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Jums iedots šis buklets, jo 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
jūtas ļoti slikti un domājams, ka viņš/viņa pavada pēdējās savas dzīves 
dienas. Informētība par to, kas varētu būt sagaidāms, var palīdzēt Jums tiks 
galā ar šo grūto periodu. 
 
Šis buklets apraksta, kādas psiholoģiskās izmaiņas Jūs varētu piedzīvot, kā 
arī aprūpi, ko sniedzam, ja domājams, ka cilvēks mirst. Ja Jums ir kādas 
raizes, lūdzu, jautājiet, neatkarīgi no tā, cik nelielas tās varētu šķist. 
 
Miršanas atzīšana 
Var būt grūti atzīt, ka cilvēks dzīvo savas pēdējās dienas un stundas. Kad 
komanda, kas zina pacientu, cik vien labi tas iespējams, uzskata, ka viņš/viņa 
mirst – un atlikušas tikai dienas vai stundas, ko dzīvot – viņi paskaidros, kādēļ 
viņi tā domā. 
 
Viņi arī pārrunās ar Jums iespējamos jautājumus. Ja iespējams, speciālisti 
pārrunās ar pacientu fiziskās veselības izmaiņas un ar aprūpi saistītos 
lēmumus, tomēr cilvēks, kas tuvojas savas dzīves beigām, var justies pārāk 
slikti, lai komunicētu. Tādēļ vislabākās aprūpes plānošanā un sniegšanā 
katram konkrētajam pacientam ļoti vērtīgs ir viņa tuvinieku viedoklis. 
 
Daži cilvēki nomirst ļoti ātri un ir visai maz brīdinājuma zīmes, bet citiem 
stāvoklis pakāpeniski pasliktinās vairāku dienu laikā. Dažreiz cilvēki, par 
kuriem uzskatīts, ka viņi mirst, atveseļojas un viņu stāvoklis stabilizējas. Viņus 
katru dienu pārbaudīs speciālisti, lai pārliecinātos, ka tiek sniegta atbilstoša 
aprūpe viņu dotā brīža situācijai. Ja būs jebkādas būtiskas izmaiņas, viņi 
pārrunās tās ar Jums. 
 
Individuālas aprūpes prioritātes 
Ja tiks uzskatīts, ka cilvēks mirst, aprūpes komanda vēlēsies sniegt īpašu, 
individualizētu aprūpi. Jūs varat pārdomāt, kas šajā brīdī ir vissvarīgākais. 
Lūdzu, pārrunājiet to ar speciālistiem. Šeit sniegti ieteikumi par lietām, kas 
bieži vien tiek aprakstītas kā svarīgas: 
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● Aprūpes vieta 
Dažiem cilvēkiem ir pavisam skaidri zināms, kur viņi vēlas pavadīt savas 
pēdējās dienas. Šīs domas laika gaitā var mainīties. Aprūpes komanda 
pārrunās par to, kas būtu praktiski pacientiem un aprūpētājiem, un veiks visu 
iespējamo, lai pielāgotos individuālām vēlmēm. 
 
● Reliģiskās un garīgās vajadzības 
Var būt nepieciešamas īpašas darbības vai lūgšanas. Tas var ietvert arī 
garīgā skolotāja apmeklējuma lūgumu. 
 
● Pārtika un dzērieni 
Mēs sniedzam pārtiku un dzērienus tik lielā mērā, kā nepieciešams, lai 
palīdzētu cilvēkam justies komfortabli. Ir normāli, ja mirstošs cilvēks vēlas 
mazāk ēst un dzert, un dažreiz var pietikt tikai ar malku ūdens. 
 
● Zāļu maiņa 
Ja tiks uzskatīts, ka kāds mirst, ārsti pārrunās, vai zāles joprojām ir noderīgas. 
Ja tās būs nepieciešamas, tās var tikt ievadītas veidā, kas pacientam 
vieglāks, piemēram, ar injekciju. Tiks izrakstītas zāles „katram gadījumam”, ko 
varēs lietot, ja parādīsies kādi traucējoši simptomi. 
 
Dažreiz tiek izmantots „infūzijas sūknis” (neliels sūknis, kas nepārtraukti 
piegādā zāles ar injekciju visu diennakti), lai palīdzētu kontrolēt ciešanas 
izraisošos simptomus. 
 
Kā mirstošs cilvēks varētu izskatīties 
Ikviena nāve ir atšķirīga pieredze. Nav iespējams paredzēt, kā tieši kāds 
izskatīsies savās pēdējās dzīves stundās, bet ir noteiktas vispārējas fiziskās 
izmaiņas, ko Jūs varētu pamanīt. 
 
