
MEDICUS BONUS sadaļā Notikumi skaitļos 
nevar nepamanīt ziņu, kas sākotnēji pub
liskota žurnālā Lancet – mazkustīgs dzīves
veids izraisa apmēram piecu miljonu cilvēku 
nāvi gadā. Kustību, ja paveramies vien tepat 
pa logu, tik daudz, ka prātam grūti aptvert, 
bet, lūk – vajadzīgo pietrūkst... Ja lapojam 
medicīniskās publikācijas, vai katrā kāds 
no kolēģiem godprātīgi norāda – slimību 
profilaksei, kā arī rehabilitācijas procesam 
ir svarīgi būt kustībā. Ārstu vidū meklējami 
lieliski paraugi.  
MEDICUS BONUS intervijā profesors  
Ojārs Teteris bilst: «Visu mūžu esmu skrē
jis, spēlējis tenisu. Tas norūda. No malas 
redzams, ka labākie tenisisti ir pacietīgākie, 
izturīgākie, mērķtiecīgākie, orientēti uz panā
kumiem...» Bet neiroķirurgs, sporta fiziologs 
Edgars Brēmanis kaismīgi saka: «Daudzstāvu 
mājās liftos agrāk bija uzraksts: saudzējiet 
liftu, tas saudzē jūsu veselību! Tas uzraksts ir 
galīgi nepareizs! Lifts nesaudzē mūsu veselī
bu, tieši otrādi – bojā! Jākāpj!»

Pateicoties aktīvai rīcībai un kustībai, pār
varot šķēršļus, ir glābtas cilvēku dzīvības, 
ko emocionāli atspoguļo stāsts Lielais 
žēlsirdības skrējiens. Ne šāda veiksmīga 
skrējiena, ne slimību pārvarēšanas mūs
dienīgo iespēju nebūtu, ja cilvēkus nerosi
nātu cita kustība – tā, kas domās, prātos 
un vedina izzināt, atklāt, bagātināties 
izpratnē. Par to iestājies jauniznākušās 
Klīniskās medicīnas grāmatu projekta 
vadītājs profesors Aivars Lejnieks, vedinot 
kolēģus nerimstoši asināt prātu, domāt 
un meklēt pareizās atbildes, ik dienas lasīt 
medicīnisko literatūru grāmatās un medi
cīnas žurnālos.
MEDICUS BONUS par mazkustību ne
sūdzas. Ir domāts un meklēts, jautāts un 
skaidrots, vētīts un papildināts. Turklāt 
aktivitāte un veiklas saziņas vēlme mudina 
ikvienu iesaistīties interneta laukā. Nu 
esam tur pirmo soli spēruši arī mēs –  
www.medicusbonus.lv. Kustība ir visapkārt, 
un mēs esam kustībā. 
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JAunumS

Sastāvs
Satur efejas ekstraktu 7 mg/ml. Pude
lītē 150 ml.

Produkts domāts produktīva klepus 
ārstēšanai – darbojas kā atkrēpoša
nas veicinātājs.

Kas ir unikāls, atšķirīgs sastāvā, 
iepakojumā vai formā?
· Produkts izgatavots atbilstoši jaunā
kajām Eiropas Medicīnas aģentūras 
vadlīnijām, kas nosaka zāļu kvalitāti 
un iedarbību.
· 150 ml – lielāks iepakojums par 
ļoti pieejamu cenu – aptuvenā cena 
aptiekā – Ls 3,79.

· Ieteicams visai ģimenei, arī bērniem 
no 2 gadu vecuma.
· Herbion Efeja satur augu valsts 
aktīvo vielu – efejas ekstraktu.

Darbības mehānisms 
Dabiskas izcelsmes produkts , kas 
veicina gļotu un sekrēta izvadīšanu no 
rīkles, tādējādi sekmējot atkrēpošanu.

Lietošana
Bērniem no 2 līdz 5 gadiem: 2,5 ml 
sīrupa 2 reizes dienā.
Bērniem no 6 līdz 12 gadiem: 5 ml 
sīrupa 2 reizes dienā.
Pieaugušajiem un bērniem virs 12 ga
diem: 5–7,5 ml sīrupa 2 reizes dienā.

Palīgs 
KLePuS ārStēšanai

Patentētais sastāvs 
1 ml sīrupa satur 7 mg efejas lapu 
ekstraktu (Hedera helix L., folium).

Brīdinājumi 
Ja bērniem 2–4 gadu vecumā ir 
pastāvīgs vai recidivējošs klepus, 
pirms terapijas uzsākšanas jānosaka 
medicīnas diagnoze. Ja to nav ieteicis 
speciālists, lietošana vienlaikus ar 
pretklepus līdzekļiem, piemēram, 
kodeīnu vai dekstrometorfānu, nav 
ieteicama.

Ražotājs – Krka d.d. Novo Mesto, 
Slovēnija
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30 gadus 
ilgajā cīņā ar vīrusiem, kas veicina saslimša
nu ar AIDS, nupat panākts milzīgs progress, 
proti, ASV Pārtikas un medikamentu ad
ministrācijas apstiprinājumu ir saņēmušas 
zāles, kas ievērojami samazina iespējamību 
inficēties ar HIV. Medikaments Truvada ir pa
redzēts cilvēkiem, kuri ir pakļauti augstākam 
inficēšanās riskam nekā vidējais statistiskais 
sabiedrības loceklis. Tie ir arī ļaudis, kuru 
seksa partneris ir inficēts ar HIV.1/3

pasaules pieaugušo 
ir fiziski neaktīvi, un 
mazkustīgs dzīves
veids izraisa apmē
ram piecu miljonu 
cilvēku nāvi gadā, 
liecina pētījums 
žurnālā Lancet. Līdz 
ar to mazkustīgums 
ir kļuvis par riska 
faktoru, kas ir tikpat 
nopietns kā smēķē
šana vai liekais svars. 
Pētījuma autori uz
skata, ka nepietieka
ma fiziska aktivitāte 
vai mazkustīgums ir 
gadījumos, ja cilvēks 
neveic mērenus 
fiziskus vingrinā
jumus vismaz 30 
minūtes piecreiz 
nedēļā, enerģiskus 
fiziskus vingrināju
mus 20 minūtes trīs
reiz nedēļā vai abu 
variantu kombinā
ciju. Mazkustīgums 
izraisījis apmēram 
6% koronāro sirds 
slimību gadījumu, 
7% 2. tipa diabēta 
gadījumu un 10% 
krūšu vēža un resnās 
zarnas vēža gadīju
mu. Mazkustīguma 
samazināšana par 
10% var samazināt 
nāves gadījumu 
skaitu par vairāk 
nekā pusmiljonu 
gadā. 

40 mikronu 
lielās mikrosfēras ar medikamentiem nu iespējams pa kapilāriem 
piegādāt audzēja skartajai vietai. Tas nodrošina, ka ķīmijterapijas 
medikamenti tiek nogādāti ļoti precīzi un tieši ļaundabīgajā veido
jumā, neskarot veselos audus. RAKUS speciālisti tā izmanto jaunāko 
tehnoloģiju iespējas, izdarot ķīmijembolizāciju. Šo metodi var pielie
tot atsevišķām audzēju lokalizācijām – aknu un resnās zarnas vēzim. 
Tā paredz pārtraukt asins plūsmu un barības vielu piegādi patolo
ģiskajam veidojumam, vienlaikus tajā nogādājot medikamentus, kas 
4–8 nedēļu laikā pakāpeniski izdalās, radot audzēja audu nekrotizā
ciju jeb atmiršanu.

pirms 20 gadiem
tika atklāts, ka olbaltumviela – sirds tropo
nīns T – ir specifiska tieši miokarda nekrotis
kajam bojājumam. Šobrīd RAKUS Laborato
riskās medicīnas centrs uzsācis veikt jaunu 
laboratorisko izmeklējumu, nosakot slimnie
ku asinīs šo augstas jutības olbaltumvielu –  
sirds troponīnu T. Šie izmeklējumi ļauj ātrāk 
un precīzāk noteikt akūtu sirds muskuļa 
bojājumu, lai uzsāktu nepieciešamo tera
piju. Tādējādi zūd vajadzība pēc iepriekš 
lietotajiem sirds marķieriem, jo to jutība un 
specifiskums ir daudzkārt zemāks.

vien 6,5% 
Latvijas iedzīvotāju savas dzīves laikā ne reizi nav 
lietojuši alkoholu, secināts NVD jaunākajā pētījumā. 
Alkoholu nekad nav lietojuši 5,8% aptaujāto vīriešu 
un 8,2% sieviešu. Savukārt pēdējā gada laikā vismaz 
vienu reizi alkoholu ir lietojuši 85,4% aptaujāto. Rīgā, 
lielajās un citās pilsētās alkoholu vismaz reizi pēdējā 
gada laikā lietojuši aptuveni 86–88% aptaujāto pret
statā 81% mazpilsētās un 84% laukos.

25 gadi 
būs vidējais vecums, kādā sievietei Latvijā 
2020. gadā dzims pirmais bērns. 
Pērn mātes vidējais vecums, dzemdējot pirmo 
bērnu, bija 26,4 gadi, bet jau pēc diviem gadiem 
šis vecums būs 26 gadi. Tā, ieviešot kompleksu 
atbalsta sistēmu ģimenēm, prognozē Latvijas 
NAP izstrādātāji. 
Turklāt katru gadu 
dzims par 2000 
bērnu vairāk nekā 
iepriekšējā gadā: 
2014. gadā 
piedzims 22 000 
mazuļu, 2017. 
gadā tie būs jau 
28 000 jaundzi
mušo, bet 
2020. gadā 
jaundzimušo 
skaits sa
sniegs  
34 000.

pat 3 reizes 
būs iespējams palielināt tauku pārstrādes procesu organismā – ir pār
liecināti Kopenhāgenas Universitātes zinātnieki, kuri pētīja fermentus, 
kas piedalās tauku sašķelšanas procesā. Izrādījās, ka fermentu darbību 
var viegli kontrolēt ar īpašu darbības paātrinātāju – kā ieslēdzējpogu. 
Fermentu darbības produktivitāte no 15% pieauga līdz 45%. Šim pētī
jumam būs liela nozīme to slimību profilaksē, kas izraisa aptaukošanos. 
Iespējams, ka fermentu pārslēdzējs ir standarts arī citiem fermentiem, 
tad to varēs izmantot ļoti plaši.

100–150 mg
jeb nelielās devās kofeīns uzlabo fiziskās un garīgās darbspējas, 
mazina nogurumu. Kofeīnu saturoši dzērieni ir pat ieteicami paze
mināta asinsspiediena gadījumos. Bez tam kofeīns nedaudz stimulē 
nieru darbību, tātad veicina urīna izdali. Viena krūze stipras kafijas 
satur iepriekš pieminētos 100–150 mg kofeīna. Taču lielākās devās 
(400–1000 mg) kofeīns jau darbojas toksiski. Tas var radīt pārlieku 
uzbudinājumu, apjukumu, galvassāpes, bezmiegu. Parādās sirds
klauves, sausums mutē, pat vemšana vai krampji. 
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par 19% vairāk 
pretsāpju medikamentu nepieciešams rudmatainām sievietēm, lai remdētu nepatīkamās 
sajūtas. Turklāt rudmatainie baidās no zobārsta apmeklējumiem vairāk nekā citu matu krā
su īpašnieki, un viņi divreiz biežāk izvairās no ārsta vizītēm. Sauthemptonas Universitātes 
slimnīcas pētnieki pieļauj, ka cilvēki ar gaišu ādu un rudiem matiem sāpes izjūt atšķirīgi no 
cilvēkiem ar tumšu matu krāsu. Tas tādēļ, ka gēns, kas nosaka rudu matu krāsu, piedalās 
endorfīnu ražošanas procesā. Endorfīni ir ķermeņa dabiski ražotie pretsāpju līdzekļi.

287 miljoni tonnu
ir visu Zemes iedzīvotāju kopējais svars. 
Šāds skaitlis aplēsts pirmoreiz cilvēces vēs
turē. Liekā svara uzkrāšana un aptaukošanās 
cilvēcei rada tikpat nopietnas ekoloģiskās 
problēmas kā zemeslodes iedzīvotāju skai
ta palielināšanās. Turklāt no šā rādītāja 15 
miljonu tonnu attiecas uz lieko svaru, bet 
3,5 miljoni tonnu – uz aptaukošanos. Ja 
visās valstīs ķermeņa masas indekss būtu 
tik augsts kā ASV, cilvēces kopējā biomasa 
pieaugtu par 58 miljoniem tonnu – tas lī
dzinātos zemeslodes iedzīvotāju skaita pie
augumam par vēl 935 miljoniem cilvēku ar 
vidēju ķermeņa masu. Tendence ir bīstama, 
jo, runājot par planētas resursu problēmām, 
parasti tiek pieminēts iedzīvotāju skaita 
pieaugums, taču problēmu patiesībā nosa
ka ne tik daudz ēdēju skaits, cik cilvēku ķer
meņu liekā masa. Tai palielinoties, pieaug 
arī enerģijas patēriņš – pat atpūšoties lielāks 
ķermenis patērē vairāk enerģijas. Tādējādi 
šī problēma attiecas uz visu cilvēci un neva
jadzētu mierināt sevi ar domu, ka Amerikā 
klājas vēl sliktāk. 

15–30 minūtes
bez elpošanas ļaus izdzīvot preparāts, ko 
izgudrojuši zinātnieki Bostonas Bērnu klīnis
kajā izpētes centrā ASV. Tas ir mikroskopisku 
organisko tauku kapsulu, kas pildītas ar 
skābekli, koncentrāts. Katra tāda kapsula 
satur trīs līdz četras reizes vairāk skābekļa, 
nekā spēj nest sarkanais asinsķermenītis 
eritrocīts, kurš nodrošina organismu ar 
dzīvībai svarīgo gāzi. Ar šāda medikamenta 
palīdzību varētu saglabāt dzīvību miljoniem 
pacientu, kuriem ir traucēta elpošana vai 
nedarbojas plaušas. 

5,5 stundas 
ilga operācija, kādu P. Stradiņa KUS ārsti 
veica pirmo reizi. Pacientei, kurai tā izda
rīta, audzējs progresējis divu gadu laikā, 
viņa bija saņēmusi arī ķīmijterapiju, tomēr 
sekmīgai ārstēšanai bija nepieciešama 
ķirurģiska iejaukšanās. Pleiras ļaundabīga 
audzēja ārstēšanas jeb ekstrapleirālas 
pulmonektomijas laikā ar perikarda un dia
fragmas rezekciju diafragma un perikards 
jeb sirds somiņa tika atdalīti un aizvietoti 
ar speciāliem implantiem. 

1. saaukstēšanās vīrusa 3D attēlu radījuši 
Melburnas Universitātes zinātnieki. Tas 
tiek izmantots jaunu zāļu ražotāja Biota 

radīto medikamentu pētniecībā – šīs zāles 
iecerēts izmantot hronisku plaušu slimību un 
cistiskās fibrozes pacientu ārstēšanā, kuriem 
saaukstēšanās var kļūt letāla.

88%  darba devēju 
atlases proce
sā tomēr dod 
priekšroku 

nesmēķētājiem, liecina vortāls cvmarket.lv 
pētījums. Smēķējošie darbinieki daļu sava 
darba laika velta pauzēm un reizēm tīri 
nelietderīgi šķiež to biežiem smēķēšanas 
pārtraukumiem. 
Interesanti tas, ka arī smēķējošo darba devē
ju (21% no respondentiem) attieksme pret 
darbiniekiem smēķētājiem bija drīzāk norai
doša, nevis atbalstoša. No 50 smēķējošajiem 
darba devējiem tikai 10 dod priekšroku 
smēķējošam kandidātam, pārējie izvēlas 
nesmēķētājus.

par 40% 
pieaudzis zvanu skaits Taizemes Veselības 
veicināšanas aģentūrai, smēķētājiem intere
sējoties par smēķēšanas atmešanu. Tam par 
iemeslu ir veiksmīga pretsmēķēšanas kampa
ņa. Mazi bērni, pieejot pie smēķējošiem pieau
gušajiem, lūguši viņiem uguni, lai aizdedzinā
tu cigareti. Visi uzrunātie lūgumu noraidījuši 
un mazajiem smēķētājiem nolasījuši pamatīgu 
lekciju par smēķēšanas kaitīgumu.
Atbildē bērni smēķētājiem iedevuši kampaņas 
rīkotāju iepriekš sagatavotas lapiņas ar uzrak
stu: «Tu satraucies par mani. Bet kāpēc ne par 
sevi?» un informāciju, kur meklēt palīdzību 
smēķēšanas atmešanai.
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Nupat aizvadītas vasaras olimpiskās spēles Lon
donā, izdalītas medaļas, bet sportisti jau gatavo
jas nākamajām – XXXI – olimpiskajām spēlēm, 
kas 2016. gadā notiks Riodežaneiro, Brazīli
jā. Līdz ar šo notikumu vienmēr bijis aktuāls 
jautājums par dopingu. Vai jaunākie atklājumi 
medicīnā ienāk arī sporta nozarē? Izrādās, jau 
labu laiku tiek runāts par ģenētiski modificētiem 
sportistiem. Precīzāk būtu, ja runātu par medika
mentiem, kas iegūti, izmantojot gēnu inženierijas 
metodes. Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) 
gan apgalvo, ka tā iegulda lielus līdzekļus, lai at
klātu jebkādus ģenētiskos uzlabojumus. Tomēr 
joprojām notiek pētījumi, ko varētu izmantot 
sportā, piemēram, radīta un dzīvnieku pētīju

mos veiksmīgi izmēģināta vakcīna, kuras pamatā 
ir vīruss ar insulīna augšanas faktora1 (insu-
lin growth factor-1) gēnu, kas veicina muskuļu 
augšanu un uztur muskuļu spēku arī novecojot. 
Vēl viens veids, kā uzlabot sportistu rezultātus, ir 
likt ķermenim ražot vairāk eritrocītu vai veicināt 
to spēju uzņemt skābekli – tā 2006. gadā viens 
no sporta skandāliem bija repoksigēna injekci
ju lietošana. Arī šīs vakcīnas pamatā ir vīruss ar 
modificētu genomu – pievienotu eritropoetīna 
gēnu. Jāpiebilst, ka atkārtotās aptaujās vismaz 
50% sportistu būtu gatavi neatgriezeniski sabo
jāt savu veselību vai pat mirt, ja vien varētu iegūt 
zelta medaļu, tāpēc laikam dopinga aiz liedzēji ir 
vienīgie, kurus šis jautājums varētu satraukt. 

