem (ar kolēģi, tuvu draugu, ģimenes 

locekli)? 

4. Kas ar mani kontaktēsies, sazināsies un uzzinās 

par maniem traucējumiem (medmāsa, psihologs, 

sociālais darbinieks)? 

5. Vai es pats drīkstu izlemt par to, kā 

augstākminētās personas uzzinās par maniem 

traucējumiem (proti, no maniem vārdiem vai arī 

viņiem būs tiesības iegūt informāciju no 

ārstniecības iestādes)? 

6. Cik bieži man būs jāapmeklē psihiatrs un citi 

speciālisti? 

7. Vai ir pamats uzskatīt, ka ārstēšana būs 

veiksmīga? Kā ārstēšana tiks plānota? 

8. Cik ilgi tā noritēs? 

9. Cik veiksmīga ir ārstēšanās „sarunas” formā 

(ģimenes terapija, uzvedības terapija)? Ja tā ir 

veiksmīga, tad kur man savā apkārtnē, pilsētā 

meklēt šādu ārstniecības metodi un speciālistus? 

10. Kā es pats sev varu palīdzēt? 

11. Ja mani neapmierina ārstēšanas process un 

aprūpe, pie kā es varu griezties un kā man izteikt 

pretenzijas,? Kā dalīties ar viedokli, kā uzzināt 

cita viedokli? Kā uzrakstīt sūdzību? 

12. Ar ko man sazināties, ja man kļūst sliktāk? 

13. Kā man sazināties ar savu ārstējošo ārstu vai arī 

citiem ambulatoras psihiatriskās iestādes 

darbiniekiem, ja neatrodos slimnīcā? 

14. Ko man darīt, ja jūtu, ka traucējumi ir 

saasinājušies? Kur man zvanīt, lai saņemtu 

palīdzību? 

15. Vai ir pieejama juridiska palīdzība (piemēram, 

advokātu konsultācija), ja man tāda būtu 

nepieciešama? 

 

Par medikamentiem 

1. Kādas zāles es lietoju un kādas man būs jālieto 

turpmāk? 

2. Medikamentu lietošanas ilgums (īslaicīgi, 

ilgstoši) 

3. Kādas var būt zāļu lietošanas blakusparādības/ 

blaknes? 

4. Ko man darīt, ja parādās blakusparādības? 

5. Kāpēc manai ārstēšanai izvēlēti tieši šie 

medikamenti? 

6. Cik ilgi man būs jālieto šie medikamenti? 

7. Vai ir citi medikamenti, kurus varēšu lietot, un 

cik iedarbīgi tie būs? 

8. Kādiem simptomiem ir jābūt, proti, kā manam 

stāvoklim ir jāmainās, lai mainītu medikamentu 

lietošanas devu? 

9. Vai drīkst samazināt zāļu devu? Kādos 

gadījumos tas ir atļauts? 

10. Kādēļ man jālieto dažādi medikamenti? 

11. Pēc cik ilga laika manas zāles drīkstēs nomainīt 

pret citām? 

12. Ko man darīt, ja man parādās blakusparādības? 

13. Kas ar mani var notikt, ja pārtraukšu lietot zāles? 

14. Vai ir pieejama informācija vai apraksts par 

zālēm, kas man ir izrakstītas? 

 

Par ārstēšanos slimnīcā 

1. Vai man ir jāiet slimnīcā un ja ir, tad uz cik ilgu 

laiku? 

2. Ja man ir jāiet slimnīcā, tad kurā? 

3. Kādu ārstēšanos man sniegs slimnīcā? 

 

Par ārstēšanos mājās 

1. Ja es nepiekrītu ārstēties slimnīcā, tad kas par 

mani rūpēsies un kas mani aprūpēs? 

2. Kur pēc palīdzības var griezties cilvēks, kurš 

mani pieskata un aprūpē? 

 

Palīdzība pašam sev 

1. Kā es pats sev varu palīdzēt, lai ātrāk un bez 

sarežģījumiem atveseļotos? 

2. Kā un kur es varu satikties ar cilvēkiem, kuriem 

ir līdzīgas veselības problēmas vai psihiski 

traucējumi? 

 


