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Medic īnas soci ālais darbs

Medicīnas sociālo darbu apzīmē kā sociālā darba 
praksi slimnīcās un citās veselības aprūpes 
iestādēs, lai veicinātu veselību, novērstu slimības 
un palīdzētu pacientiem, viĦu ăimenēm atrisināt ar 
slimību saistītās sociālās un psiholoăiskās 
problēmas.
Sociālā darba uzdevums slimnīcā ir novērst  vai 
mazināt ekonomiskās, ăimeniskās, un 
psiholoăiskās problēmas, kas traucē
izveseĜošanos.
Sociālajam darbiniekam ir jārūpējas arī par 
pacienta aprūpi pirmajās dienās pēc izrakstīšanās 
no slimnīcas.
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Sociālais darbinieks slimn īcā

Sociālais darbs slimnīcā ir viens no sociālā darba 
virzieniem,  kas nodrošina sociālo pakalpojumu 
sniegšanu slimnīcās un citos veselības aprūpes 
centros. 
Saslimšana vienmēr ir saistīta ar noteiktu sociālu 
situāciju, arī tādu, kas varētu traucēt 
atveseĜošanos un rehabilitāciju.
Sociālo darbinieku galvenie uzdevumi slimnīcā ir:

Kopā ar klientu un viĦa ăimeni meklēt sociālo situāciju 
risinājumus;
Reaăēt uz klientu vai radinieku, ārstu un slimnīcas 
personāla vēlmēm, kas veicina klienta sociālās 
funkcionēšana uzlabošanos;
Sniegt pacientam konsultācijas par sociāliem 
jautājumiem;
Sniegt individuālās, laulāto un ăimenes konsultācijas.
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Specifiskie soci ālā darba nosac ījumi:

palīdzība pirms uzĦemšanas slimnīcā, 
ietverot, psihosociālo novērtējumu un 
indivīda vajadzību novērtējumu;
individuāla sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas plāna izstrāde;
psihosociālās funkcionēšanas iespēju 
palielināšana, sociālu un emocionālu 
problēmu novēršana.
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klientu istabi Ħa



Sociālais darbinieks slimn īcā

Sociālā darbinieka uzmanības lokā ir grupas ar 
augstu psihosociālā riska pakāpi: nespēcīgi, veci 
pacienti, hroniski slimi cilvēki, personas ar garīga 
vai fiziska rakstura funkcionāliem traucējumiem, 
smagi slimi pacienti.

Sociālā darbinieka galvenās funkcijas:
Psihosociālā novērtēšana;
Informēšana;
Psihosociālās konsultācijas;
Konsultācijas personīgās naudas līdzekĜu plānošanā un 
izlietošanā;
Veselības izglītošana;
Palīdzības nodrošināšana pēc izrakstīšanās;
Pacienta un ăimenes konsultācijas;
Pašpalīdzības un emocionālā atbalsta ăimenes vai grupu 
organizēšana;
Pēcizrakstīšanās aprūpes nodrošināšana.
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Atbalsts klientiem DPN slimn īcā

Institūcijā tiek nodrošināts atbalsts klientu individuālo un 
sociālo problēmu risināšanā, tiek nodrošināti nepieciešamie 
apstākĜi, lai klienti varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Ir iespēja apgūt šādas sadzīves un pašaprūpes iemaĦas:

Personiskās naudas izlietojuma plānošanu;
Iepirkšanās un citu sadzīves iemaĦu apgūšanu:
Dzīvojamo telpu un teritorijas uzkopšanu;
Apăērba mazgāšanu, gludināšanu un apavu kopšanu;
Ēdiena gatavošanu;

Institūcijā tiek nodrošināts sākotnējo klienta prasmju un 
iemaĦu, pašaprūpes spēju novērtējums.
Regulāri tiek veikts klientu funkcionālo spēju (pašaprūpes, 
sociālās prasmes, intelektuālās, fiziskās spējas u.c.) 
novērtējums.
Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, katram klientam tiek 
sastādīts individuāls sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas plāns, kura izstrādē piedalās psihiatrs, 
psihologs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, darba 
terapijas instruktors, ergoterapeits, fizioterapeits, medicīnas 
māsa un aprūpētājs.
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Sociālais darbs psihiatrij ā

Sociālais darbs psihiatrijā ir profesionāla darbība 
paralēli ārsta, medicīnas māsu, psihologu, 
psihoterapeitu un darba terapeitu profesionālajam 
darbam. Darbs ir atšėirīgs atkarībā no tā, kur tas tiek 
veikts — ārpus stacionāra, stacionārā vai tas ir 
rehabilitācijas darbs ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Katrs komandas loceklis ir atbildīgs par visas 
komandas darbu. Komandā var iekĜaut dažādu 
profesiju pārstāvjus, un to daudzums ir atkarīgs no 
konkrēta klienta vajadzībām. Galvenais uzdevums šai 
darbā ir uz pacientu un viĦa tuviniekiem vērsts darbs, 
kas ietver klienta fiziskās, garīgās un sociālās 
veselības aprūpi. Labi koordinēts komandas darbs 
palīdz sniegt profesionālu, kvalitatīvu un savlaicīgu 
pakalpojumu klientam.



DPNS priekšroc ības soci ālo pakalpojumu 
att īst ībai

pieejama attīstīta slimnīcas infrastruktūra:
rehabilitācijas telpas; 
centralizēta veĜas mazgātava, 
virtuves bloks;
daudzveidīgu nodarbību telpas;

Visu diennakti pieejams ārsts psihiatrs.
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Priekšlikumi LPR soci ālo pakalpojumu 
att īst ībai

PusceĜa mājas izveide Daugavpils 
psihoneiroloăiskajā slimnīcā
Pagaidu sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 
(piemēram, pēc radinieku lūguma 
īslaicīgas prombūtnes laikā)



Paldies par uzmanību!