Vai pastaigas vien var uzlabot veselību? Izrādās, 
ka var. Muhameds Salehs Ardavi (Moham-
med-Salleh M. Ardawi), PhD no Saūda Arābijas, 
publicējis pētījumu par mērenas slodzes ietekmi 
uz kaulu stiprību premenopauzē esošām sievie
tēm. Pacientes tika sadalītas četrās grupās, un 
atbilstoši grupai veica atšķirīga ilguma pastai
gas. Salīdzinot grupas savā starpā un ar kon
troles grupu, noskaidroja, ka pietiek vismaz ar 

120 minūtēm nedēļā, lai pastaiga varētu būtis
ki uzlabot kaulu veselību. Pacientēm vidēji par 
36,8% pazeminājās serums sklerostīns (inhibē 
kaulu formēšanos), bet par 107% palielinājās 
serums IGF1 (veicina kaulu formēšanos), kā 
arī citi kaulu formēšanās marķieri – osteoka
lcīns, seruma prokolagēna type 1N terminālais 
peptīds, seruma kaulu specifiskā sārmainā fos
fatāze. 

The US Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) jeb ASV Slimību kontroles un 
prevencijas centrs kopš š. g. 10. augusta go
norejas ārstēšanai vairs nerekomendē orālos 
cefalosporīnus, jo praksē arvien biežāk novēro  
N. gonorrhoeae rezistenci. Jaunākās re
komendācijas paredz, ka gadījumos bez sarežģī
jumiem ar infekciju uroģenitālā traktā, taisnajā 
zarnā vai rīklē visefektīvākā terapija ir 250 mg i/m 
ceftriaxone kombinācijā ar vienu devu 1 g p/o 

azithromycin vai arī ar 100 mg/2x dienā p/o doxy-
cycline 7 dienu kursu. Cefixime kā pirmās izvēles 
medikaments netiek rekomendēts vispār vai arī 
tā lietošana pastiprināti jākontrolē, ņemot vērā 
iespējamo rezistenci. Ja ceftriaxone nav pieejams, 
alternatīva terapija ir viena deva 400 mg p/o ce-
fixime plus viena deva 1 g p/o azithromycin vai 
arī plus 100 mg/2x dienā p/o doxycycline 7 dienu 
kurss. Tāpat jāārstē slimnieka seksuālie partneri 
ar 400 mg p/o cefixime un 1 g azithromycin.

ĢenētiSki modificēti SportiSti? 

dziednieciSkāS paStaigaS

jaunaS rekomendācijaS gonorejaS ārStēšanā

Ārsti Nirs Krakauers (Nir Y. Krakauer) un Džese 
Krakauers (Jesse C. Krakauer) radījuši jaunu for
mulu, kas parāda, kā aptaukošanās var prognozēt 
priekšlaicīgu nāvi. Formula nosaukta par A Body 
Shape Index (ABSI) jeb par figūras indeksu. For
mulā ietverts mainīgais waist circumference 
(WC) jeb vidukļa apkārtmērs, kas samērots ar 
atbilstošu auguma garumu un svaru. Ja ABSI ir 
augsts, tad cilvēka vidukļa apkārtmērs ir lielāks 
nekā vidēji cilvēkam ar konkrēto augumu un garu
mu. ABSI nekorelē ar augumu, garumu un ĶMI 
atsevišķi. ABSI aprēķina šādi  
Ātrākiem aprēķiniem iesakām http://absi.nl.eu.
org/.  ABSI ir precīzāks rādītājs nekā atsevišķa 
ĶMI vai vidukļa apkārtmēra (WC) korelācija ar 
palielinātu mirstības risku. Tomēr ir arī citi mirstī
bas riski, ko formula neaplūko, tāpēc šī formula 
attiecināma tikai uz aptaukošanās problēmu. 

radītS figūraS indekSS

vAI ZInāt?

emocionālās veselības nedēļa
RSU Psihosomatikas klīnika Pasaules Garīgās veselības dienas aktivitāšu ietvaros laikā no 
2012. gada 8. līdz 13. oktobrim rīko Emocionālās veselības nedēļu. Emocionālās veselības 
nedēļas laikā Psihosomatikas klīnikas ārsti psihoterapeiti vadīs lekcijas un diskusijas me
dicīnas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības sistēmā strādājošajiem (skolotā
jiem, bērnudārza audzinātājām, skolu psihologiem), kā arī vecākiem. 
12. oktobrī – bezmaksas lekcija ārstiem: Emocionāls distress kā veselības problēmu cēlonis. 
Ārstu izdegšanas sindroma profilakse.

plašāka informācija par emocionālās veselības nedēļas lekcijām: 
www.psihosomatika.lv. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67625655 vai info@psihosomatika.lv.

pieteikšanās  
2013. gada HOPE 
pieredzes apmaiņas 
programmai
Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes fe
derācija (European Hospital and Healthcare 
Federation – HOPE) jau 32. reizi organizē 
pieredzes apmaiņas programmu no  
2013. gada 13. maija līdz 12. jūnijam.  
Pieteikties var līdz 2012. gada 31. ok
tobrim pie programmas koordinatores 
Evijas Palčejas, VSIA Bērnu klīniskā univer-
sitātes slimnīca Bērnu slimnīcas Gaiļezerā 
virsārstes, tālr. 67536869; 26589747;  
epasts evija.palceja@bkus.lv. 

Programma paredzēta veselības aprūpes 
profesionāļiem ar vismaz trīs gadu dar
ba pieredzi un vadītāja pienākumiem. 
Noslēgumā – kopīga pieredzes apmaiņa 
prezentāciju veidā (HOPE Agora) un konfe
rence, ko 2013. gada 10.–12. jūnijā Amster
damā organizē Nīderlandes slimnīcu bied
rība (HOPE biedrs). Pieredzes apmaiņas 
programma saistīta ar konferences tēmu 
Pacientu drošība praksē. Kā menedžēt ar 
pacientu drošību un kvalitāti saistītos riskus 
Eiropas veselības aprūpē. 

Naktsmītne un ēdināšana bez maksas vai 
par pieņemamām cenām. Dalībniekam 
(dalībnieka organizācijai) jāsedz ceļa 
izdevumi un reģistrācijas maksa noslēgu
ma konferencei – EUR 250. 

Papildinformācija www.hope.be.
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«Medicīnā strādāju 31 gadu un esmu piedzīvo
jusi dažādus laikus – gan nepārtrauktas kontro
les, gan klusākus periodus, dažādas veselības 
aprūpes sistēmas maiņas, brīnišķīgus kolēģus 
un dažādas neparastas situācijas ar pacientiem. 
Diemžēl arī kolēģu ģimenes ārstu pāragru zau
dēšanu,» stāsta Svetlana Sergejenko, ģimenes 
ārste pediatre Brocēnos. «Ģimenes ārsts bieži 
vien ir bijis pirmais un pēdējais, kurš stāv pa
cientam blakus, sevišķi tālajos laukos. Ir bijuši 
gadījumi, kad 80 gadu veca tantiņa atnāk četros 
no rīta un prasa, lai palīdz salabot pulksteni 
vai divos naktī jauns vīrietis zvana un jautā, ko 
iedzert pret galvas sāpēm. Katra ģimenes ārsta 
praksē ir daudzi neparasti gadījumi. Dzīve mai

nās, maināmies arī mēs. Daļa ārstu ir noguruši, 
pārstrādājušies, daļa gaida arī nelielo pensiju kā 
brīvību. Kur ņemt spēkus saspringtajā ikdienā? 
Kā pasargāt sevi no izdegšanas un būt labs ārsts 
savam pacientam?
Ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas 
atbalstu Saldū notika divu dienu seminārs 
Sistēmiskā dialoga pielietošana ārstu profe-
sionālās izdegšanas profilaksē. Programma 
apvienoja teorētiskās zināšanas un praktiskās 
nodarbības, kur ārstiem bija iespēja strādāt ma
zajās un lielajā grupās. Dalībnieki varēja izspēlēt 
dažādas ikdienas darba situācijas, saņemot at
griezenisko saiti un analizējot to. Seminārā pie
dāvāja un uzskaitīja vairākas tēmas darbam ar 

pacientu un ārstu darba izdegšanas profilaksei. 
Kā noteikt lomas un to pārvalde dzīvē, dialoga 
veidošana ar pacientu un atgriezeniskās saites 
iegūšana, kā strādāt ar emocijām un faktiem un 
to vadīšana, kā tikt galā ar trauksmi un spriedzi, 
robežu nospraušana un menedžments.
«Interesantas atziņas gūtas,  pēc semināra ana
lizējot un izvērtējot aptaujas anketas,» pauž  
S. Sergejenko. «71% minēja, ka mācījušies strā
dāt ar savām emocijām, kā tās sabalansēt, kā 
atbrīvoties no negatīvajām, kā saskatīt pozitīvo, 
kā tikt galā ar stresu un spriedzi darbā. 83% 
uzsvēra, ka izspēlētie vingrojumi grupā ļoti pa
līdzēja ieraudzīt sevi no malas, kas deva iespēju 
pamanīt pretrunas, veidu, kā sabalansēt laiku, 
kā savienot emocijas un faktus, kā nospraust 
robežas. 57% dalībnieku atzina, ka ieguvuši 
jaunas prasmes un zināšanas laika un lomu 
menedžmentā, kā apzināties lomas un kā pāriet 
no vienas lomas uz citu un pārslēgties laikā.»
Divu dienu laikā nebija iespējas aptvert visus 
interesējušos un sasāpējušos jautājumus, 
piemēram, ģimenes ārstu  praksē dažkārt 
trūkst zināšanu un prasmju, kā strādāt ar prob
lemātiskiem bērniem un pusaudžiem un viņu 
ģimenēm, kā arī ar smagi slimiem pacientiem. 
Ārsti atzīmēja, ka vēlas turpināt strādāt ar emo
cijām, praktiski vingrināties, kā atbrīvoties no 
darba spriedzes un strādāt, attīstot sevī līdera 
prasmes.
Nākamais seminārs plānots Latgalē septembra 
beigās. Lektori ir gatavi gatavi sadarbībai dažā
dos līmeņos, jo sistēmiskā dialoga metodes 
pārzināšana paver lielas iespējas cilvēku pozitī
vai komunikācijai un savstarpējo attiecību uzla
bošanai gan ģimenē, gan darbā, gan sabiedrībā 
kopumā. 

kā paSargāt Sevi no izdegšanaS?

JaunS izDevumS ārStiem
Ceļu pie lasītājiem 
sāk profesora Aivara 
Lejnieka redakcijā 
tapušās grāmatas 
Klīnis kā medicīna II 
un III sējums. 
Jaunā mācību grāma
ta Klīniskā medicīna 
sagata vota trijos sējumos. 2010. gadā izdota
jā pirmajā grāmatā ir šādas nodaļas: Internās 
medicīnas vēsture Latvijā (prof. A. Lejnieks, prof. 
A. Vīksna); Sirds un asinsvadu sistēma un ar to 

saistītās slimības (prof. J. Jirgensons, prof. O. 
Kalējs); Elpošanas sistēma un ar to saistītās 
slimības (Dr. med. G. Beķeris, dr. I. Ruža); Urīniz-
vadsistēma un ar to saistītās slimības (prof.  
A. Pētersons); Asinsrades sistēma un ar to 
saistītās biežākās slimības (prof. S. Lej niece).
Šobrīd pilnībā pabeigts darbs pie otrās un trešās 
grāmatas. Otrajā grāmatā ir šādas nodaļas: Iekšē-
jās sekrēcijas dziedzeri un ar tiem saistītās 
slimības (doc. Ilze Konrāde), Gremošanas 
orgānu sistēma un ar to saistītās slimības (Dr. 
med. Ivars Tolmanis), Aknu slimības (prof. Jāzeps 
Keišs, prof. Baiba Rozentāle, Ieva Tolmane), Klīni-
skās radioloģijas principi (prof. Ardis Platkājis). 

Trešaja grāmatā ir šādas nodaļas: Klīniskā 
imunoloģija (prof. Inese Mihailova, prof. Juta 
Kroiča), Muskuļu un skeleta sistēma un ar 
to saistītās slimības (prof. Helēna Mikažāne, 
Anda Kadiša), Sirds audzēji un traumatiski 
sirds bojājumi (prof. Oskars Kalējs), Labora-
toriskā diagnostika (prof. Sandra Lejniece, prof. 
Harijs Čerņevskis, prof. Oskars Kalējs, doc. Ilze 
Konrāde, Anda Kadiša, Ieva Ruža). Grāmatas 
paredzētas kā mācību līdzeklis vecāko kursu 
studentiem un rezidentiem, taču tās būs labs 
palīglīdzeklis arī ārstiem kvalifikācijas celšanai 
un zināšanu papildināšanai. Grāmatas izdošana 
uzticēta Medicīnas apgāda kolektīvam. 

BiBLiOtēKa

Kurzemes ģimenes ārsti ar semināra vadītāju Dzmitriju Karpuku centrā.
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Profesoru ojāru 
teteri viegli 
iedomāties 
Holivudas tipa 
seriālā – CSI 
Maiami vai tam 
līdzīgā. Dakteris 
Teteris šajā filmā 
varētu spēlēt 
pieredzējušu, 
mazrunīgu, 
ar nedaudz 
sarkastisku, bet 
ļoti veselīgu 
humoru apveltītu 
tiesu medicīnas 
ekspertu, kurš 
slēpj romantiķa 
dabu un stresu 
atstāj tenisa 
kortos. Vārdu 
sakot – profesors 
varētu spēlēt 
sevi. Tikai dzīve 
nav filma, un, 
lai nu kas, bet 
tiesu medicīnas 
eksperti par to 
pārliecinās katru 
dienu. 

mEDICuS
BonuS

Ieva Raiskuma
Foto: Elīna Kursīte
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uz interviju jūs atnācāt ar burvīgu dāliju puš
ķi. Jums patīk puķes? 
Kad dzīvojām Valmierā, mūsu dārzā bija daudz 
dāliju. Sākās ar to, ka tirgū ieraudzījām dāliju 
sīpoliņus ar nosaukumu Herberts. Tā kā manu 
dēlam dots vārds Herberts, nopirkām un iestā
dījām, izauga diezgan liela rozā dālija. Beigās 
gan dārziņš panīka. Bet puķkopība būtu intere
santa lieta, ar ko nodarboties. Varbūt reiz atkal 
pārcelsimies uz Valmieru.

tad varēs iekopt dārziņu! 
Jūtu, ka tad nevienam vairs nebūs entuziasma. 
Visas lietas, ko grib darīt labi, jāsāk saprātīgā 
vecumā, kad ir spēks un enerģija. Lai gūtu pa
nākumus dārzkopībā, tenisā, medicīnā vai jeb
kurā citā nozarē, vajadzīgi gadi... Laiks, nauda, 
entuziasms, pieķeršanās, mīlestība, pacietība, 
pūles... Tā vienkārši kaut ko darīt bezjēgā – nav 
vērts. Mēģinājumu periods ir jaunībā. 