Bieži vien cilvēks kļūst miegains un sāk pavadīt daudz laika guļot. Viņu āda 
var kļūt bāla un mitra, un viņu rokas un kājas sāk justies aukstas. Kļūstot 
arvien sliktāk, viņi būs mazāk nomodā un ļoti maz interesēsies par apkārt 
notiekošo. Tā ir dabiska procesa daļa un to var pavadīt miera sajūta. 
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Galu galā viņiem var iestāties bezsamaņa. Dažiem šis periods būs īss, bet 
dažiem tas var ilgt vairākas dienas. Kaut arī bezsamaņā, viņi joprojām var 
apzināties mūsu klātbūtni, mūsu balsi un mūsu pieskārienus. 
 
Vairumam cilvēku miršana ir ļoti mierīgs process. Tā var būt pakāpeniska 
apziņas zaudēšana, kam seko elpošanas izmaiņas līdz elpošana apstājas.  
 
Šajā emocionālajā periodā tuvie cilvēki var vēlēties tikt iesaistīti praktiskā 
veidā. Mēs iedrošinām tos, kas jūt, ka varētu palīdzēt, piedalīties aprūpes 
sniegšanā; piemēram, pasniedzot padzerties vai samitrinot muti. 
 
Aprūpes komanda atbalstīs tuvos cilvēkus, lai viņi varētu palīdzēt tieši tik 
daudz vai maz, kā tas atbilstoši. 
 
Sāpes 
Cilvēks, kas pavada savas pēdējās dzīves dienas, var nespēt runāt, lai 
pateiktu, ka viņam sāp.  
 
Komanda, kas aprūpēs Jums mīļo cilvēku, vēros tādas pazīmes kā sejas 
grimases (sejas saraukšana), pacienta kustības, lai saprastu, vai tās 
neliecina, ka viņš izjūt ciešanas, un svīšanu.  
 
Ja Jums ir raizes par sāpēm, runājiet ar speciālistu komandu, kas palīdzēs. 
 
Nemiers 
Dažreiz mirstošs cilvēks kļūst nemierīgs. Parasti to izraisa ķīmiskās izmaiņas 
organismā, kas ietekmē smadzenes. Šādos gadījumos zāles var sniegt 
atvieglojumu. 
 
Nemieru var izraisīt arī emocionālas ciešanas. Ja tā ir šajā situācijā, dažiem 
cilvēkiem ir noderīgi aprunāties ar speciālistu, kam viņi uzticas, tuvu draugu 
vai garīgo/reliģisko skolotāju. 
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Urīna nesaturēšana 
Cilvēkam nonākot tuvāk nāvei, viņi var zaudēt kontroli pār savu urīnpūšļa un 
zarnu trakta darbību. Var palīdzēt tādi palīglīdzekļi kā pamperi vai katetrs 
(caurulīte, kas savienota ar urīnpūsli). 
 
Elpošanas izmaiņas 
Ja kāds mirst, tad izmainās viņu elpošanas ritms. Dažreiz tie var būt gari 
pārtraukumi starp ieelpām un izelpām, dažreiz elpošana var kļūt ātra un sekla. 
Citreiz elpošana var kļūt trokšņaina dēļ šķidruma uzkrāšanās elpceļos. 
 
Lai gan var būt mokoši to klausīties, parasti tas neizraisa mirstošajam 
cilvēkam ciešanas (līdzīgi kā ar krākšanu, kad cilvēkam, kas krāc, tas traucē 
daudz mazāk kā apkārtējiem). Personāls to ļoti cieši uzraudzīs. Var palīdzēt 
stāvokļa maiņa vai arī var izmantot zāles. 
 
Pēdējie mirkļi 
Vairumam cilvēku pēdējie mirkļi ir mierīgi. Elpošana kļūst lēnāka un 
neregulārāka ar ilgākiem pārtraukumiem starp ieelpām un izelpām. 
 
Visbeidzot elpošana apstājas pavisam. Tas var notikt dažu minūšu laikā, bet 
var arī būt ilgāks process. Bieži vien cilvēka ķermenis pilnībā atbrīvosies un 
viņi var izskatīties ļoti mierīgi. 
 
Pēc tam 
Pēc mīļa cilvēka nāves Jūs varat justies ļoti satriekts(-a), pat ja iepriekš 
jutāties labi sagatavojies(-usies). Vairumā gadījumu nav nepieciešams neko 
uzreiz darīt un, ja vēlaties, varat vienkārši palikt kādu brīdi pie sev mīļā 
cilvēka. 
 
Aprūpes komandas loceklis Jums paskaidros, ko darīt tālāk, kad būsiet tam 
gatavs(-a). 
 

Ja jebkurā brīdī esat noraizējies(-usies), ka Jums mīļais cilvēks izjūt 
ciešanas vai viņam/viņai varētu būt apgrūtinoši simptomi, lūdzu, 

runājiet ar savu aprūpes komandu  
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