
 

Seminārs par vardarbības un traumu profilaksi 

 

 

PVO Eiropas reģionālais birojs 

 

 

 

TEACH VIP 

Ievads un saturs 



Katru gadu vardarbības un traumu dēļ tiek 

zaudētas 555 000 cilvēku dzīvības 

Cilvēkiem valstīs ar 

zemiem un vidējiem 

ienākumiem (ZVI) 

pastāv 2,4 reizes 

lielāka varbūtība iet 

bojā no traumām 

nekā cilvēkiem 

valstīs ar augstiem 

ienākumiem (AI). 

 
Sasniegtais AI 

valstīs, kuras ir 

vienas no 

drošākajām pasaulē, 

norāda, ka šo 

atšķirību novēršana 

IR iespējama. 



Traumas ceļu satiksmes negadījumos 2011. gadā 

bija galvenais nāves cēlonis Eiropā, vecuma grupā 

5-29 gadi. 



Kādēļ ieguldīt traumu profilaksē? 

• Tas ir galvenais nāves cēlonis cilvēkiem 
vecumā no 5 līdz 49 gadiem. 

• Lielas izmaksas sabiedrībai, 

– aptuveni 2 % no IKP ceļu satiksmes negadījumu traumām 
vien, 

– pētījums Norvēģijā: 19 % no IKP netīšām traumām. 

• Liels profilakses potenciāls, 

– 2/3 no visiem nāves gadījumiem varētu novērst, ja visas 
valstis pielīdzinātos drošākajām valstīm. 

• Pastāv efektīvi profilaktiski pasākumi. 

• To ir iespējams panākt! 

– Dažas no Eiropas valstīm ir vienas no drošākajām pasaulē! 



 

 

 

• Valsts plāns  

• Novērošana 

• Kapacitātes vairošana 

• Pētījumi primārās profilakses un traumu aprūpes jomā  

• Laba prakse  

• Partnerības 

• Popularizēšana  

• Uzraudzība un ziņojumi 

 

• Pasaules veselības asamblejas 2011. gada ziņojums par bērnu 
traumām 

70 % dalībvalstu ziņoja, ka rezolūcija palīdzēja paātrināt 

rīcību! 

PVO rezolūcija EUR/RC55/R9 par traumu profilaksi 

PVO Eiropas reģionā un EK Ieteikums 

Sabiedrības veselības rīcības pamatprincipi 



PVO uzmanības centrā – cilvēkresursu 

kapacitāte  

• TEACH-VIP 
– Apmācītāju apmācīšana 

• MENTOR VIP programma 

• Mācības internetā ar TEACH-VIP 2009 

• Jaunā versija 2012. gadā 

• Īso kursu tēmas – novērošana, bērnu traumatisma 
profilakse, slikta izturēšanās pret bērniem, vardarbība 
starp dzīves partneriem 

• Informācijas popularizēšana par TEACH-VIP 
pielāgošanu dažādām auditorijām 

• TEACH VIP tulkošana 

• Darba turpināšana pie strukturālās kapacitātes, 
izmantojot popularizēšanu, koordinācijas punktu tīklu 
un gudru pārvaldību veselības aprūpes sistēmā  



 

• Moduļu apmācības programma 

• Lokāla pielāgošana/atbilstība 

• Materiāli 60 nodarbību stundām 

• Programma sāka darboties 2005. gadā, 

pirms tam pilota testēšana tika veikta 23 

vietās 

• Jauni moduļi par alkoholu un vardarbību 

• Atjauninājums 2009. gadā, interneta 

versija tika atklāta 2012. gadā: 

papildmoduļi un atjauninājumi  

Kas ir TEACH-VIP? 



VIEGLI PIEEJAMI materiāli CD 

3 mapes:  

•TEACH-VIP apmācības materiāli,  

•novērtējuma materiāli,  

•kapacitātes vairošanas papildmateriāli. 



21 pamatnodarbība 



14 izvērstie moduļi 

Jauns modulis par alkoholu kā vardarbības riska 

faktoru. 



– Valsts aģentūru darbiniekiem 

– Cilvēkiem, kas sniedz palīdzību cietušajiem 

– Sabiedrības veselības/medicīnas studentiem 

– Veselības aprūpes speciālistiem 

– Citiem traumu profilakses darbiniekiem  

– Nevalstiskām organizācijām 

Kam paredzēts TEACH-VIP? 



Kapacitātes vairošana – 

ilgtspējas nodrošināšana 

 1. Kapacitātes vairošana, integrējot šos 

materiālus pēdējo kursu un aspirantūras 

programmā  

2. Elektronisko mācību izmantošana  

3. Resursi, lai apgūtu minimālo  

4. Ilgtspējas veicināšana, iestrādājot valsts plānā 

5. Sadarboties ar Veselības ministriju, puse 

valstu izmanto TEACH-VIP  

6. Materiāli tulkoti spāņu, krievu, albāņu, čehu, 

latviešu, lietuviešu, ungāru, melnkalniešu, 

rumāņu, slovāku, turku, igauņu valodā 



TEACH VIP 2 

• Atjaunināti materiāli 

• Jaunas lekciju tēmas: 

– bērnu traumatisma 

profilakse (4 lekcijas) 

– alkohols un vardarbība 

(4 lekcijas) 

– politikas izstrāde (3 

lekcijas) 

 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/teach_vip/en/index.html 



http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/ 

disease-prevention/violence-and-injuries 

Paldies! Daži resursi pieejami šeit: 