DievišĶā DzirKStS un vOLLeSa rOmāni 
Jūs vienmēr esat vēlējies būt medicīnā? 
Dievišķā dzirksts katram pasaka, kas viņam 
jādara. Taču, kā redzam līdzcilvēkos, daudzi, 
lai realizētu savu dzīvi, to neatrod. Liela svai
dīšanās arī neko nedod. Es neesmu daudz 
svārstījies, lai gan saka, ka viss šajā dzīvē no
tiek nejauši. 
Mana tēva māsa bija viena no vadošajām 
ķirurģijas māsām Stradiņa slimnīcā. Es pats  
biju slimīgs un pa laikam tajā slimnīcā nonā
cu. Mēs turpat blakus arī dzīvojām. Stradiņa 
slimnīcā bija tenisa korts, un tēvs, bijušais 
Latvijas Universitātes un vēlāk Politehniskā 
institūta docents, tur kādreiz gāja spēlēt teni
su – viņš pats gan nebija mediķis.
Mana interese par tiesu medicīnu izkristalizē
jās pēc skolas beigšanas. Beidzu vakarskolu, 
strādāju ķīmijas kombinātā, bet sapratu, ka 
rūpnīca nav man, un aizgāju studēt medicīnu.
Manu dzīvi medicīnā varētu dalīt trīs lielos 
periodos: studiju laiks, tad 20 gadu Valmierā, 
un tagad jau 20 gadus esmu atpakaļ Rīgā. 

Kā pievērsāties tiesu medicīnai?
Rīgā, prakses laikā, sāku strādāt par iecirkņa 
terapeitu, bet šis darbs man šķita pārāk vien
veidīgs. Katru dienu bija jāstaigā mājas vizītēs, 
pacientu kontingents bija viens un tas pats –  
vai nu vīrusu infekcijas, vai vecie cilvēki ar 
sklerozēm. Likās, ka iecirkņa terapeita amatā 
nav nekā intriģējoša. 
Kaut kāda interese par tiesu medicīnu bija 
jau studiju gados, kad strādāju patoloģiskās 
anatomijas nodaļā par sanitāru. Tāpēc aizgāju 
studēt tiesu medicīnu internatūrā. Pēc tam 
gandrīz 20 gadus strādāju Valmierā par starp
rajonu tiesu medicīnas nodaļas vadītāju un arī 
vairākās Vidzemes slimnīcās piestrādāju par 
patologanatomu. 
Par manu pievēršanos tiesu medicīnai izskanē
jusi arī tāda versija, ka mani ietekmējuši Vol
lesa kriminālromāni. Kad pasniedzu Policijas 
akadēmijā, policijas avīzē parādījās rakstiņš 
par to, ka jaunībā es esot lasījis Vollesa romā
nus un tā arī ieinteresējies par tiesu medicīnu. 

tā arī bija? 
Kāds, kam patīk azarts un piedzīvojumi, tā 
varētu domāt. Taču nevar teikt, ka mums ir 
romantiska profesija. Tā tomēr pārsvarā sais
tīta ar traģiskiem notikumiem – kaut arī tiesu 
medicīna, protams, nav tikai līķi. Būtībā tiesu 
medicīna ietver visus medicīnas jautājumus, 
tāpēc tiesu medicīnas ekspertam vajadzētu 

būt visgudrākajam ārstam. Lai tiesu medicī
nas eksperts būtu labā līmenī, diezgan labi 
jāizglītojas un visu laiku jāmācās. 

romantiskais priekšstats par tiesu medicī
nas ekspertu darbu rodas no tādām filmām 
kā CSI...
Starp citu, esmu bijis Lasvegasā – man pat CSI 
cepurīte kā suvenīrs tepat kaut kur mētājas. 
Principi ir līdzīgi. Vienīgi mums nav tik laba 
aprīkojuma kā filmā. Vai kā citās valstīs. Valstij 
nav naudas mirušajiem. Ja saka – nav naudas 
dzīvajiem, tas nozīmē, ka mēs esam pēdējā 
vietā un mūsu tiesu medicīnas centrs no vidē
jā pasaules standarta atsevišķās apakšnozarēs 
diezgan nopietni atpaliek. Igaunijā un Lietuvā, 
piemēram, tiesu medicīnas centros ir datorto
mogrāfija, magnētiskā rezonanse – mums nav. 
Ārzemēs tā ir ikdiena – rutīnas metode. Tagad 
radioloģiskā izmeklēšana ļauj izdarīt virtuālās 
sekcijas – virtopsiju, aizstājot īstās sekcijas ar 
virspusēju datortertomogrāfiju un magnētis
kās rezonanses izmeklēšanu. Pasaulē viss iet 
uz priekšu. Ir tikai viena problēma – nauda. 

Pie nāves ir iespējams pierast? 
Droši vien. Medicīnas studiju pirmajā kursā 
jāiet uz Anatomikumu, jāpreparē līķi, jāmācās 
anatomija. Tie, kuri nevar paciest šādas no
darbības, atbirst jau tad. Bet ir arī piektā kursa 
medicīnas studenti, kuri, izejot pie mums 
tiesu medicīnas kursu, nevar pieiet līķim un 
turas pa gabalu. 
No mirušā jāmācās. Mēs mirušos uzskatām 
par izpētes objektiem. Tīri profesionāli cilvēki 
nocietinās, lai pašiem saglabātos normāla 
psihe. Taču pierast principā nevar. Ir grūti 
taisīt autopsijas maziem bērniem. Nav viegli 
arī, kad jāsatiekas ar nelaimīgajiem mirušā 
piederīgajiem. Psihisku traumējošu situāciju, 
protams, netrūkst. Kur tad vēl strīdi tiesās! To
mēr tā ir mediķa ikdiena. Kolēģiem, kuri strā
dā klīnikās, ir vēl grūtāk – viņu klātbūtnē aiziet 
bojā cilvēks, un kādreiz nekā nevar izdarīt.

mEDICuS
BonuS

Par viņu
dzimis 1948. gada 25. augustā.
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra eksperts.
Rīgas stradiņa universitātes asociētais profesors.
daudzu mācību materiālu, tostarp arī grāmatas Tiesu 

medicīnas esence, autors. Šo grāmatu mācībās un darbā 
izmanto gan mediķi, gan juristi, gan policisti. 

Medicīnai un studentiem veltīti 40 dzīves gadi. 
dēla un divu meitu tēvs, trīs mazbērnu vectēvs. 

nav laika planēt! 
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divus tenisa kortus, tur sāku organizēt tenisa 
treniņu mediķiem un viņu bērniem. Kad pārcē
los uz Rīgu, nodibinājām Latvijas Ārstu tenisa 
savienību. Tajā ap 100 tenisistu. Latvijas Ārstu 
tenisa asociācijas rīkotajos turnīros vasarās 
piedalās ap 70 cilvēku. Katru gadu braucam uz 
pasaules ārstu čempionātu. 

arī mūsu intervija taču notiek pirms jūsu kār
tējā tenisa mača! 
Ārsti spēlē tenisu vairāk nekā citu profesiju 
cilvēki. Varbūt tāpēc arī spēlē, lai psiholoģiski 
atslogotos. Fiziska aktivitāte ļoti palīdz.
Vispār teniss ir maziņš dzīves modelis. Kad 
tenisists spēlē, no malas uzreiz var redzēt, kāds 
viņam raksturs. Vai viņš ir ļoti pacietīgs un uz
cītīgs vai impulsīvs, vai mierīgs – to var pateikt 
no viņa spēles. 
Kad es mācījos spēlēt, sāku ar tā saucamo kla
sisko tenisu. Tie bija piecdesmitie, sešdesmitie 
gadi, un tad tenisu spēlēja mazliet citādāk. Ar 
abām rokām no kreisās puses neviens nesita, 
kā tagad spēlē lielais vairums. Tad spēlēja tādu 
tenisu, kādu tagad Federers*. Tādā stilā tad mēs 
arī spēlējam – klasisko tenisu. 
Tad tenisā parādījās Borgs** – un tikai tāpēc, 
ka viņš sāka spēlēt ar abām rokām, citi to pār
ņēma. Viņš tā darīja tāpēc, ka agrāk bijis hoke
jists, bet hokejā nūju tur ar abām rokām un met 

no kreisās puses. Viņam bija izcili panākumi, 
un visi sāka spēlēt kā viņš. Viss mainās. 
Tie, kuri spēlē tenisu, iemācās ilgu laiku kon
centrēties, paciest visu, grūtības un sāpes. Tas 
norūda. No malas redzams, ka labākie tenisisti 
ir pacietīgākie, izturīgākie, mērķtiecīgākie, 
orientēti uz panākumiem...

tas ir par jums? 
Tagad grūti pateikt. Ambīcijas ir jaunībā, kad 
gribas uzvarēt. Manos gados tenisā drīzāk dar
bojas veselības saglabāšanas princips – mierīgi 
spēlēt, obligāti nav jāuzvar. Tagad ir tāds ve
cums, kad domāju: vai es to bumbiņu ķeršu vai 
tomēr neķeršu, lai nepārpūlētos vai netraumē

Kā jums šķiet – vai pasaule ir vairāk laba vai 
ļauna? 
Viedoklis par to katram veidojas no paša perso
niskās pieredzes. Ja gadījušās visādas nelaimes 
dzīvē, tad šķiet, ka dzīve ir drūma. Tie, kuriem 
dzīvē paveicies un kuriem ir iedzimta stabila 
nervu sistēma, kuri kā sangviniķi tiek vieglāk 
pāri visādām nelaimēm un uztver visu filozofis
kāk, dzīvi redz kā vienu lielisku notikumu, kas 
ar mums notiek. 

un jūs? 
Es arī dzīvi uztveru optimistiski. Te jau pesimisti 
nemaz nevar strādāt – vai nu kritīs depresijā, 
vai nodzersies. Bet tas, protams, iespējams 
jebkurā medicīnas nozarē, jo ekscesi, stresa 
situācijas, nāve ir visur. Kā tagad modē teikt, 
izdegšanas sindroma risks. Mediķi visvairāk pa
kļauti visādiem stresiem – kā nu kurš tam cīnās 
pretī. Dzīvot vispār ir kaitīgi, kā labi zināms. 

teniSS Kā DzĪveS mODeLiS
Jūs, šķiet, esat viens no sportiskākajiem Latvi
jas mediķiem.  
Visu mūžu esmu skrējis, spēlējis tenisu. Val
mieras periodā mums bija ārstu grupiņa, kas 
pa vakariem skrēja. Skrējām diezgan lielus 
gabalus, saskrējāmies tiktāl, ka sākām skriet 
maratonus. Kopā ar kolēģiem esmu noskrējis 

13 maratonus. Sāku organizēt tradicionālo 
skrējienu apkārt Valmieras slimnīcai. Sportoša
na bija modē. 

Jaunie mediķi – sportiski? 
Nav īsti laika iedziļināties viņu sportiskumā. 
Jaunie sporto, bet droši vien mazāk nekā agrāk. 
Katram savi veidi, kā relaksēties un saglabāt 
harmoniju ar apkārtējo dabu. Tos studentus un 
jaunos dakterus rezidentus, kuri spēlē tenisu, 
es zinu. 

ar tenisu jums laikam ir īpašas attiecības. 
Spēlēju tenisu kopš skolas laikiem. Kad sāku 
strādāt Valmierā, uzbūvējām pie slimnīcas 

Kā ar mediķu slavenajiem melnajiem joci
ņiem? 
Varētu domāt, ka mūsu darbā joki nav prātā, 
bet, protams, humorīgas situācijas gadās ik 
pa laikam. Melnie jociņi pastāv. Tie gan vairāk 
saistās ar dokumentiem, ko mums atsūta. Tur 
dažkārt ir visai interesanti apraksti – «līķa sie
va» un tamlīdzīgi.

tiesu medicīna ir vairāk vīriešu joma? 
Medicīnā ir psiholoģiski grūtākas vai fiziski 
grūtākas nozares, bet kopumā – medicīna ir 
medicīna. Tur nav sieviešu un vīriešu darbu. 
Pie mums sekciju zālē strādā tikpat daudz 
vīriešu, cik sieviešu. 

KaD SirDi Sver OzĪriSS
šobrīd daudz runā par to, ka sabiedrībā 
pieaug vardarbība – vai jūs to redzat savā 
darbā? 
Skaidrs, ka, kļūstot smagākai  ekonomiskajai 
situācijai, agresija palielinās. Tomēr visos lai
kos bijuši dzērāji, kas sit ģimeni... Pēc Gorba
čova pretalkohola reformas gan dažus gadus 
ievērojami samazinājās vardarbīgās nāves 
gadījumu skaits. Pašlaik ir minimāls pieau
gums gadījumos ar dzīvām personām, kur ir  
salīdzinoši vieglas traumas. Taču vardarbīgas 
nāves statistikas rādītāji īpaši nav mainīju
šies. 90. gadu sākumā, kad sākās īpašumu 
pārdale, bija daudz visādu ekscesu. Pēdējos 
gados slepkavību skaits ir relatīvi mazs, un arī 
auto traumu skaits mazinājies. Mums Latvijā 
stabili augsts ir pašnāvnieku skaits, kas varbūt 
liecina par ieilgušu sociālo depresiju. 

Jums katru dienu nākas sastapties ar slikto –  
vai reizēm nešķiet, ka pasaule pilna ar ne
liešiem?  
Pasaule jāuztver tāda, kāda tā ir. Ir labais un 
ļaunais, debesis un elle, Dievs un sātans... 
Ja pieejam filozofiski... Senajiem ēģiptiešiem 
bija ticējums, ka tad, kad cilvēks nomirst, 
viņu ved pie Ozīrisa uz tiesu. Viņš izlēma, vai 
cilvēkam pēc nāves pienākas ziedošie dārzi 
vai elles mocības. Tiesa notika, sverot cilvēka 
sirdi. Ja bija smaga sirds, jo to nospieda grēki, 
paradīzes dārzos nevarēja tikt. Varbūt tieši no 
šā mīta nācis teiciens, ka grēki nospiež sirdi. 
Un varbūt no šiem mītiem arī nāk ideja par 
to, kā mainās mūsu iekšējie orgāni, arī sirds, 
atkarībā no tā, cik godīgi un kārtīgi dzīvojam. 
Kaut kāda loģika tur ir. Tā ka – jebkuram var 
novēlēt, lai viņam būtu viegla sirds. 

lai gūtu panākumus dārzkopībā, tenisā, medicīnā vai 
jebkurā citā nozarē, vajadzīgi gadi... laiks, nauda, 
entuziasms, pieķeršanās, mīlestība, pacietība, pūles... 
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skolā, – rakstīju dzeju. Aizsūtīju Ārijai Elksnei 
kaut kādas dzejas, un viņa uzaicināja darboties 
jauno autoru apvienībā. Taču biju diezgan aiz
ņemts ar studijām un pašam šķita, ka dzejām 
nav tik laba kvalitāte. Tomēr kolēģiem uz kā
dām jubilejām reizēm vēl kādu dzejoli uzrakstu. 
Jaunības dienu idejas vēlāk noder! 

izrādās, esat ne tikai sportists, bet arī roman
tiķis! 
Romantiski mēs esam jaunībā, pēc tam kļūs
tam sentimentāli...

Jūs esat ļoti labā formā – izskatās, ka  vecums 
uz jums īsti neattiecas. 
Mūsu dzīve vispār uz mums neattiecas – ir tikai 
konkrētais brīdis, tagad un šeit. Kas bijis, ir 
pagājis, un kas būs – to mēs nezinām. Visi, kuri 
te apkārt ar kaut ko mokās, pārsvarā mokās ar 
kādām sliktām atmiņām. Laimīgs tas, kurš dzīvo 
šodien un tagad un neko daudz neņem galvā. 
Esmu optimists. Darbā, kur visu laiku apkārt ir 
bēdu leja, uzaug biezāka āda. Katru dienu jauni 
gadījumi un jaunas nelaimes – tāpēc ļoti ātri 
jāizdzen no galvas iepriekšējās, lai atbrīvotu 
vietu. Tas ir  profesionāls ieradums – strādāt 
un domāt tikai par aktuālām lietām. Tam droši 
vien ir arī sliktā puse – ātri var visu aizmirst. 

Sakiet – vai ticat nemirstībai?
Kā eksperts vienmēr par visu šaubos. Tas ir mans 
uzdevums – visu izpētīt un apšaubīt to, kas nav 
pierādīts. Tā ir prāta pozīcija. Bet ticība ir akla. 
Ticība ir ļoti labs psihes saglabāšanas veids. 
Enerģētiskais lauks pēc nāves kādu laiku sagla
bājas. Eksistence notiek, bet citā veidā. Skaidrs, 
ka cilvēkam ir vieglāk dzīvot, ja viņš tic reinkar
nācijas idejai. Ja tā kategoriski  būtu skaidrs, ka 
viss cauri, būtu bēdīgi dzīvot. Tāpēc ir labi, ka 
mēs visu nezinām. Tas saglabā mums cerību. 

*rodžers Federers – profesionāls Šveices teni
sists, vairākkārtējs Grand Slam turnīru uzvarē
tājs. No 2004. Līdz 2010. gadam viņš 285 ne
dēļas bija pasaules pirmā rakete, tai skaitā 237 
nedēļas pēc kārtas, kas ir labākais sasniegums 
pasaules tenisa vēsturē. 

