
Gatavs aiziet, lai dzīvotu



PĒC AIZIEŠANAS: BIOLOĢISKIE 
ASPEKTI



CILVĒKA BIOLOĢIJA

CILVĒCE GAIDA JAUNUS 
ZINĀTNISKUS ATKLĀJUMUS

Cilvēka bioloģiskā izcelsme -
DNS 

Bioloģiskā pulksteņa 
parādība 

Brīvība izvēlēties nākotnes 
notikumus



Karnovska rīcībspējas skala
DEFINĪCIJA PROCENTI % KRITĒRIJI

Cilvēks spēj normāli darboties un strādāt. 

Nekāda īpaša aprūpe nav nepieciešama. 100

Normāls veselības stāvoklis. Sūdzību un 

slimības pazīmju nav.

90 Cilvēks spēj normāli funkcionēt. Izpaužas nebūtiskas 

slimības pazīmes vai simptomi

80 Normāli funkcionēšana prasa piepūli. Parādās dažas 

slimību pazīmes vai simptomi.

Cilvēks vairs nespēj strādāt, bet var dzīvot 

mājās un tikt galā ar gandrīz visām 

personiskajām vajadzībām. Nepieciešama 

lielāka vai mazāka palīdzība.

70 Spēj sevi aprūpēt, nespēj turpināt ierastās darbības un 

aktīvi strādāt.

60 Brīžiem nepieciešama palīdzība. 

Lielākoties spēj aprūpēt sevi.



Karnovska rīcībspējas skala
DEFINĪCIJA PROCENTI % KRITĒRIJI

50 Nepieciešama palīdzība un bieža medicīniska aprūpe.

Cilvēks nespēj aprūpēt pats sevi. 

Nepieciešama slimnīcas vai cita medicīniskā 

personāla aprūpe. 

Slimība var strauji progresēt.

40 Cilvēks ir nespējīgs, nepieciešama īpaša

aprūpe un palīdzība

30 Cilvēks ir ārkārtēji vājš. Lai gan nāve vēl 

tik drīz neiestāsies, parasti cilvēks tiek uzņemts 

stacionārā aprūpē.

20 Cilvēks ir smagi slims. Nepieciešama hospitalizācija un 

dzīvības uzturēšanas procedūras.

10 Cilvēks mirst. Organisma spēja nodrošināt dzīvības 

uzturēšanai nepieciešamās funkcijas strauji mazinās.

0 Cilvēks miris.



BIOLOĢISKĀS NĀVES BŪTISKIE ASPEKTI

GAISMA TUNEĻA GALĀ

Bioloģiskie nāves cēloņi

Klīniskā un bioloģiskā 
nāve

Bioloģiskās nāves fakta 
konstatēšana 

Bioloģiskās nāves veidi



NĀVE – NEIZBĒGAMA DZĪVES DAĻA

Paliatīvās aprūpes māsu pašaizliedzīgais darbs ir 
grūts gan fiziski, gan psiholoģiski 

Negatīvs un pozitīvs 
nāves tēls; 

Māsu domas par 
mirstošo kopšanu;

Mirstošo pacientu 
aprūpes problēmas;

Veidi, kā mazināt 
medmāsu trauksmi;



Ko zinātnieki 
šodien zina par 
dzīvības beigu 

procesu

Lūk, ko tas patiešām nozīmē, 
ja jūs sapņojat par nāvi 

Kā notiek miršana?

Vai mirt ir sāpīgi?

Vai persona zina, kas 
notiek? 

Kāpēc cilvēki redz 
gaismu?

Kādi ir sapņi pirms 

nāves? 



KO CILVĒKI DOMĀ 
PAR NĀVI?

Cilvēka attiecības ar 
nāves faktu

Nāve ir jāsagatavojas

Bailes no nāves

Samierināšanās ar nāvi 

Domas nāves krustcelēs



Faktoru ietekme uz dzīves ilgumu

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr



PALDIES PAR UZMANĪBU
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