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Mūsdienu sabiedrība 

Pozitīvie aspekti :

 Dinamiska attīstība

 Attīstītas un sarežģītas dzīves sfēras 

( ekonomika , izglītība, sociālā un  

kultūras pasaule, sabiedrības

pārvalde)

 Globalizācija ( tehnoloģijas, finanšu 

tirgus, informācijas pārvalde)



Mūsdienu sabiedrība(1)

Negatīvie aspekti:

 Vardarbība

 Atkarību izraisošo (psihoaktīvo vielu) lietošana

 Tradīcijas ( veicina alkohola lietošanu)

 Stereotipi  ( “nebūšu veiksmīgs, ja neiekļaušos 

kompānijā un nelietošu”) 



Patērētājsabiedrības modelis

 Jūtas un noskaņojums rodas ārpus personības

 Viss ir pieejams ( pieejamība veicina  

piedāvājumu ↔ pieprasījumu )

 Visu var nopirkt  ( arī emocijas) 





Stabila personība 

Noturīgs indivīda sociāli nozīmīgo īpašību  

kopums, kas izpaužas:

 Kognitīvajā sfērā ( domāšanas procesos)

 Emocionālajās reakcijās( jūtu izpausmēs) 

 Uzvedībā ( sociālajā rīcībā)



Atkarīga personība 

Riska faktori:

 Bioloģiskie ( pārmantojamība, blakus 

saslimšanas) 

 Sociālpsiholoģiskie un sociālekonomiskie  

(ģimene, tradīcijas, vardarbība,  ” jauniešu 

subkultūras” novirzieni)

 Personības ( pašapziņa, pašvērtējums)
SPKC,  Narkotiku lietošana izklaides vietās , Rīga ,2008 ( pētījuma rezultāti)



Atkarības jēdziens

 Atkarība ir biopsihosociāla saslimšana, tā 

ietver gan indivīda bioloģiskās un garīgās 

vajadzības, gan sociālo lomu nozīmi 

sabiedrībā

 vārds narkomania cēlies no grieķu valodas

grieķiski – narkotikos nozīmē reibinošs un 

mania nozīmē ārprāts, kaisle, tieksme



Atkarības definīcija

PVO ekspertu definīcija, kurā atkarību raksturo 

ar: 

 uzmācīgu tieksmi

 kontroles zudumu

 tolerances pieaugumu

 atcelšanas jeb abstinences sindromu

 sociāli bīstamu uzvedību



Atkarības definīcija(1)

 atkarība ir primāra, hroniska (pastāvīga,

ilgstoša) un progresējoša slimība, kas palielina

invaliditātes veidošanās un mirstības risku

 Atkarība ietekmē pacienta fizisko un psihisko 

veselību, domāšanas procesus,  emociju un 

uzvedības regulēšanu un sociālo veselību 

(sociālo adaptāciju, attiecības ar līdzcilvēkiem 

un darba attiecības) - personību kopumā



Atkarības attīstības mehānisms

(slimības patoģenēze)

 10 smadzeņu neiroķīmiskās sistēmas ir
atbildīgas par cilvēka garastāvokli (emociju un
jūtu izpausmēm), intelektuālo darbību, uztveri
un apziņu ,kā arī fizisko pašsajūtu (Doering WK et al,
2003; Jahn H et al,2004; Koob GF,2006)

 Pētījumi apstiprina, ka personām, kuras ir
atkarīgas no psihoaktīvām vielām ir ilgstoša,
iespējams, permanenta (noturīga) smadzeņu
disfunkcija un pat neatgriezenisks motivācijas
jeb atalgojuma sistēmas bojājums (Berridge KC,
Robinson TE,2003; Spanagel R, Heilig M, 2005)



Slimības patoģenēze(1)
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Slimības patoģenēze(2)