**Bjērns Borgs – bijušais zviedru tenisists, 
pasaules ranga līderis. Viņš piecus gadus pēc 
kārtas uzvarēja Vimbldonā – tas ir rekords, ko 
spējis atkārtot tikai  Rodžers Federers.  Borgs 
tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilāka
jiem tenisistiem.

mašīnas, jaunie pazūd uz ārzemēm... Tie, kuri 
ieguvuši labu izglītību, vēl var dabūt darbu un 
nopelnīt. Mani bērni ieguva augstāko izglī
tību, pat vairākas, tāpēc palikuši Latvijā. Bet 
daudziem radu bērniem švakas tās izglītības, 
neko nevar nopelnīt, un vairākums ir ārzemēs. 
Diezgan traģiski.

Jūs dzīvē esat daudz redzējis. Kas jūs jopro
jām spēj pārsteigt? 
Mani var pārsteigt cilvēku izturība, kad viņi 
izdara neiedomājamas lietas, pārkāpjot savai 
spēju robežai. Pats esmu uzkāpis Elbrusā, 
skrējis maratonus – zinu, kā tas ir, kad esi sevi 
visādi mocījis un beigās pārvarējis. Sports sma
dzenēs izstrādā eiforijas hormonu. Tāpēc jau 
tas palīdz saglabāt psihisko līdzsvaru. 
Apbrīnoju ilgdzīvotājus. Piemēram, mana sie
vasmāte, kara laikā pārcietusi divas koncentrā
cijas nometnes, pēdējos piecus gadus mokās ar 
visādām slimībām, trīs četras reizes gadā nonāk 
slimnīcā ar ātro palīdzību – bet cītīgi uzskata, 
ka jāceļas no gultas un jāstaigā. Reizēm liekas, 
ka bezcerīgs stāvoklis un nepiecelsies, bet viņa 
pieceļas un atkal iet – var tikai pabrīnīties. Tas 
iekodēts  apziņā: viņa zina, ka viņas tēvs  nodzī
voja ilgi un staigāja līdz pēdējai dienai, tāpēc 
uzskata –  kamēr var iet, viss ir kārtībā. 
Cilvēks ir ļoti izturīgs un spējīgs adaptēties. 
Droši vien mēs paši nemaz nezinām, uz ko 
esam spējīgi. Mūsu paaudzei ir paveicies – 
mēs piedzimām pēc kara un ceru, ka karš ilgi 
neskars mūs arī turpmāk. Jo kara sekas, kā 
redzam, ievelkas sabiedrībā vēl vairākās paau
dzēs. 

Kādas ir sajūtas, skatoties uz jaunajiem 
ļaudīm Latvijā? vai ir cerība, ka viņi pasauli 
pavirzīs uz priekšu? 
Domāju, ka pasaule viņus virza uz priekšu vai
rāk nekā viņi pasauli...
Tagad ir pārāk daudz gatavas informācijas, ko 
pārgremot. Ar mūsdienu tehnoloģiju attīstību 
pazūd kaut kas romantisks. Jaunībā lasīju Sent
ekziperī, Romēna Rolāna Apburto dvēseli... 
Mūsu bērni un mazbērni grāmatas tikpat kā 
nelasa. Un otrs bēdīgais – nemāk rakstīt dom
rakstus. Līdz ar to nemāk arī runāt. Daiļrunība 
diez vai jaunajiem piemīt, tikai retajam. 
Ar roku rakstītas vēstules izzūd, ja nu vienīgi 
Ziemassvētku apsveikumi. Arī tos slinkums 
pašiem sadzejot, paņem grāmatu un noraksta. 
Agrāk bija laiki, kad paši rakstīja. Man bija tāds 
romantisma periods jaunībā, kad gāju augst

mEDICuS BonuS

tos. Izvēlos spēlēt saprātīgi, lai tas nenāktu par 
ļaunu veselībai. Racionālisms.

Dzīves gudrība! 
Drīzāk pašsaglabāšanās instinkts. Daudzi visu 
laiku ļoti aktīvi darbojas, tad nāk vecums, sākas 
veselības problēmas, bet visu laiku gribas tu
rēties līmenī. Tā ir cilvēku problēma – visi grib 
dzīvot mūžīgi... Medicīnā sen konstatēts, ka 
smadzenes noveco vēlāk nekā ķermenis. Cil
vēkam šķiet, ka viņš visu joprojām var, kamēr 
attopas kādā uzņemšanas nodaļā. Tikai tad 
viņš saprot, ka ķermenis vairs nevelk. Tāpēc ar 
gadiem ambīcijām būtu  jāsamazinās, racio
nālismam jāpalielinās. Tas ir tāpat kā karjerā – 
jaunībā visiem ir ambīcijas dabūt amatus, iegūt 
grādus, nopelnīt naudu... Taču ar gadiem rodas 
citas idejas. Kā nesen man teica reflektorās te
rapijas dakteris, Valmieras dziedošās ģimenes 
balsts Valters Skrastiņš, tagad pienācis laiks 
planēt! Ja grib ilgi dzīvot, mūsu vecumā vajag 
mazāk skriet, vairāk planēt.  Dažādā vecumā 
dažādi jāuztver dzīve – tā ir. 
Tomēr laikam esmu no tiem, kuri attopas tikai 
uzņemšanas nodaļā. Darba pienākumi un slo
dze nav mazāki kā pirms 15, 20 gadiem. Nav 
laika planēt.

Kurš Gan GriBētu DzĪvOt mŪŽĪGi... 
Kā jūs baudāt dzīvi bez sporta? 
Nekādu lielo aizraušanos man nav. Darbā no
slodze joprojām ir liela, un arī ģimenes locek
ļiem vajadzīgs laiks. Ja uzskatām, ka jebkuram 
tuviniekam ziedotais laiks ir atpūta un prieks, 
tādā gadījumā tas prieks arvien vairāk palieli
nās. Uzrodas mazbērni, un ar viņiem visu laiku 
ir jādarbojas. 
Regulāri mēģinām aizbraukt uz Valmieru. Tur 
dēla ģimene, mazbērns. Tur aktīvs dzīves pe
riods pavadīts, joprojām daudzi pazīstami. Nav 
tā kā Rīgā – skudru pūznis. Aizejot uz Gaiļezera 
slimnīcu, 99 procentus nepazīstu! Valmieras 
slimnīcā pazina gandrīz visus, tā bija omulīga 
sajūta – savējais starp savējiem. 

Laikam ir liels gandarījums skatīties uz maz
bērniem un redzēt, ka dzimta turpinās. 
Tikko bijām dzimtas salidojumā. Smejamies, 
ka esam kā mafija – īsts Teteru klans. Mans 
brālēns dzīvo Vecpiebalgā, tur arī pulcējamies. 
Mans vectēvs bija Vecpiebalgas skroderis, un  
Vecpiebalgā mūsu dzimta sākusies. 
Pabraukājām pa laukiem – bēdīgs skats. Pie
balga ir patukša. Mājas tukšas, neredz cilvēkus, 
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inSulta Slimnieka 
rehabilitācija 

ApAĻAIS
GAlDS

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 1046 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība 
no šā gada paredz bezmaksas mājas aprūpi insulta slimnieku rehabilitācijā. 

Insults ir viens no galvenajiem invaliditātes 
iemesliem pasaulē, un katru gadu Latvijā ar 
insultu tiek hospitalizēti 7000 cilvēku. Statis
tika liecina, ka insults kļūst aizvien jaunāks 
un gados vēl jaunus vīriešus skar biežāk nekā 
sievietes. Laikus saņemta medicīniskā palīdzī
ba ne tikai samazina insulta slimnieku mir
stību, bet novērš vai samazina insulta sekas. 
Savukārt tikai laikus sākta rehabilitācija var 
atjaunot cilvēka fiziskās un kognitīvās funk

cijas. Pēc izrakstīšanas no slimnīcas insulta 
slimniekiem līdz šim bija pieejama ambula
torā rehabilitācija, kas ne visiem slimniekiem 
bija sasniedzama gan kustību traucējumu, 
gan attāluma dēļ līdz vietai, kur rehabilitāciju 
var saņemt ambulatori. Rinda rehabilitācijas 
centros bieži vien ir vairāku mēnešu garumā, 
bet kavēšanās sākt rehabilitācijas procesu 
samazina iespēju uzlabot vai atjaunot cilvēka 
fiziskās un kognitīvās funkcijas.

Neirologs Juris Fricbergs savulaik piedalījies 
pirmās insulta vienības veidošanā Latvijā un, 
viņaprāt, attiecībā uz insulta slimniekiem 
sabiedrībā joprojām bieži vien valda zināms 
nihilisms: ja insults, tad cilvēks kļūst vai nu 
par invalīdu, vai dodas pie Dieva. «Tā gluži 
nav – insulta slimnieku mirstība samazinās, 
ievērojami mazinās arī invaliditāte, un dzīves 
kvalitāte pacientiem pieaug. Jautājums, cik 
tas maksā, bet, ja valsts ir sociāli atbildīga, 

Sallija Benfelde, ilustrācija Maija Līduma



juglaS medicīnaS centrS 
Juglas iela 2, Rīga

Centrālā reģistratūra – 67528961, 67521270

veSelībaS centrS  «pļavnieki»
A. Saharova iela 16, Rīga

Centrālā reģistratūra – 67136971

«olvi» medicīnaS centrS
Arhitektu iela 12, Daugavpils,

Centrālā reģistratūra – 65441971

aS «veSelībaS centru apvienība»
ārstniecības iestādes kods 0100-64120

palīdzība jūSu prakSeS pacientiem
valStS apmakSāta reHabilitācija mājāS
 pacientiem pēc smadzeņu insulta (infarkta)

Šogad pacientu veselības aprūpei mājās pievienojušies arī 
rehabilitācijas pakalpojumi insulta pacientiem 

Diagnozes: I60 Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 Smadzeņu infarkts, I64 Insults, 
neprecizējot, vai tas ir asins izplūdums vai infarkts, I69 Cerebrovaskulāru slimību sekas.

Pēc MK noteikumiem Nr. 265 94. pielik./veidlapa, lai saņemtu medicīnisko rehabilitāciju mājās, insulta pacientiem 
nepieciešams nosūtījums no rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī sastādīts medicīniskās 
rehabilitācijas plāns.

piesakoties aS «veselības centru apvienība» medicīnas iestādēs (juglas medicīnas centrā, veselības centrā «pļavnieki», 
medicīnas centrā «olvi»),  šo pakalpojumu var saņemt sekojošā kārtībā: 

• ģimenes ārsts, uzskatot, ka insulta pacientam ir nepieciešams nodrošināt mājas aprūpi, izsniedz nosūtījumu pie ārsta 
rehabilitologa, lai rehabilitāciju uzsāktu ne vēlāk kā pusgada laikā pēc saslimšanas; 

• pacients piesaka mājas rehabilitācijas pakalpojumu pa tālruni;
• AS «Veselības centru apvienība» profesionāļi nodrošina, ka rehabilitologs apmeklē pacientu un sastāda rehabilitācijas 

plānu;
• aprūpe (fizioterapeita, logopēda vai ergoterapeita noteiktie pasākumi) tiek aizsākta ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc 

pieteikuma saņemšanas.

Šo pakalpojumu pacienti saņem valsts finansējuma ietvaros, un viņiem par to nav jāmaksā.
informācija par rehabilitāciju mājās pacientiem

Juglas Medicīnas centrs – 20361612 
Veselības centrs «Pļavnieki» – 67246781

«Olvi» medicīnas centrs – 6 5441971

informācija par rehabilitāciju mājās ārStiem
AS «Veselības centru apvienība» galvenā ārste – 

mob. 26319171
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riska faktors dažādām blakus saslim
šanām un paaugstinās mirstība.
17 līdz 30 procentiem pacientu pēc 
insulta parādās trauksme, kas bieži 
kombinējas ar depresiju. Slimnieks 
raizējas par to, cik lielā mērā spēs 
atveseļoties un cik ātri. Bailes, ka 
insults var atkārtoties, ka viņš netiks 
galā ar esošo situāciju, kā slimība 
ietekmēs ģimeni, attiecības, darbu, 
finansiālo situāciju. Šie psihoemo
cionālie traucējumi var parādīties 
arī gadu vai divus pēc insulta, kad 
pacients saprot, ka neatgūs iepriek
šējās funkcijas. 
Arī insulta slimnieka tuviniekiem 
ir smagas jūtas saistībā ar radušos 
situāciju, piemēram, dusmas vai vai
nas izjūta. Ir grūti pieņemt, ka tuvam 
cilvēkam insults ir radījis izmaiņas 
psihē līdz pat personības izmaiņām. 
Bieži vien tuviniekiem gribas visu 
izdarīt slimā cilvēka vietā, ir grūti 
atrast līdzsvaru starp nepieciešamo 
palīdzību, atbalstu un to, ko cilvēks 
varētu izdarīt pats, tā sekmējot 
rehabilitāciju. Piemēram, tuvinieki 
jūtas vainīgi, ka viņi var staigāt, bet 
viņiem mīļais cilvēks to vairs nevar, 
ka varbūt vajadzēja rūpīgāk izturē
ties pret viņu un tad insulta nebūtu. 
Cilvēki ir audzināti, ka dusmoties ir 
slikti, tādēļ viņi cenšas savas jūtas 
slēpt. Turklāt tuvinieki ir pārliecināti, 
ka dusmoties uz tuvu un ļoti slimu 
cilvēku ir pavisam slikti. Dusmas 
neapzināti tiek pārnestas uz citiem, 
piemēram, uz medicīnas personālu. 
Patiesībā dusmas, vainas sajūta, 
apjukums, bezpalīdzība ir normāla 
reakcija, tāpat kā neziņa, kā tagad ar 
visu tikt galā, un par to vajag runāt.
Ģimenes locekļiem nevajadzētu 
aizmirst pašiem par savu dzīvi un 
tiesībām uz to. Jo vairāk ģimenes 
locekļi būs saistīti ar ārpasauli, jo 
vairāk socializācijas viņi ienesīs 
mājās savam slimajam tuviniekam. 
Ģimenes ārsts ar slimnieku un viņa 
tuviniekiem var pārrunāt visus šos 
jautājumus, ieteikt ārsta psihote
rapeita konsultāciju, tāpat var arī 
izrakstīt vajadzīgās zāles depresijas 
un trauksmes gadījumā.»

dace jubase
RSU Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas klīnikas 
ārste rezidente 
psihoterapijā/
psihosomatiskajā 
medicīnā

 «neārstēta depresija 
pagarina rehabilitāci
jas procesu.»

juris Fricbergs
neirologs, RAKUS 
Biķernieku klīnika 
Vispārējā profila 
nodaļas vadītājs

«rehabilitācijas 
kapacitāte līdz šim ir 
bijusi pārāk maza.»

tad patiesībā intensīva pieeja insulta 
slimnieku ārstēšanā un rehabilitācijā 
ir finansiāli izdevīga ilgtermiņā. Insul
ta vienību skaits Latvijā, manuprāt, ir 
pietiekams, un pats galvenais insulta 
gadījumā ir, lai slimnieks pirmo 4–4,5 
stundu laikā nokļūst kādā no sešām 
Latvijas slimnīcām, kurās ir insulta 
vienība. Tādā gadījumā viss notiek 
pēc zināma protokola noteiktos laika 
rāmjos. Savukārt pēc izrakstīšanas no 
slimnīcas rehabilitācijas pasākumi 
slimnieka funkcionālo stāvokli var 
uzlabot tikai pirmajos sešos mēne
šos, vēlāk tiem vairs nav nozīmes. 
Tādēļ rehabilitācija mājās ir svarīga, 
jo līdz šim nereti slimnieku izrakstīja 
mājās, un viņš pacietīgi gaidīja, kad 
pienāks viņa rinda rehabilitācijas 
centrā. Tikai gadījumos, kad slimnie
ka vai viņa tuvinieku naudas maciņš 
to ļauj, ģimene var izmantot maksas 
rehabilitācijas pakalpojumus. Re
habilitācijas kapacitāte līdz šim ir 
bijusi pārāk maza. Valsts apmaksāta 
rehabilitācija mājās ir būtisks solis 
uz priekšu pacienta dzīves kvalitātes 

uzlabošanā vai pat atjaunošanā,» 
saka ārsts. J. Fricbergs arī uzskata, ka 
insulta slimniekam var būt vajadzīga 
ne tikai fiziska, bet arī sociāla reha
bilitācija. Jebkurā gadījumā ģimenes 
ārsta loma ir svarīga gan pacienta, 
gan viņa tuvinieku izglītošanā, kā 
dzīvot jaunajos apstākļos: «Aptuveni 
puse insulta gadījumu varētu nebūt, 
ja ģimenes ārsts slimnieku rūpīgi 
pieskatītu jau pirms insulta. Insults 
ir sekundāra, ne primāra saslimšana, 
izņemot atsevišķus gadījumus, kad 
ir, piemēram, iedzimta aneirisma. 
Citiem vārdiem sakot, profilakse ir 
ļoti svarīga, un ģimenes ārstam tajā ir 
galvenā loma gluži tāpat kā rehabili
tācijas periodā.» 

kad dzīve maināS
Pēc insulta bieži vien ir mainījušās 
ne tikai fiziskās, bet arī kognitīvās 
funkcijas, slimniekiem var būt 
depresija, tādēļ ikdienas dzīve slim
niekam un viņa tuviniekiem mai
nās, un rehabilitācija var nebūt tik 
veiksmīga, kā cerēts. Psihoterapeite 
Dace Jubase ir pārliecināta, ka ļoti 
svarīgi gan pacienta tuviniekiem, 
gan ģimenes ārstam ir zināt un sa
prast tās pārmaiņas, kas pēc insulta 
ir notikušas ar slimnieku: «Statistika 
liecina, ka pēc insulta aptuveni 25 
procenti slimnieku ir depresīvi. Pa
cientiem smadzeņu centru bojāju
mu dēļ traucētas dažādas būtiskas 
funkcijas un ir sēras par zaudēto, 
kas ir dabisks process, bet ne visi 
pacienti tam paši spēj iziet cauri 
un var ieslīgt depresijā. Depresija 
atšķirībā no sērām ir patoloģisks 
process, kam nepieciešama ārstē
šana. Depresija var būt saistīta ar 
smadzeņu bojājumiem, kas iegūti 
insulta dēļ, bet arī šī de presija ir 
jāārstē. 

