
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Paliatīvā aprūpe
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 1

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Svetlana Lanka Pedagoģijas katedra Lektore, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits 12
Lekciju skaits 6
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maģistra; 7- 
doktora)

1-4; P

Pārbaudes forma eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

Sociālā psiholoģija, veselības aizsardzības sistēma, medicīnas 
zināšanu pamati

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Sekmēt izpratni par paliatīvās aprūpes būtību, tās mērķiem un 

uzdevumiem.
Kursa uzdevumi Nodrošināt teorētiskās zināšanas par  bērnu un pieaugušo paliatīvo

aprūpi, kā arī sniegt izpratni par šādu klientu psiholoģisko, sociālo 
un garīgo aprūpi un atbalstu tuviniekiem.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidota sociālā darbinieka profesionālā kompetence darbā ar 
paliatīvās aprūpes klientu un viņa ģimeni.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros tiek apskatīta paliatīvās aprūpes vēsturiskā attīstība, kā arī  pasaules un Latvijas pieredze tajā.
Tiek  aplūkoti  sociālā  darba  profesionālie  rīcības  principi,  teorijas,  metodes  paliatīvajā  aprūpē.  Apskatītas
paliatīvās  aprūpes  klientu  specifiskās  vajadzības,  tiesiskais  statuss.  Sociālā  darba  problēmas  paliatīvajā
aprūpē.Kursā  notiek  praktiska  sociālo  gadījumu  analīze  (iespējamo  problēmu  risinājumi),  lai  pilnveidotu
sociālā darba sfērā strādājošo prasmes paliatīvajā aprūpē,  zināšanas par tās mērķi  un pamatprincipiem;  lai
palīdzētu  izprast  sociālā  darba  lomu  un  darba  specifiku  paliatīvajā  aprūpē  starpdisciplinārās  sadarbības
ietvaros.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas 
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darbi)
Ievadlekcija. 
 

Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis. 
Onkoloģija - statistika, problēmas. 

1 1

Paliatīvās aprūpes 
vēsturiskā attīstība 
pasaulē un Latvijā. 

Pasaules pieredze paliatīvajā aprūpē. Paliatīvās 
aprūpes vēsturiskā attīstība Latvijā.

1 1

Paliatīvās aprūpes 
būtība, mērķi,uzdevumi 
un darbības 
pamatprincipi

Paliatīvās aprūpes mērķi, uzdevumi. Paliatīvās 
aprūpes klientu tiesiskais statuss.
Paliatīvās aprūpes klientu specifiskās vajadzības. 
Dzīves kvalitātes jēdziens paliatīvajā aprūpē. 
Sāpes.
Nāve. Miršana. Mirstoša klienta aprūpe.
Paliatīvās aprūpes komanda.

6 2+2

Sociālā darba 
pamatprincipi paliatīvajā
aprūpē. Sociālais 
darbinieks – paliatīvās 
aprūpes komandas 
loceklis.

Sociālā darba teoriju realizācija paliatīvajā aprūpē.
Sociālā darba metodes paliatīvajā aprūpē.

2 2+2

Patstāvīgs sociālā 
gadījuma teorētisks 
risinājums.

2 2prakt.

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Patstāvīga situācijas analīze paliatīvās aprūpes jomā Latvijā 6

Sociālā darba paliatīvajā aprūpē atspoguļojums presē 6
Onkoloģisko un hematoloģisko saslimšanu  ārstēšanas un profilakses  pamatprincipi un 
aktualitātes

12

Mācību literatūras studijas 14
Sociālā darba paliatīvajā aprūpē problēmu analīze un izpratne. 10

Prasības KRP 
iegūšanai

Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām 
zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja piedāvātu  situāciju un, pielietojot praktiskajās 
nodarbībās gūtās iemaņas un prasmes, rast piedāvātās situācijas risinājumu.

Mācību 
pamatliteratūra

1.Baltiņa D. Ko derētu zināt par vēzi. R.: Zinātne, 2000. 
2. Pavlovska I. Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē / buklets / PAAL - 2001. 
3.Sosārs V. Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē. : Rīga: Dzīves jautājumi III,SDSPA attīstība,
1998. 
4.Psihosociāla, medicīniska un garīga atbalsta sistēma neizārstējami slimam bērnam un 
viņa ģimenei pirms un pēc bērna nāves, lai palīdzētu līdzsvarot ģimenes un darba dzīvi, 
reintegrējoties sabiedrībā un darba tirgū. – Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, 2007
5. Baltiņa D., Jansone A.Paliatīvā aprūpe. –Nacionālais apgāds, 2009

Mācību 
papildliteratūra

4.Kulbergs J. Krīze un attīstība.- Liepāja: LPA, 1998. – 133 lpp.
5.Zemīte E. Sociālā darba metodes. R.: SDSPA "Attīstība", 2001. – 263 lpp.
6.Monroe B. Social work in palliative care // Oxford textbook Of Palliative medicine / 
Edited by Double D., Hanks G.W.C., McDonald N. - Oxford University Press, 1999.
Normatīvie akti

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

Sociālais darbinieks.
Doctus
http:// www.onko.lv
http://www.palliative.lv
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