 Piem.: Galvas smadzeņu limbiskajā sistēmā atrodas

„reward” (atalgojuma) sistēma, kura atbild par baudas

sajūtu un pozitīvām emocijām. Tieši šī sistēma atbildīga

par to, ka cilvēks atkārto darbības(“pārmācās“), lai

stimulētu dopamīnerģisko sistēmu, kas savukārt

visciešāk saistīta ar atkarības veidošanās mehānismu

 pašiznīcinošas uzvedības procesu apgūšana 

(pārmācīšanās) daudzu gadu garumā (Drummond DC et al, 

1995; Robbins TW, Everitt BJ,1999)

 psihosociālā stresa tolerances spēcīgs bojājums (Breese

GR et al, 2005; Collins RL, Bradizza CM,2001)



Atalgojuma sistēmas darbība

 Primārais neirotransmiters neiroķīmiskajā
sistēmā ir dopamīns

 Atkarības viela iziet cauri vairākiem darbības 
cikliem, rezultātā palielinot dopamīna līmeni 
smadzeņu atalgojuma(reward) sistēmā

 Mehānisms, kas sekmē dopamīna līmeņa 
celšanos ietver atpakaļpiesaistes mehānisma 
blokādi un dopamīna izdales stimulēšanu



Atalgojuma sistēmas darbība(1)

 Neirotransmiteru sistēmas ir savstarpēji 

savienotas

 Serotonīns, endogēnie opioīdi un GABA arī 

ietekmē dopamīna līmeni smadzeņu 

atalgojuma sistēmā



Dopamīnerģiskā sistēma



Dopamīnerģiskā sistēma(1)



Neiroķīmisko sistēmu 

mijiedarbība



Atkarības sindroms

 Slimības attīstības laikā progresējoši samazinās 
smadzeņu spēja nodrošināt dabīgo komforta līmeni  
(labsajūtu) un spēja nodrošināt adekvātu organisma 
reakciju uz stresu (jebkuriem iekšējās un ārējās 
vides kairinājumiem (stimuliem);

 lai justos komfortabli, nepieciešama regulāra vielu 
lietošana, kas mākslīgi rada  cilvēkam labsajūtu;

 neiroķīmisko procesu laikā kairinājums uzkrājas 
smadzenēs kā specifiskas atmiņas  gan 
asociatīvajā, gan emocionālajā atmiņas “krātuvē”, 
un šī informācija kļūst par potenciālu lietošanas 
ierosinātāju, pat pēc ilgstošas atturības



Izmaiņas atkarības gadījumā

 Izmaiņas atkarības gadījumā veidojas vispirms

emociju līmenī un tikai pēc tam skar ķermeni:

Psihe

Prāts

Ķermenis



Izmaiņas atkarības gadījumā(1)

atveseļošanas procesu sākam ar ķermeni

(veselības problēmām), tad nonākam līdz

garīgajai sfērai:

Ķermenis

Prāts

Psihe



Izmaiņas atkarības gadījumā(2)

 Noliegums –nespēja ieraudzīt saikni starp 

lietošanu un sekām

 Sociālās problēmas ( interpersonālo attiecību 

problēmas, problēmas ģimenē, nespēja 

ievērot likumus un normas)

 Mācību un darba problēmas (skolas un 

darba pamešana)

 Fiziskās sekas (veselības problēmas)



Vai varam palīdzēt atkarīgajam?

Efektīva palīdzība 
un   motivācijas 
darbs

 Pamatojums 
darbam un tā 
idejai

 Izglītība un prakse

 Praktiskās 
iemaņas darba 
vidē

Atslēgas vārdi 
motivēšanai

 Neuzbrūciet

 Nenonieciniet

 Nenosodiet



Atkarības ārstēšanas īpatnības

 paša pacienta piekrišana un aktīva līdzdalība;

 pacienta piekrišana ārstēšanai arī akūtos 
gadījumos;

 ārstēšanas process var daudzkārt atkārtoties;

 ģimenes, darba kolēģu iesaistīšana 
ārstēšanas procesā;

 dinamiska novērošana atveseļošanas procesā



Nobeigumā… 

“Palīdzot cilvēkam veidoties kā garīgi

stiprai, brīvai, neatkarīgai personībai,

palīdzam veidoties cilvēkam, kas būs

daudz mazāk apdraudēts nonākt

bīstamu vielu atkarībā” (Dr. theol.

Juris Rubenis)



Paldies par uzmanību!