Biežākie depresijas simptomi ir 
koncentrēšanās trūkums, nogu
rums, emocionāla labilitāte, viegla 
aizkaitināmība, miega un apetītes 
traucējumi. 
Ja pacientam anamnēzē ir bijusi 
depresija vai nosliece uz to, tad 
insults to pastiprina. Depresiju var 
veicināt sociālā izolētība, kā arī ru
nas traucējumi, jo slimnieks nevar 
izrunāties, nevar pastāstīt par to, kā 
jūtas. Insulta pacienti bieži izjūt vai
nu par to, ka ir saslimuši, ka apgrū
tina savus tuviniekus, ka ir kā nasta 
un traucēklis. Šādos gadījumos ietei
cama ārsta psihoterapeita konsultā
cija, jo neārstēta depresija pagarina 
rehabilitācijas procesu, kā arī tas ir 

anna Maruškina
AS Veselības centru 
apvienība galvenā ārste
«Ģimenes ārstam 
jāzina, ka jebkuram 
insulta slimniekam, 
kurš izrakstījies, 
jāpiesaka rehabilitolo
ga vizīte mājās.»

mums vēl nav ieviesti atlases kritēriji, kuriem 
pacientiem būtu jānonāk ambulatorajā reha-
bilitācijā pēc dzīvesvietas un kuriem – rehabi-
litācijas stacionārā. 
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reHabilitācija mājāS
anna maruškina savā ikdienas dar
bā pārrauga arī mājas rehabilitācijas 
pakalpojumus, tādēļ vaicājām, kas 
par to būtu jāzina ģimenes ārstiem. 
«Rehabilitācijai mājās nosūtījumu 
neraksta ģimenes ārsts, bet ir vaja
dzīgs vai nu ārsta rehabilitologa, vai 
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas 
ārsta nosūtījums. Mājas aprūpi, 
kas skar rehabilitāciju, drīkst sniegt 
tikai fizioterapeiti, viņu asistenti, 
audiologopēds, ergoterapeits. Re
habilitācijas aprūpes epizode ilgst 
30 dienas, un, ja funkcionālais spe
ciālists, strādājot ar pacientu, jūt, 
ka rehabilitāciju būtu mērķtiecīgi 
turpināt, viņš to epikrīzē norāda vai 
arī par to informē ārstu, kurš devis 
nosūtījumu rehabilitācijai mājās. 
Ārsts divas dienas pirms aprūpes 
epizodes beigām apmeklē pacientu 
mājās, novērtē viņa stāvokli un lemj, 
vai mājas rehabilitāciju turpināt. 
Šogad jūnija beigās tika izdarīti 
grozījumi kārtībā, kas nosaka mājas 
rehabilitāciju, ko pacientiem drīkst 
sniegt tikai tad, ja tā ir uzsākta ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc insulta. 
Ja šis laiks ir nokavēts, tad mājas 
rehabilitāciju vairs nozīmēt nevar. 
Līdz šiem grozījumiem, kas sākās 
1. jūlijā, šo ierobežojumu nebija. 
Ja rehabilitācija ir laikus sākta, tad 
to var turpināt neierobežoti – arī 
pēc pusgada, gada vai diviem pēc 
insulta. Rehabilitāciju mājās var sākt 
pirms došanās uz Vaivaru Nacionālo 
rehabilitācijas centru vai turpināt 
pēc tam, ja tas ir vajadzīgs. Jāzina, ka 
jebkuram insulta slimniekam, kurš 
izrakstījies no slimnīcas, jāpiesaka 
rehabilitologa vizīte mājās, lai spe
ciālists var novērtēt, kas slimniekam 
vajadzīgs. Domāju, ka vismaz teorē
tiski visi ģimenes ārsti to zina, varbūt 
kaut kādā ziņā ir neliels juceklis 
saistībā ar minētajiem grozījumiem 
gada vidū. Pirms šiem grozījumiem 
nebija paredzēta arī rehabilitologa 
mājas vizīte, speciālists slimnieka 
stāvokli vērtēja tikai pēc medicīnis
kās dokumentācijas, bet tagad, kopš 
noteikti ierobežojumi, valsts ap

Biruta tilgale
RAKUS stacionāra 
Gaiļezers Neiroloģijas 
nodaļas vadītāja 

«Ģimenes ārsti 
nebūtu pelnījuši 
pārmetumus, 
sabiedrība ir tā, kas 
pavirši izturas pret 
veselību.»

maksā arī rehabilitologa mājas vizīti. 
Manuprāt, šie grozījumi ir pareizi, 
jo tagad situācija insulta slimnieku 
rehabilitācijai ir optimāla. Turklāt 
obligāti nav vajadzīgs ambulatorā 
rehabilitologa nosūtījums mājas 
rehabilitācijai – to var dot arī tās 
slimnīcas rehabilitologs vai fizikālās 
un rehabilitācijas medicīnas ārsts, 
kurā pacients ir atradies. Slimnīcas 
ārsta nosūtījums der 30 dienas, bet 
pēc tam, lai rehabilitāciju mājās 
turpinātu, ģimenes ārstam pie slim
nieka ir jānosūta ārsts rehabilitologs. 
Ģimenes ārsta ziņā ir sekot līdzi tam, 
kā notiek rehabilitācija. Ģimenes 
ārstiem būtu jāzina, kurās tuvākajās 
ārstniecības iestādēs ir ārsti rehabi
litologi un funkcionālie speciālisti, 
kuriem ir līgums ar Nacionālo veselī
bas dienestu (NVD), jo pakalpojumu 
valsts apmaksā tikai speciālistiem, 
kuriem ir līgums ar NVD. Vēl jāteic, 
ka vismaz pagaidām rindu uz mājas 
rehabilitāciju nav, jo pašlaik finansē
jums ir pietiekams.»

inSulta vienībaS 
pieredze
Biruta tilgale uzskata, ka ļoti sva
rīgi ģimenes ārstam ir apzināt riska 
faktorus – insults notiek pēkšņi, bet 
to tomēr var novērst: «Neskatoties 
uz tiešām efektīvo aprūpes sistēmu, 
insults saistās ar lielu invaliditāti, 
kam vajag ilgstošu terapiju. Tādēļ 
pats svarīgākais, neraugoties uz 
visām jaunākajām metodēm, ir pro

filakse. Ja pacientam ir paaugstināts 
asinsspiediens, holesterīna līmenis, 
sirds ritma traucējumi, cukura dia
bēts, citas sirds slimības un ja viņš 
vēl smēķē un pārmērīgi lieto alkoho
lu, tad šie faktori laikus ir jākoriģē. 
Pagājušajā gadā apkopojām un ana
lizējām to slimnieku datus, kuri ie

stājās slimnīcā un nokļuva pie mums 
insulta vienībā. Tikai 20 procentu no 
tiem bija lietojuši kādu profilaktisko 
terapiju. Pārējie – neko. Ja insults jau 
ir noticis, ģimenes ārstam ir svarīgi 
to atpazīt, jo ne jau visi slimnieki 
izsauc neatliekamo palīdzību un 
tiek tiek atvesti uz slimnīcu. Insulta 
pazīmes var noteikt ar testa Ā.T.R.I. 
palīdzību: atsmaidīt (Ā) – lūdz cilvē
ku pasmaidīt, novērtē, vai sejas vienā 
pusē acu vai mutes kaktiņš nav no
slīdējis uz leju; turēt (T) – pārbauda, 
vai cilvēks spēj vienlaikus pacelt un 
patstāvīgi noturēt abas rokas; runāt 
(R) – pārbauda, vai cilvēks spēj runāt 
un pateikt/atkārtot vienkāršu teiku
mu; izsaukt (I) – nekavējoties izsaukt 
neatliekamo medicīnisko palīdzību, 
ja iepriekšējie testa punkti apstip
rinās. Tikai tad, ja cilvēks laikus 
nokļūst pie mums, varam runāt par 
jaunāko metožu pielietojumu. Laiks 
ir svarīgs išēmiskā insulta gadījumā, 
jo tikai pirmās 4–4,5 stundās rezulta
tīvi spējam lietot jaunākās metodes. 
Insults kļūst jaunāks, un it īpaši tas 
attiecas uz asins izplūdumiem galvas 
smadzenēs un uz jauniem vīriešiem. 
Viņi ir pārliecināti, ka ir veseli un spē
cīgi, ārstu neapmeklē un daudzreiz 
pat nezina, ka viņiem ir paaugstināts 
asinsspiediens. Arī no tiem, kuri par 
to zina, reti kurš lieto koriģējošas 
zāles. Pēc tam, kad insulta slimnieks 
izrakstās no slimnīcas un viņa reha
bilitāciju pārņem speciālisti, ģimenes 
ārsta loma ir liela. Ja pacients vēl nav 

sapratis, cik svarīgi ir lietot medika
mentus pastāvīgi, tad ģimenes ārsts 
ir tas, kurš to var paskaidrot un spēj 
slimnieku pārliecināt, ka ārstēšanās 
nav beigusies pēc izrakstīšanās no 
slimnīcas. Tagad pacientu rehabili
tācija ir iespējama arī mājās. Izrak
stoties no slimnīcas, dodam gatavu 

illa Mihejeva
Vaivaru Nacionālā 
rehabilitācijas centra 
ārste rehabilitoloģe

«jāizveido atlases 
kritēriji, lai sakārtotu 
pacientu plūsmu un 
racionālāk izmantotu 
esošo finansējumu.»

valsts apmaksāta rehabilitācija mājās ir bū-
tisks solis uz priekšu pacienta dzīves kvalitā-
tes uzlabošanā vai pat atjaunošanā.
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neiedomājas, ka ar staigāšanu vien 
nekas vēl nebūs līdzēts. Jāmācās arī 
pašam iespēju robežās apģērbties un 
noģērbties, lietot dažādus sadzīves 
priekšmetus. Pretējā gadījumā cil
vēks šā vai tā būs aprūpējams.» Abi 
ergoterapeiti uzsver, ka ir bēdīgi, ja 
cilvēks pusgadu ir gulējis mājās un 
neko nav darījis tikai nezināšanas 
dēļ. «Ne visās slimnīcās ir ergotera
peiti. Gadās, ka slimnieku skaits ir 
ļoti liels, ergoterapeits slimnīcā ir 
noslogots un nepaspēj visu slimnie
kam paskaidrot un parādīt. To varētu 
darīt ģimenes ārsts pats vai aicināt 
speciālistu, lai viņš pastāsta visu, kas 
slimniekam un tuviniekam jāzina par 
insultu,» stāsta L. Panova. Viņa arī 
skaidro, ka problēmas rodas tāpēc, 
ka laikā starp slimnīcu un rehabilitā
cijas centru pacients bieži vien ne
tiek novērots: «Gadās, ka rehabilitā
cijas centrā nonāk pacienti, kuru 
stāvoklis vēl nav tik stabils un viņu 
funkcijas vēl neļauj ergoterapeitam 
ar viņu strādāt. Dažreiz pie mums 
tiek atsūtīti pacienti, kuriem ir vaja
dzīga aprūpe, nevis rehabilitācija, 
kas vairs nav iespējama. Notiek arī 
otrādi – pie mums nokļūst pacients, 
kurš jau ir maksimāli atjaunojis sa
vas funkcijas, un mēs viņam vairs 
neesam vajadzīgi. Tādēļ ir divas ļoti 
svarīgas lietas: pacientu un viņu tu
vinieku informēšana par visām ie
spējām pirms Vaivariem un atkārto
ta pacienta stāvokļa novērtēšana 
laika posmā starp slimnīcu un reha
bilitācijas centru.» F. Bernadskis pie
bilst, ka svarīgi gan slimniekam, gan 
viņa ģimenei zināt, ko slimniekam 
vajag censties darīt pašam, pat ja 
visiem liekas, ka ātrāk un ērtāk visu 
ir izdarīt tuviniekiem, neiesaistot 
slimnieku. Ergoterapeiti arī pastās
ta, ka ir bijuši gadījumi, kad slim
nieks atbrauc uz rehabilitācijas cen
tru un saka – ģimenes ārsts ir sacījis, 
ka slimniekam nekas nepienākas, 
vienīgi rinda uz rehabilitācijas cen
tru. Tādēļ L. Panova un F. Bernadskis 
aicina ģimenes ārstus noteikti pie
dalīties Latvijas Pirmajā insulta kon
gresā. 

linda Panova 
Vaivaru Nacionālā 
rehabilitācijas centra 
ergoterapeite 

«Gadās, ka pie mums 
tiek atsūtīti pacienti, 
kuriem ir vajadzīga 
aprūpe, nevis 
rehabilitācija.»

Filips Bernadskis
Vaivaru Nacionālā 
rehabilitācijas centra 
ergoterapeits 

«slimnieki ar kustību 
traucējumiem parasti 
visvairāk sapņo par 
to, ka atkal sāks 
staigāt.»

rehabilitācijas plānu un nosūtījumu 
rehabilitācijai. Tomēr medikamentu 
izrakstīšana un  slimnieku stāvokļa 
kontrole ir ģimenes ārstu ziņā. Do
māju, teorētiski mūsu ģimenes ārsti 
ir gudri, viņiem ir paredzēti dažādi 
kursi, pagājušajā gadā bija organizē
tas Insulta dienas, šogad oktobrī būs 
Latvijas Pirmais insulta kongress. 
Ģimenes ārsti nebūtu pelnījuši pār
metumus, sabiedrība ir tā, kas pavirši 
izturas pret veselību.»

vajadzībaS ir dažādaS
«Patīkamais jaunums ir tas, ka 
insultu pārcietušie pacienti var sa
ņemt rehabilitāciju arī mājās un tas 
attiecas ne tikai uz akūtiem, nupat 
insultu pārcietušiem slimniekiem, 
bet arī uz pacientiem ar hroniskiem 
traucējumiem,» teic illa mihejeva. 
Diemžēl mājas rehabilitācija pagai
dām neattiecas uz citiem slimnie
kiem, kuriem ir dažādi traucējumi 
saistībā ar CNS bojājumiem. Ārste 
lēš, ka pagaidām grūti novērtēt, 
vai mājas rehabilitācija ir nozīmīgi 
uzlabojusi insulta slimnieku stā
vokli, pirms viņi nonāk Vaivaros, jo 
pakalpojums ir jauns un dati vēl nav 
apkopoti. Taču pozitīvi esot tas, ka ar 
slimniekiem, kuri nonākuši insulta 
vienībās lielajās slimnīcās, rehabi
litācijas speciālisti jau ir strādājuši, 
slimnieks daļēji jau ir apmācīts lietot 
kādu palīgierīci un arī tuviniekiem 
galvenais ir pastāstīts. «Svarīgi ir 
turpināt terapiju mājas apstākļos, 
jo diemžēl pacients gandrīz nekad 
uzreiz Vaivaros nenokļūst,» skaidro 
I. Mihejeva. Viņa ir pārliecināta, ka 
ne jau katram pacientam ar insultu 
ir jānonāk Vaivaros uzreiz un ne kat
ram tas vispār ir vajadzīgs: «Arī līdz 
šim pacients varēja saņemt rehabili
tāciju bez maksas ambulatori, tagad 
tā pieejama arī mājās. Taču svarīga 
ir pacienta motivācija. Nevis sēdēt 
mājās un gaidīt, kad varēs doties 
uz Vaivariem, bet vai nu doties uz 
tuvāko rehabilitācijas centru, vai arī 
saņemt rehabilitācijas pakalpojumus 
mājās. Šajā procesā ģimenes ārstam 
ir svarīga loma, jo viņš ir tas, kurš 

par šiem pakalpojumiem zina un var 
izvēlēties, kas no tiem slimniekam 
ir vajadzīgs. Tāpat arī ģimenes ārsts 
ir tas, kurš var motivēt slimnieku 
atmest kaitīgos ieradumus. Ambu
latorie pakalpojumi laukos ir daudz 
grūtāk pieejami gan infrastruktūras 
nesakārtotības dēļ, gan tādēļ, ka 
nav dienesta, kurš šos slimniekus 
var nogādāt uz rehabilitācijas cen
tru un atpakaļ. Domāju, ka mums 
vajadzētu pārņemt praksi no citām 
valstīm, kur šajos jautājumos ir cieša 
sadarbība ar sociālo dienestu, kas 
nodrošina pacienta transportēšanu. 
Tā ir labā prakse, ko mēs varētu tur
pināt veidot Latvijā. Mums vēl nav 
ieviesti atlases kritēriji, kuriem pa
cientiem būtu jānonāk ambulatorajā 
rehabilitācijā pēc dzīvesvietas un 
kuriem – rehabilitācijas stacionārā. 
Vaivaros būtu jānonāk pacientiem, 
kuriem ir vajadzīga diennakts aprūpe 
vai arī ir augsts komplikāciju risks. 
Pašlaik pie mums nonāk visi, kuriem 
ārsts uzrakstījis norīkojumu. Tādēļ 
domāju, ka mums jāizveido atlases 
kritēriji, lai sakārtotu pacientu plūs
mu un racionālāk izmantotu esošo 
finansējumu.»
Vaivaru Nacionālā rehabilitācijas 
centra ergoterapeiti Linda Panova 
un Filips Bernadskis par nozīmīgu 
uzskata slimnieku un viņu tuvinieku 
izpratni par to, ka rehabilitācija jāsāk 
ar pirmo dienu pēc slimnīcas. Zinā
šanas, ko var paveikt slimnieks pats 
un viņa tuvinieki pat bez speciālista 
klātbūtnes, bieži vien ļoti ietekmē 
atveseļošanās procesu: «Gadās, ka 
pie mums nonāk pacients, kurš pa
cietīgi ir gulējis mājās un gaidījis, 
kad beidzot nonāks Vaivaros. Viņš 
būtu varējis pats vai ar tuvinieku 
palīdzību darīt daudzas lietas, mācī
ties lietot palīglīdzekļus, jo tos tagad 
var arī nomāt. Izrādās, ka slimnieks 
un viņa ģimene to nezina, bet ārsts 
par to nav pastāstījis,» saka L. Pano
va. F. Bernadskis papildina kolēģes 
teikto: «Slimnieki ar kustību traucē
jumiem parasti visvairāk sapņo par 
to, ka atkal sāks staigāt. Tas ir sapro
tami, bet ne slimnieki, ne ģimene 

