Informācija medijiem
24.11.2011.

5,75 kredītpunktu par semināru „Nāve. Miršana”
2011. gada 2. decembrī RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnikā notiks
seminārs ārstiem un māsām „Nāve. Miršana. Pacienta un tā tuvinieka medicīniskā, tai
skaitā psihoemocionālā aprūpe”. Pieteikties semināram var līdz 30. novembrim, par
dalību tajā tiks piešķirti 5,75 kredītpunkti.
Vai teikt pacientam bezcerīgas prognozes diagnozi? Kā teikt? Kurā brīdī? Kā pateikt
tuviniekiem? Vai teikt? Vai ņemt bērnu līdz uz bērēm? Ko teikt bērnam? Kā skaidrot?
Seminārs būs tieši par šīm tēmām – kā pēc iespējas profesionālāk pacientam un viņa
tuviniekiem paziņot skarbo patiesību, sniedzot šajā brīdī tik ļoti nepieciešamo pirmo
psihoemocionālo aprūpi. Nereti tieši veids, kādā skaudrā patiesība pateikta, iespaido
visvairāk. Profesionālu atbalstu dzīves smagajā mirklī var meklēt pie ārsta–psihoterapeita,
tomēr vislabāk, ja nepieciešamā palīdzība tiek saņemta arī no citiem medicīnas speciālistiem.
Nekas tā neliek aizdomāties par Dzīvi un tās vērtībām kā Nāves tēma. Divi lielie pasaules
notikumi – Dzīvības sākšanās un izbeigšanās. Īpaši nepieciešama savu uzskatu un attieksmes
izveide par miršanas tēmu ir mediķiem, kuri ikdienā sastopas ar savām un citu cilvēku izjūtām
un uzskatiem par nāvi, miršanu, tās būtību, jēgu, ar cilvēku bailēm no tās un jautājumiem par
to.
Nāve un miršana nav viegli definējamas, ap šiem terminiem cieši savijušies medicīniski,
juridiski un ētiski jautājumi. Pilnveidojoties reanimācijas tehnikai un dažādām tehniskām
ierīcēm, ar kuru palīdzību var uzturēt dzīvību, kā arī attīstoties cilvēka orgānu transplantācijai,
nepieciešams no jauna iedziļināties nāves jēdzienā. Diskusiju par šo tēmu vēl ir daudz, un tās
arvien no jauna uzjunda jaunākie tehnoloģijas sasniegumi, kas nāves jautājumu paceļ pilnīgi
jaunā kvalitātē.
Seminārs „Nāve. Miršana. Pacienta un tā tuvinieku medicīniskā, tai skaitā psihoemocionālā
aprūpe” notiks 2011. gada 2. decembrī RSU Psihosomatikas klīnikā (Rīgā, Kapseļu ielā 23).
Pieteikt dalību seminārā var līdz 30. novembrim, nosūtot pieteikumu uz e-pastu:
info@psihosomatika.lv vai zvanot: 67625655.
Plašāka informācija un semināra darba kārtība atrodama mājas lapas www.psihosomatika.lv
sadaļā „Aicinām apmeklēt”.