ApAĻAIS GAlDS
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5 JAutāJumI

Ja jums gluži kā sāpes būtu 
jānovērtē grāmatas Klīniskā 
medicīna nozīmīgums skalā 

no 1 līdz 10, kā jūs to vērtētu un 
kāpēc?
Ikviens autors, iesaistoties šādā 
intelektuālā projektā, savu iespēju 
robežās cenšas paveikt uzdevumu 
vislabāk. Ja meklējam informāciju 
klīniskajā medicīnā google, 0,17 
sekundēs iegūstam atbildes 2,7 
miljonos izrakstu. Tādēļ jārēķinās, 
ka šobrīd informācijas apjoms pa
saulē medicīnas jautājumos ir ļoti 
plašs. Taču mūsu autoru kolektīva 
padarīto vērtēju augstu, grāmata, 
manuprāt, ir uzrakstīta ļoti labi. Au
tori ar azartu godprātīgi ir strādājuši 
šādam nekomerciālam mērķim. Ar 
desmit novērtēt varbūt var vienīgi 
pats Dievs, bet deviņi es noteikti 
liktu.

Kā veicās, grāmatas veido
šanas gaitā sadarbojoties 
ar ārstu zvaigžņu koman-

du?
Projektu aizsākām pirms sešiem 
gadiem. Priecājos par kolēģu atsau
cību. Šobrīd ir liels gandarījums, ka 
autoru izvēlē neesmu kļūdījies un 
vairāki no viņiem tieši šo gadu laikā 
ir kļuvuši par autoritātēm medicīnā 
un zvaigznēm. Nedomāju, ka tas ir 
tikai šā izdevuma radīšanas nopelns. 

Pareizāk būtu teikt, ka autoru ko
mandā apvienojās īstie profesionāļi, 
kuriem bija pozitīvas ambīcijas, 
spēja papildināties un augt, ieguldot 
milzīgu darbu. Tas ir autoru kolek
tīvs, kurā kolēģi viens otru atbalsta 
un arī vērtē. Latiņa šāda izdevuma 
autoriem ir augsta. Šobrīd esmu 
gandarīts, ka autoru izvēle bijusi 
nekļūdīga. 

ar ko papildināts šis izde
vums, salīdzinot ar iepriek
šējo, Iekšķīgās slimības, kas 

iznāca 70. gadu beigās? 
Šis izdevums ir pilnīgi jauns un oriģi
nāls ar dziļi patoģenētisku skatījumu. 
Šīs grāmatas nekādā gadījumā nav 
papildinājums minētajam izdevu
mam profesores Olgas Kovšas redak
cijā, kas iznāca savā laikā atbilstoši 
medicīnas aktualitātēm un jaunā
kajiem pētījumiem un tehnoloģijām 
tolaik. Jaunajā Klīniskajā medicīnā 
jebkurš simptoms, sindroms un 
atsevišķi termini izskaidroti, tālāk 
raksturojot, kā tie iesaistās patolo
ģiskajā procesā, kas rezultējas kādā 
klīniskā izpausmē. Medicīnā nekas 
nevar būt līdz galam pietiekošs, taču 
šobrīd grāmatā apkopots tāds zinā
šanu kopums un domāšanas veids, 
kas ir pietiekams studentam, lai 
varētu nokārtot valsts pārbaudījumu 
klīniskajā medicīnā. Būtu gan jāat

ceras, ka ar studiju pabeigšanu ārsta 
izaugsmes process nebūt nebeidzas 
un medicīniskās literatūras lasīšana 
nedrīkstētu pārtrūkt.

Kādās jomās redzat me
dicīnas literatūras akūtu 
trūkumu? 

Medicīniskās literatūras ir daudz, un 
tā ir pieejama arī latvieši valodā grā
matās un profesionālajos žurnālos 
ārstiem, nemaz nerunājot par bagā
tīgu literatūras klāstu angļu valodā. 
Vairāk saskatu problēmu tajā, ka 
ārstu ikdienas lasīšanas paradumi 
nav pietiekami, jo netiek izlasīts 
gana daudz. Nevar cerēt, ka, izlasot 
trīs rakstus medicīnā, būs iegūsta
ma īstā recepte, taču, izlasot 100 
rakstus, tos izvērtējot un analizējot, 
jau gūstam daudz vairāk. Ārstam ir 
jālasa medicīniskā literatūra vismaz 
3–4 stundas nedēļā. Regulāri lasot 
un analizējot kvantitatīvi daudz 
medicīniskās literatūras, ārsts var 
cerēt uz kvalitatīvu zināšanu papil
dināšanu.

Kādi ir jūsu nākamie plāni, 
kad darbs pie visām trim 
grāmatām ir noslēdzies? 

Noslēdzies liels projekts, un šobrīd 
nesolu, ka pēc gada būs nākamais, 
taču noteikti raisīsies jaunas idejas un 
darbs neapstāsies. 

Zināšanu kopums un domāšanas veids, ko piedāvā šis izdevums, šobrīd ir 
visaptverošs un pietiekams, lai nokārtotu valsts pārbaudījumus klīniskajā 
medicīnā.

aivars lejnieks
profesors, LZA 
korespondētājloceklis, 
RSU Iekšķīgo slimību 
katedras vadītājs, 
RAKUS internās 
medicīnas galvenais 
speciālists
«ārstam ir jālasa 
medicīniskā 
literatūra vismaz 3–4 
stundas nedēļā.»

1.

2.

3.

4.

5.

5 jautājumi 
grāmatas Klīniskā medicīna 
projekta vadītājam
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Ar Roche Latvija atbalstu un 
Roche akadēmijas Zinātniskās 
padomes akceptu Latvijas 
vadošie dzemdniecības 
speciālisti 2011. gadā uzsāka 
projektu Izglābsim 100 bērnus –  
pētījumu, kurā analizēti visi 
perinatālajā periodā notikušie 
bērnu nāves gadījumi 2010. 
gadā. Latvijā ir viena no 
augstākajām jaundzimušo 
mirstībām Eiropā, tā ir augstāka 
nekā Lietuvā un Igaunijā.

  

fAKtS un vIEDoKlIS

kāpēc mazuļi mirSt?

saldus rajons (n=9)

Balvu rajons (n=3)

Limbažu rajons (n=4)

Rēzeknes rajons (n=8)

Valkas rajons (n=3)

Jēkabpils rajons (n=5)

Madonas rajons (n=3)

Talsu rajons (n=4)

Krāslavas rajons (n=2)

Vidējais valstī

cēsu rajons (n=4)

Jelgavas rajons (n=8)

Valmieras rajons (n=4)

ogres rajons (n=5)

Liepājas rajons (n=9)

Kuldī gas rajons (n=2)

Ludzas rajons (n=2)

Aizkraukles rajons (n=2)

Rīgas rajons (n=62)

Tukuma rajons (n=3)

dobeles rajons (n=2)

daugavpils rajons (n=5)

Bauskas rajons (n=2)

Ventspils rajons (n=2)

Preiļu rajons (n=1)

neiznestība (n=33)

Placentas atslāņošanās (n=21)

Apvijums ar nabassaiti (n=18)

intrauterīna infekcija (n=12)

iedzimtas anomālijas (n=12)

Hipertensīvi sarežģījumi (n=12)

Hipoksija (asfiksija) (n=10)

saslimšanas mātei (n=6)

Retardācija (n=2)

Rh izosensibilizācija (n=2)

Masīva aspirācijas pneimonija (n=1)

dzemdības bez med. palīdzības (n=1)

Mātes trauma (n=1)

neprecizēts (n=24)

Perinatālā MirstīBa latvijas rajonos

Perinatālās nāves cĒloņi

25,94

14,49

12,23

11,03

9,32

8,62

8,2

7,46
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6,87

6,82

6,55

6,45

6,23

5,93

5,74

5,27

5,08

3,85

3,60

3,51

3,39

8,81

9,96

11,66

21,3%

13,5%

11,6%

7,7%

7,7%
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6,5%

3,9%

1,3%
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0,6%
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0,6%

15,5%

20,1
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rĪGā DzĪvOt DrOšāK
Pastāv atšķirības starp Rīgu 

un citiem Latvijas novadiem – 
piemēram, izredzes nomirt bērnam 

no Saldus rajona ir 4,16 reizes 
augstākas nekā bērniem no pārējās 

Latvijas, savukārt Rīgā dzimušam 
bērnam iespēja nomirt ir 0,7 reizes 

mazāka nekā citiem bērniem Latvijā. 
Tas tādēļ, ka sliktāka pakalpojumu 

pieejamība būtiski palielina 
perinatālās mirstības risku.

vairāK neKā 100 zĪDaiņu
mēs zaudējam katru gadu. 
Lielāko daļu no viņiem var 

izglābt, ja sakārto esošo 
perinatālās aprūpes sistēmu 

un uzlabo informācijas 
apmaiņu starp veselības 

un labklājības nozares 
speciālistiem.

PerinatāLā 
mirStĪBa ir atKarĪGa nO:

· mātes sociāli 
ekonomiskā stāvokļa, 

izglītības un dzīvesveida;
· antenatālās aprūpes 

nodrošinājuma un 
kvalitātes;

· dzemdību vietas, 
tehnoloģiju un personāla 

pieejamības.
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ilze kreicberga: «Svarī-
gi apmācīt SievieteS.»
«Pētījuma rezultāti liecina, ka, 
no perinatālās mirstības viedokļa 
raugoties, galvenās riska grupas 
ir dziļi neiznēsāti bērni, bērni ar 
intrauterīnās augšanas aizturi un 
gandrīz iznēsātie vai iznēsātie bēr
ni, kuri aizgājuši bojā, jo grūtniece, 
visticamāk, nav pratusi atpazīt, 
ka bērns slikti jūtas. Tas norāda, 
ka mums ir rezerve, kas ļauj bez 
lieliem finanšu līdzekļiem un dār
giem izmeklējumiem tuvākajā laikā 
panākt uzlabojumus un ietekmēt 
perinatālo mirstību.  
Kādu ieguldījumu perinatālās 
mirstības mazināšanā varētu dot 
ģimenes ārsti? Pirmkārt, lielāka 
uzmanība jāpievērš grūtniecēm ar 
zemu izglītības līmeni, bezdarba 
problēmām ģimenē. Šajā gadījumā 
ļoti svarīgi izvērtēt augļa augšanu, 
ko var diezgan viegli izdarīt arī 
ar ārējām metodēm. Saskaņā ar 
pētījuma datiem diezgan nozīmī
gai daļai bērnu, kuri 2010. gadā 
aizgāja bojā no 22. grūtniecības 
nedēļas līdz sestajai pēcdzemdību 
dienai, bijusi intrauterīnās augša
nas aizture.
Otrkārt, praksē nākas sastapties ar 
sievietēm no labvēlīgām ģimenēm, 
ar skaistiem nākotnes plāniem un 
vēlmi saglabāt grūtniecību, kuras 
neprot pamanīt, ka bērns nejūtas 
labi. Taču ir virkne faktoru, tajā 
skaitā dažādas saslimšanas, un, 
protams, arī smēķēšana, kas diez
gan nozīmīgi var ietekmēt asinsriti, 
bet bērnam fatālas var izrādīties 
pat samērā nelielas asinsrites 
problēmas. Tādēļ svarīgi apmācīt 
visas sievietes pazīt bērna kustības 
un saprast, ko tās liecina par viņa 
pašsajūtu. 
Latvijā pārāk maza uzmanība tiek 
pievērsta gestācijas diabētam. 
Tas, pirmkārt, rada risku, ka bērns 
varētu izaugt liels, salīdzinoši ne
proporcionāls, ar daudz mīkstiem 
audiem. Otrkārt, dzemdībās, tajā 
skaitā arī ķeizaragrieziena operā
cijas laikā, šādam bērnam var ras

ties vairāk problēmu. Treškārt, ja 
mātei ir nekompensēts gestācijas 
diabēts, jaundzimušajam var tikt 
aizkavēta plaušu attīstība. Diemžēl 
ikdienā nākas saskarties ar pilnī
bā iznēsātiem bērniem, kuriem 
pēc dzemdībām nepieciešama 
mākslīgā plaušu ventilācija un 
surfaktants. Tā ir ne tikai dārga, bet 
attiecībā pret bērnu arī agresīva 
terapija, bez kuras bērns varētu arī 
neizdzīvot. Ja grūtniece ievērotu 
diētu un grūtniecības laikā lietotu 
insulīnu, to visu varētu novērst. 
Potenciālā gestācijas diabēta riska 
izvērtēšana ir paredzēta arī Mātes 
un bērna veselības uzlabošanas 
plānā 2012.–2014. gadam.»

juriS šleierS: 
«jāSāk domāt 
ekonomiSki.»
«Perinatālās mirstības rādītājs 
ir indikators, pēc kura spriež par 
dzīves līmeni un kvalitāti valstī, jo 
attiecas uz visneaizsargātākajiem 
sabiedrības slāņiem – sievietēm un 
bērniem. Lietuvā perinatālās mir
stības rādītāji ir zemāki. Kāpēc?
Tādēļ, ka tur atšķirībā no Latvijas 
turpinās Šveices projekta otrā fāze 
un tika ieguldīti līdzekļi perinatālo 
aprūpes centru nostiprināša
nā. Arī kaimiņvalstīs veselības 
aprūpe gāja reformu ceļu, tika 
samazināti dzemdību stacionāri, 
bet vienlaikus valstiskā līmenī 
nostiprināja perinatālo medicīnu, 
atzīstot, ka tas ir valsts sektors un 
valsts to attīsta un vada. Uzska
tu, ka Latvijā veselības aprūpes 
reforma ir neveiksmīga. Pirmkārt, 
dzemdību stacionāriem šobrīd ir 
dažādi īpašnieki – gan valsts, gan 
pašvaldība. Otrkārt, reformas dēļ 
pamatā ir samazināts gultu un 
darbinieku skaits stacionāros. Taču 
perinatālās aprūpes pakalpojumu 
nenodrošina aparatūra vai telpas, 
bet gan personāls, kas nepārtraukti 
jāattīsta, jāmāca, turklāt tam jābūt 
pietiekamā skaitā. Latvijā bērnu 
dzimst ļoti maz, un katram no vi
ņiem ir tiesības uz speciālistu, kurš 

prot pareizi sniegt palīdzību viņa 
dzīves pirmajās minūtēs un stun
dās, no kā nereti atkarīga visa viņa 
turpmākās dzīves kvalitāte. 
Liela problēma visā pasaulē ir neiz
nēsātība. Lai dziļi neiznestie bērni 
izdzīvotu, pirmkārt, grūtniecei 
jāatrodas stacionārā, kur šo grūt
niecību var izvērtēt, otrkārt, saga
tavot augli dzemdībām, treškārt, 
visoptimālāk atrisināt grūtniecību, 
ceturtkārt, sniegt nekavējošu un 
pareizu palīdzību jaundzimušajam 
ar modernu tehnoloģiju palīdzību 
(surfaktants, mākslīgā plaušu ven
tilācija, pilnvērtīga parenterālā ba
rošana u. c.), lai viņam neattīstītos 
retinopātija un citas jaundzimušo 
slimības. Ja sieviete ir ieinteresēta 
šajā grūtniecībā, viņai jāatrodas 
stacionārā, kur viņai un auglim 
var sniegt visaugstākās kvalitātes 
pakalpojumus.
Uzskatu, ka stacionāros, kuros 
šobrīd tiek sniegta dzemdību pa
līdzība, jāveic audits.  Lai ekspertu 
komisija pasaka, vai šī ārstniecības 
iestāde var to darīt vai ne. Šādā 
stacionārā, pirmkārt, jābūt mo
dernām tehnoloģijām, kas, pēc 
manām domām, būtu jānodrošina 
valstij, jo jaundzimušā ārstēšana 
ir ļoti dārgs process, otrkārt, labi 
apmācītiem un zinošiem profesio
nāļiem. Mani satrauc, ka Latvijā 
ļoti daudz profesionāļu ir pirms
pensijas vai pensijas vecumā, bet 
jaunieši aizbrauc, jo nespēj sevi 
piepildīt kā speciālisti.  
Ir jāsakārto perinatālās aprūpes 
sistēma un jāsāk domāt ekono
miski. Uzskatu, ka jāveido vēl 
viens perinatālās aprūpes centrs 
Daugavpilī, kur šobrīd ir otrs lielā
kais jaundzimušo skaits valstī un 
kurš varētu apkalpot arī Krāslavas 
un Preiļu iedzīvotājus. Nav eko
nomiska pamatojuma pārvadāt 
pacientus no vienas slimnīcas uz 
otru, piemēram, no Daugavpils 
uz Jēkabpili, ja tie ir viena līmeņa 
stacionāri. Pirmkārt, tas ir dārgi. 
Otrkārt, esmu veicis statistisku 
pētījumu, kas apliecina, ka lielā
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juris Šleiers
Rīgas Dzemdību nama 
Intensīvās terapijas 
nodaļas vadītājs

«Pirmkārt, jābūt 
modernām tehnoloģi
jām, kas jānodrošina 
valstij, jo jaundzimušā 
ārstēšana ir ļoti dārgs 
process, otrkārt, labi 
apmācītiem profesio
nāļiem.»

ilze kreicberga
pētījuma par perinatālo 
mirstību Latvijā 2010. 
gadā autore, Rīgas 
Dzemdību nama galvenā 
neonatoloģe 

«Mums ir rezerve, kas 
ļauj bez lieliem 
finanšu līdzekļiem 
panākt uzlabojumus 
un ietekmēt 
perinatālo mirstību.»
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kajai daļai jaundzimušo, kuriem 
nepieciešama intensīvā aprūpe, 
ir tā saucamie robežstāvokļi. Ja 
viņiem uzreiz un pareizi sniedz 
atbalstu, viņi adaptējas un jau tajā 
pašā dienā var būt kopā ar māti. Ja 
ne, robežstāvoklis var pārvērsties 
par patoloģiju. Pārvedot jaundzi
mušo, viņu ne tikai atrauj no mā
tes, jārēķinās arī ar ceļu stāvokli, 
turklāt pārvešanas laikā bērns tiek 
pakļauts stresam, infekciju riskam. 
Komplikāciju ārstēšana ir dārgs 
un bieži vien ilgstošs process, kura 
gaitā bērns pat var aiziet bojā. 
Turklāt ir virkne diagnožu, ar ku
rām jaundzimušo nav jēgas vest 
uz perinatālās aprūpes centru, bet 
gan uzreiz uz universitātes klīniku, 
kur ir vismodernākās tehnoloģijas 
un augsti apmācīts personāls.»

dace rezeberga: 
«perinatālāS aprūpeS 
SiStēma neStrādā 
pilnvērtīgi.»
«Pētījums atklāja, ka liela prob
lēma ir grūtniecības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība lauku 
reģionos dzīvojošām sievietēm, 
it īpaši to ietekmē sociāli ekono
miskais stāvoklis un izglītība, kas 
lielā mērā veido viņas izpratni par  
reproduktīvo veselību, zināšanas 
un finansiālās iespējas novērst 
nevēlamu grūtniecību, kā arī 
izvēli apmeklēt vai neapmeklēt 
ārstu, veikt visus nepieciešamos 
izmeklējumus. Uzskatu, ka lielāka 
atbildība būtu jāuzņemas ģimenes 
ārstiem un pašvaldību sociālajiem 
darbinie kiem. Nevar būt tā, ka siev
iete ir pēdējā grūtniecības mēnesī, 
bet apkārtējie to pat nav pamanī
juši. Otrkārt, ne visi ģimenes 
ārsti šobrīd sniedz reproduktīvās 
veselības aprūpes pakalpojumus, 
taču kurš gan labāk par ģimenes 
ārstu pārzina savā aprūpē esošo 
ģimeņu veselību un vajadzības, it 
īpaši laukos. Ginekologs, lai gan ir 
tiešas pieejamības ārsts, tomēr ir 
speciālists un nekad nebūs piee
jams visās mazpilsētās. Ģimenes 

ārstam vajadzētu prast konsultēt 
pārus par ģimenes plānošanas 
metodēm un iespējām, būtu jāveic 
grūtnieču pamataprūpe. Viens 
no risinājumiem – paplašināt 
primārās aprūpes praksi, iesaistot 
tās darbā arī vecmāti. 
Manuprāt, perinatālās aprūpes 
sistēma kopumā Latvijā nestrādā 
pilnvērtīgi. Tā  tika izveidota kā 
valstiska sistēma, taču šobrīd 
gandrīz pilnībā nodota pašvaldību 
slimnīcu pārziņā (izņēmums ir 
Perinatālās aprūpes centrs, kas 
atrodas  P. Stradiņa klīniskajā uni
versitātes slimnīcā). Tas nozīmē, 
ka noteicošais faktors, kas ļauj 
vai – tieši otrādi – liedz  attīstīties 
perinatālajai aprūpei slimnīcā, ir 
tās vadītāja un vietējās pašvaldī
bas izpratne par to, cik būtiski ir 
investēt šajā jomā. Būtu vajadzīgs 
labs audits, lai izvērtētu esošo 
situāciju, bet pēc tam izstrādātu 

valsts mēroga redzējumu par to, kā 
uzlabot perinatālo aprūpi katrā no 
šiem centriem. 
Ja tiktu sakārtota perinatālā 
aprūpe, varētu striktāk ievērot 
arī pacientu hospitalizācijas 
vadlīnijas, lai grūtniece dzem
dētu tur, kur viņai un bērnam var 
nodrošināt optimālu palīdzību. 
Valsts līmenī nepieciešams ieviest 
vienotus standartus, vadlīnijas, jo 
pētījums liecina, ka vienas un tās 
pašas patoloģijas un stāvokļi visur 
netiek saukti vienādi, piemēram, 
nešķiet ticami, ka urīnceļu infek
ciju biežums grūtniecēm dažādās 

Latvijas vietās procentuāli var tik 
ievērojami atšķirties. 
Latvijā noteikti nepieciešams arī tā 
saucamais perinatālais audits jeb 
konfidenciāla visu perinatālā peri
odā bojā gājušo bērnu miršanas 
apstākļu izpēte. Jau izstrādāti un 
nodoti apstiprināšanai Veselības 
ministrijai mātes mirstības kon
fidenciālās ziņošanas sistēmas 
pamatdokumenti. Tiklīdz tā būs 
izmēģināta, līdzīga sistēma tiks 
radīta arī perinatālai mirstībai. 
Konfidenciālās ziņošanas sistē
ma nozīmē, ka netiek pievērsta 
uzmanība tam, kurā slimnīcā 
notikušas dzemdības, konkrēta 
ginekologa, vecmātes vai anestezi
ologa rīcība, bet tiek identificēts 
fakts, ka kaut kas netika izdarīts 
pareizi vai kaut kā pietrūka, lai 
nodrošinātu drošas dzemdības. 
Tās mērķis nav meklēt vainīgos 
un kādu sodīt, bet izzināt notikušā 

patiesos iemeslus un analizēt to 
no veselības aprūpes sistēmas 
viedokļa, lai nākotnē novērstu 
līdzīgu gadījumu atkārtošanos un 
meklētu uzlabojumu iespējas –  
apmācītu personālu, iegādātu 
tehnoloģijas, izstrādātu vadlīni
jas. Piemēram, Rīgas Dzemdību 
namā, kur ir ieviesta šāda audita 
sistēma, visus gadījumus analizē 
un meklē resursus uzlabojumiem, 
mirstības rādītāji, salīdzinot ar 
valsti kopumā, ir krietni zemāki. 
Plānotas izmaiņas likumdošanā, 
piemēram, Ārstniecības likumā, 
kas noteiks, kā tiks veikts peri

mūsu ārstu profesionālā varēšana ir ļoti 
augstā līmenī, pieejamas visas jaunākās 
tehnoloģijas un mūsdienīgi izmeklējumi, 
tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar 
sistēmu, veselības aprūpes organizāciju, 
jo tā nenodrošina labu, kvalitatīvu ante-
natālo un perinatālo aprūpi.

ilze vīberga
M.D., Ph. D., Latvijas 
Universitātes asociētā 
profesore, PVO ārštata 
eksperte, klīnikas 
Medeora praktizējoša 
ginekoloģe, dzemdību 
speciāliste
«jautājums par 
perinatālo mirstību 
būtu jāskata visas 
veselības aprūpes 
sistēmas kontekstā.»

dace rezeberga
pētījuma par perinatālo 
mirstību Latvijā 2010. 
gadā līdzautore, LR VM 
galvenā speciāliste 
dzemdniecībā un 
ginekoloģijā  

«tiklīdz būs izmēģinā
ta mātes mirstības 
konfidenciālās 
ziņošanas sistēma, 
līdzīga tiks izveidota 
arī perinatālai 
mirstībai.»

fAKtS un vIEDoKlIS
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natālās un mātes mirstības au
dits.»

ilze vīberga: 
«jāSper nākamaiS 
SoliS.»
«Tas ir labi, ka beidzot cenšamies 
uzzināt un saprast, kas notiek 
mūsu pašu valstī. Tagad būtu 
jāsper nākamais solis, jānoskaidro 
un jāsniedz atbilde uz jautājumu, 
kāpēc pie mums ir sliktāk vai labāk 
nekā citur. Sievietes Latvijā taču 
ir tādas pašas kā citās valstīs, arī 
grūtniecība un dzemdības visur 
noris vienādi. Arī mūsu ārstu pro
fesionālā varēšana ir ļoti augstā 
līmenī, pieejamas visas jaunākās 
tehnoloģijas un mūsdienīgi izme
klējumi, tas nozīmē, ka kaut kas 
nav kārtībā ar sistēmu, veselības 
aprūpes organizāciju, jo tā neno
drošina labu, kvalitatīvu antenatālo 
un perinatālo aprūpi. Pētījums, 
manuprāt, liecina, ka šāds aprūpes 
modelis nestrādā. Svarīgi ir gūt 
atbildes uz šo vienkāršo jautā
jumu – kāpēc. Kāpēc reģionos  
bērnam ir augstāks risks nomirt 
nekā, piemēram, Rīgā? Vai tur nav 
ārstu, aprīkojuma? Vai nav pie
tiekami laba ceļa, pa kuru nogādāt 
jaundzimušo medicīnas iestādē, 
kur viņam var sniegt palīdzību?  
Varbūt vaina slēpjas grūtnieču 
izmeklēšanā? Taču tādās valstīs 
kā Anglijā un Skandināvijā izmek
lējumu grūtniecības laikā ir vēl 

mazāk nekā pie mums! Protams, 
veicot ultrasonogrāfiju trīs reizes 
grūtniecības laikā, varbūt varētu 
atklāt iedzimtas patoloģijas, kas 
varētu izraisīt jaundzimušā nāvi pēc 
dzemdībām (ja tās uzreiz ķirurģiski 
neārstē un nenovērš) un tādējādi 
paaugstināt perinatālās mirstības 
rādītājus. Taču rodas jautājums, vai 
speciālists, kurš veic šos izmeklē
jumus, prot ieraudzīt arī ļoti retas 
patoloģijas (jo tās būs skaitliski 
retas, lai gan, izsakot tās attiecībā 
uz 1 000 vai 100 000 iedzīvotāju, 
to izplatība ir tāda pati kā citur 
pasaulē)? Vajag ļoti augstu kvali
fikāciju, bet speciālistu, kuri to dara 
diendienā, nav daudz. Protams, 
tūdaļ rodas jautājums par atal
gojumu (kosmosa kuģa vadītāju 
taču nevar salīdzināt ar lidmašīnas 
pilotu, lai gan abiem ir ļoti augsta 
kvalifikācija). 
Manuprāt, jautājums par perinatālo 
mirstību būtu jāskata visas veselī
bas aprūpes sistēmas kontekstā. 
Lai gan strādāju sievietes veselības 
aprūpē jau vairāk nekā 26 gadus 
un, 20 gadus būdama akadēmiska 
mācību spēka statusā, apmācu 
studentus, jaunos ginekologus un 
dzemdību speciālistus, ģimenes 
ārstus, man joprojām nav skaidrs 
(es nekautrējos to atzīt, lai arī kāds 
varbūt par to pasmīkņās, bet, lūdzu, 
padomājiet – ko saprot ierindas 
ārsts un vienkāršs cilvēks), kā mūsu 
valstī notiek veselības aprūpes fi

nansēšana, cik daudz saņem veselī
bas aprūpes veicēji, bet cik tiek no
virzīts loģistikai, tas ir, profesionāļu 
darbības nodrošināšanai. Latvija 
ir ļoti maza valsts, kurā viss varētu 
būt sakārtots kā konfektīte, bet... 
Minēšu dažus piemērus. Pirms 
gadiem desmit tika nomainītas tā 
saucamās grūtnieču novērošanas 
kartes vai ieliktņi. Jaunie bija ab
solūti neracionāli veidoti un nepa
rocīgi ārsta vai vecmātes praktiskajā 
darbā. Tas nozīmē, ka tos radījuši 
cilvēki, kuriem nav saskares ar 
grūtniecēm un priekšstata par ārsta 
un vecmātes ikdienas darbu. Ja jau 
manī šī neskaidrā, necaurskatāmā 
un mainīgā sistēma, kurai nav ilg
termiņa redzējuma, rada neizpratni, 
kā tad lai jūtas sieviete, grūtniece? 
Jau gadus desmit tiek veikta hla
mīdiju diagnostika grūtniecēm. 
Vajadzētu būt arī auditam, kas 
ļautu spriest, vai tā vispār bija va
jadzīga, un nepieciešamības gadī
jumā fleksibli kaut ko mainīt, nevis 
pieņemt kārtējos MK noteikumus. 
Ir arī citi jautājumi. Tas viss ir tik ļoti 
smagnēji! 
Veselības aprūpes organizatoriem 
būtu jāredz spēles laukums kopu
mā un jādara viss, lai viņu vadībā 
spēlētāji – ārsti, vecmātes un mā
sas – sasniegtu augstus rezultātus. 
Uzskatu, ka šobrīd trūkst vienota 
redzējuma, bet tie, kuri tomēr 
mēģina redzēt, ir pilnībā nesaistīti 
ar spēlētājiem.»  

SpIlGtA DomA

vienmēr saistījis tas, ko iemācījos no vecajiem vācu profesoriem. viņiem bija trīs lietussar-
gi, kas nodrošināja dzīvi: klīnikas vadīšana, privātpacienti – bet ne vairāk kā reizi nedēļā –  
un pētniecības darbs, izglītība. manā izpratnē profesora īstais ieguldījums un misija vēl 
arvien nav dibināt privātpraksi un piecu latu vietā par konsultāciju prasīt piecdesmit. ār-
sta profesija mani vienmēr fascinējusi ar brīvību, ko tā sniedz. internajā medicīnā, tostarp 
endokrinoloģijā, gadiem ejot, ārsts ļoti maz ko zaudē – drīzāk iegūst. var veiksmīgi prak-
tizēt pat līdz astoņdesmit deviņdesmit gadu vecumam, kā mani skolotāji profesors niko-
lajs Skuja vai docents agnis štifts. jo kompetence taču pieaug un, reiz apguvis profesiju, 
vari strādāt, kamēr vien pašam tas patīk.

Valdis Pīrāgs, 28.06.2012., 36,6° C 
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kaS ir māSterplānS?
Māsterplāns ir visaptverošs vidējā 
termiņa (parasti 5 gadi) sistēmas attīs
tības plāns, kas ietver: 
· veselības aprūpes infrastruktūras plā
noto izvietošanu valstī; 
· nākotnes efektīvāko pakalpojumu 
sniegšanas modeli;
· pakalpojumu apmaksas principus un 
līdzekļu iegūšanas mehānismus.
Plāna izstrāde balstās uz prognozēto 
iedzīvotāju vajadzību pēc pakalpoju
miem, taisnīgu pakalpojumu pieeja
mību iedzīvotājiem un prognozētiem 
pakalpojumu apmaksai pieejamiem 
resursiem. Viens no būtiskākajiem 
māsterplānošanas ieguvumiem ir 
iespēja sabalansēt pretrunīgas vaja
dzības un vienoties par neizbēgamiem 
kompromisiem. 

plāna ieviešana. 
problēmaS? 
Šajā etapā aktīvi iesaistās politiskās 
intereses, un tad bieži vien lēmumu 
sekas ir dārgas un sāpīgas ne tikai atse
višķu reģionu iedzīvotājiem. Piemēram, 
neliela rajona slimnīca infrastruktūras 

attīstībai piesaista valsts galvoto kredī
tu. Īsi pēc rekonstrukcijas pabeigšanas 
valsts pieņem lēmumu pārtraukt sta
cionāro pakalpojumu apmaksu šajā 
slimnīcā. Valsts atbalsta ERAF (Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda)  līdzekļu 
ieguldījumu neatliekamās palīdzības 
centra izveidei slimnīcā. Īsi pēc tam tiek 
pieņemts lēmums pārtraukt neatlieka
mās palīdzības sniegšanu šajā slimnī
cā. Valsts un ERAF līdzekļu ieguldījumi 
slimnīcu infrastruktūras attīstībā palie
lina to uzturēšanas izdevumus, tāpēc 
pakalpojumu izdevumu struktūrā pie
aug infrastruktūras izmaksu īpatsvars 
un samazinās personāla izmaksu īpat
svars. Slimnīca nevar palielināt atalgo
jumu personālam, un cilvēki ir spiesti 
meklēt citus uzturēšanas līdzekļus vai 
arī doties uz citu valsti. 

analizējot paveikto
Vienotas metodes pielietošana aktuali
zēja vairākas jau zināmas problēmas. 
Analīze ir veikta, pieņemot, ka slimnīcu 
sniegto pakalpojumu kvalitāte ir v ie
nā da, jo pašreizējie dati par veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 

nedod iespēju salīdzināt vai vērtēt 
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Bet 
pakalpojumu kvalitāte ir atšķirīga! 
Turklāt vienotu pakalpojumu kvalitātes 
standartu neesamība līdztekus  ar pie
augošo spiedienu pakalpojumu paš
izmaksas samazināšanai var negatīvi 
ietekmēt kvalitāti. Analīze tiek veikta, 
pamatojoties uz regulāri apkopotiem 
Nacionālajam Veselības dienestam 
sniegtajiem slimnīcu maksājumu 
dokumentu datiem; nav veikta šo 
datu ticamības revīzija un sākotnējā 
statistiskā apstrāde. Netika ņemts 
vērā slimnīcu atšķirīgais sniegto pakal
pojumu sadalījums (valsts, privāto). 
Produktivitātes un efektivitātes rādītāji 
aprēķināti, ņemot vērā valsts apmak
sāto pakalpojumu apjomu un kopējo 
iestādes resursu bāzi; tādējādi, ja 
iestādes pakalpojumu struktūrā ir liels 
privāti apmaksāto pakalpojumu ap
joms, tās produktivitātes un efektivitā
tes rādītāji pasliktinās salīdzinājumā ar 
līdzīgu iestādi, bet relatīvi lielāku valsts 
apmaksāto pakalpojumu apjomu. Līdz 
ar to produktivitātes un efektivitātes 
rādītāji neatspoguļo iestādes rādītājus, 

māSterplāna 
nozīme veselības aprūpes 
sistēmu attīstībā
Neviena pasaules valsts nevar lepoties ar pietiekamiem līdzekļiem veselības aprūpei. Zināt
niskais un tehnoloģiskais progress paver arvien jaunas iespējas slimību ārstēšanai, tādējādi 
palielinot plaisu starp medicīniski un finansiāli iespējamo. Visu ieinteresēto pušu vēlmju 
un iespēju sabalansēšanai un ierobežoto resursu maksimāli lietderīgai izmantošanai valstis 
pielieto māsterplānošanu.

jaunaiS māSterplānS – diSkuSijai un apSpriešanai
Latvijā Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības struktūrplāns jeb māsterplāns pirmo reizi neatkarīgajā  
Latvijā bija izstrādāts Pasaules bankas finansētā Veselības reformas projekta ietvaros 2001. gadā. Pašlaik Veselības ministrija 
publiskai apspriešanai ir publicējusi diskusiju dokumentu Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvietojuma plāns  
2018. gadam. Iecerēts, ka tas kalpos kā pamats turpmākai diskusijai un attīstības plānošanas dokumenta izstrādei.  

alina dūdele
Latvijas Veselības 
ekonomikas asociācija 
(LVEA)

«Miljoni latu, ko 
ieguldām slimnīcu 
infrastruktūras izbūvē 
šodien, ietekmēs 
veselības aprūpes 
sistēmas finansiālo 
stabilitāti turpmāka
jās desmitgadēs.»
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bet izvietotā pakalpojuma relatīvo 
struktūru, kas savukārt ir izveidojusies 
vairāku faktoru ietekmē.  
Būtībā jaunais dokuments ir paš
reizējā vēsturiski izveidotā stāvokļa 
ekstrapolēšana nākotnē. Vai pašrei
zējais slimnīcu tīkls ir optimāls no 
pakalpojumu pieejamības un taisnī
guma aspektiem? Jāatzīmē paveiktais, 
salīdzinot esošo slimnīcu darbību 
pēc vienotiem principiem slimnīcu 
kategorijās un izmantojot vienotu 
datu avotu. Tomēr secināms, ka slim
nīcu produktivitātes un efektivitātes 
rādītāji atšķiras vairākkārt, turklāt 
vislielākās atšķirības ir slimnīcām, 
kuru iepriekšējais statuss bija lokālās. 
Slimnīcām, kuru iepriekšējais statuss 
bija reģionālās slimnīcas, savstarpē
jās atšķirības nav tik lielas. Savukārt, 
salīdzinot starpreģionālos rādītājus, 
var konstatēt, ka pastāv būtiskas at
šķirības: hospitalizācijas rādītāji, ārstu 
ambulatoro konsultāciju skaits, citi 
rādītāji atšķiras par 10 līdz 30%. Pa
stāvošā nevienlīdzība tiek ekstrapolēta 
nākotnē: prognozētie lielumi atšķiras 
vēl vairāk!

Sadarbība ar pašvaldībām
Pašvaldības ir svarīgs partneris ar iespē
jām ieguldīt infrastruktūrā, turklāt PVO 
iesaka arvien lielāku veselības aprūpes 

pakalpojumu daļu izvietot pēc iespējas 
tuvāk iedzīvotājiem, kur palīdzību var 
sniegt efektīvāk. Tomēr pašlaik veselī
bas aprūpes infrastruktūra ir pārāk liela 
valsts iespējām apmaksāt tās sniegtos 
pakalpojumus. Par to liecina pieaugošie 
slimnīcu zaudējumi un parādi. Neko
ordinēti pašvaldību ieguldījumi infra
struktūras attīstībā (ēkas un tehnoloģi
jas) var tikai palielināt šo neatbilstību. 
Plānojot nākotnes slimnīcu attīstību, 
būtu svarīgi nodrošināt slimnīcu kā 
visdārgākā infrastruktūras objekta mak
simāli efektīvu izmantošanu. 
Miljoni latu, ko ieguldām slimnīcu in
frastruktūras izbūvē šodien, ietekmēs 
veselības aprūpes sistēmas finansiālo 
stabilitāti turpmākajās desmitgadēs. 
Nešaubīgi, būvējot jaunu slimnīcu, var 
būtiski palielināt veselības ieguvumus, 
optimizējot darba procesus un pielie
tojot izmaksu efektīvas tehnoloģijas. 
Tomēr ļoti bieži šīs iespējas paliek neiz
mantotas neadekvātas projektu plāno
šanas dēļ. (Euro Observer; The Health 
Policy Bulletin of the European Obser-
vatory on Health Systems and Policies; 
Spring 2010; Volume 12, Number 1.)

iecereS kvalitāteS 
uzlabošanai
Kas vēl būtu vajadzīgs nākotnes ve
selības aprūpes attīstības plāna kva

Veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju izvietojuma plāns 2018. 
gadam ir nozīmīgs plānošanas doku
ments tieši ārpus Rīgas. Visa pamatā 
jau ir cilvēks. No vienas puses, tas ir 
pacients, no otras – veselības aprū
pes pakalpojuma sniedzēji. Šobrīd 
aktuālākā problēma veselības aprūpē 
Latvijā ir nepietiekamais ārstu skaits 
reģionos. Daudzus pat elementārus 
veselības aprūpes pakalpojumus 
iedzīvotājs nevar saņemt tuvākajā 
pilsētā, jo reāli nav ārsta, kas to 
varētu nodrošināt. Kā gan primārās 
aprūpes ārsts var pilnvērtīgi ārstēt 
savus pacientus, ja pēc izmeklējuma 
vai ārsta konsultācijas pacientam būs 

jāmēro 100 kilometru lieli attālumi 
(turklāt daudzi to pat finansiāli un 
fiziski nevar atļauties). Jaunais plāns  
cenšas definēt, kur un kādi pakalpoju
mi nākotnē varētu būt pieejami. Līdz 
ar to varētu beigties spekulācijas par 
vienas vai otras slimnīcas slēgšanu. 
Slimnīcām tad būtu vieglāk risināt 
jautājumus par ārstu piesaisti no gal
vaspilsētas. Ārsts, pirmkārt, ir cilvēks, 
kuram ir būtiski plānot savu tuvāko 
un tālāko nākotni. Lai dotos strādāt 
uz reģionu, ir jābūt skaidrībai, vai šim 
ārstam tur būs pilnas slodzes darbs 
arī pēc 5–10 gadiem. Ārstniecības 
iestādes reģionos ilgstoši nevar tikai 
paļauties uz ārstiem, kuri atbrauc 

litatīvai izstrādei? Aplūkosim dažas 
svarīgākās aktivitātes. 
Tā ir plānošanas procesā izmantoto 
datu apjoma un kvalitātes paplaši
nāšana, lai nodrošinātu vispusīgu 
pašreizējās un prognozējamās 
situācijas analīzi, kas ietver   
epidemioloģisko datu analīzi un 
saslimstības prognožu izstrādi; 
iedzīvotāju vajadzību pēc veselības 
aprūpes pakalpojumiem rakstura 
izvērtējumu; pieprasījumu 
ierobežojošo faktoru vērtējumu u.c.
Svarīga ir nākotnes pakalpojumu 
sniegšanas un apmaksas 
optimālā modeļa izveide, kas ietver 
iespējamo pakalpojumu struktūras 
modeli, valsts, pašvaldību un 
privāto pakalpojumu sniedzēju ilg
termiņa sadarbības modeli vienotu 
pakalpojumu sniegšanas 
kvalitātes standartu, pakalpojumu 
sniedzēju efektivitātes rādītāju 
izstrādi u.c.
Konsekventi ievērojams  PVO no
teiktais princips Veselība visās rīcīb-
politikās  veselības aprūpes attīstī
bas plāna iz strādi sasaistot ar reģio
nālās attīstības plāniem un citiem 
valsts ilgtermiņa attīstības doku
mentiem, kā arī īstenojot multisek
torālu sadarbību sabiedrības veselī
bas politikā. 

reizi nedēļā vai mēnesī uz pacientu 
pieņemšanu vai dežūru slimnīcā, jo, 
tikko šiem ārstiem pamatdarbā varēs 
nodrošināt pilnu darba slodzi, reģio
nā atkal nebūs speciālista. Veselības 
ministrija sola izstrādāt arī veselības 
aprūpes cilvēkresursu programmu, 
kurai būtu jāpamatojas minētajā 
plānā. Pašreizējā versijā plāns nav 
pilnīgs, jo vēl joprojām Latvijas valsts 
reāli nezina, cik daudz katra pakalpo
juma (ambulatorā) īsti nepieciešams 
mūsu iedzīvotājiem. Tiek analizēti ti
kai valsts apmaksātie, bet, ja pacients 
atsakās no gaidīšanas uz valsts ap
maksāto kvotu un maksā pilnu cenu 
par pakalpojumu pats – tas statistikā 
neiekļaujas. 

 

viSa Pamatā – ciLvēKS 

UZZIņāM
Ar jauno māsterplānu var 
iepazīties:
http://phoebe.vm.gov.lv/
misc_db/web.nsf/626e603
5eadbb4cd85256499006b
15a6/ab75e1a6c38b637dc
22573d800293aaa/$FILE/
VAS_attist_plans_grans_
versija_kopa_16042012.pdf.   
Veselības ministrijai no-
sūtītais LVeA un Latvijas 
veselības aprūpes vadības 
speciālistu asociācijas 
(LVAVsA) viedoklis publi-
cēts LVeA mājaslapā www.
lvea.lv.

alīda vāne
Aizkraukles slimnīcas 
valdes priekšsēdētāja, 
Medicīnas iestāžu 
biedrības valdes 
priekšsēdētāja
«lai dotos strādāt uz 
reģionu, ir jābūt 
skaidrībai, vai šim 
ārstam tur būs pilnas 
slodzes darbs arī pēc  
5–10 gadiem.»
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diaStoliSkā 
diSfunkcija
Mediķi ikdienas praksē bieži sastopas ar pacientiem, kuri cieš no sirds diastoliskās 
disfunkcijas. Turklāt vārds cieš nav īpaši piemērots, jo ilgstoši nedz pacients, nedz viņa 
ārstējošais ārsts nesaista biežās nespecifiskās sūdzības ar sirds disfunkciju. 

Raksta tapšanu veicināja saruna ar vienu no 
Rīgas ģimenes ārstiem, kurš vēlējās izprast 
ehokardiogrāfijas izmeklējuma slēdziena 
būtību un nozīmi. Viens no daudzajiem 
man uzdotajiem jautājumiem un ierosinā
jumiem – lielāku akcentu vajadzētu pievērst 
tieši diastoliskai disfunkcijai, kā arī tās nozī
mei ārsta ikdienas praktiskajā darbībā. Pēc 
sarunas secinājām, ka šī tēma būtu aktuāla 
un interesanta arī citiem ārstiem, kuri, savā 
klīniskajā praksē sniedzot veselības aprū
pes pakalpojumus, sastopas ar pacientiem, 
kas slimo ar kardiovaskulārām slimībām. 

patofizioloĢija
Kā zināms, diastoles laikā kreisais sirds 
kambaris pildās ar asinīm, bet traucētas 
funkcijas gadījumā minētais process notiek 
nepilnvērtīgi, tādējādi samazinās sistoles 

tilpums un mainās spiediens plaušu vēnās 
(normā < 12 mmHg). Minētās izmaiņas 
rodas, ja traucēta miokarda relaksācija 
(atslābšana), kā arī tad, ja ir sabiezējusi 
sirds kreisā kambara siena. Lai nodrošinātu 
normālu sistoles tilpumu, nepieciešams 

augstāks spiediens plaušu vēnās un sirds 
kreisajā kambarī. Gadījumā, ja tā nenotiek, 
rodas diastoliska disfunkcija.

kāpēc rodaS SirdS relakSāci-
jaS traucējumi
Lai notiktu kardiomiocīta kontrakcija, 
nepieciešams kalcijs, kas no sarkoplazmas 
tīklojuma šūnā nokļūst difūzijas ceļā, 
respektīvi, nepatērējot enerģiju. Izprotot 
iepriekš minēto, ir skaidrs, ka sirds muskuļa 
relaksācijas gadījumā procesam jānotiek 
pretēji vērstā virzienā, respektīvi, kalcijam 
no kardiomiocīta jānonāk atpakaļ sar
koplazmas tīklojumā, un šajā procesā gan 
nepieciešama enerģija (ATF). Sarkoplazmas 
tīklojumā ir izvietots specifiskais kalcija
ATFāzes sūknis, kā arī nātrijakalcija jonu 
sūknis, kas nodrošina normālu kalcija un 

nātrija vielmaiņu.
Studiju gados profesors Juris Leja patolo
ģiskās fizioloģijas lekcijās mums, studen
tiem, attēloja notiekošos procesus, zīmējot 
attēlus karikatūras stilā, kas labi palīdzēja 
izprast un atcerēties sarežģītos mehānis

jeļena Šafro
kardioloģe, RAKUS, 
klīnika Gaiļezers

«Šī tēma aktuāla ār
stiem, kuri savā klīnis
kajā praksē sastopas ar 
pacientiem, kas slimo 
ar kardiovaskulārām 
slimībām.»

mEDICīnA

mus. Attēlojot pakāpenisku diastoliskās 
disfunkcijas attīstību šādā humoristiski 
shematiskā veidā, iztēlojieties situāciju, ka 
pie jums ierodas kāds viesis, kas, protams, 
satrauc, bet nerada liekus izdevumus vai 
ieguldījumus, jo minētais ciemiņš jau ir 
atceļā. Minētajā ainā jūs esat kardiomio
cīts, ciemiņš – kalcija jons, bet jūsu uztrau
kums – sistole. Jūsu atpūta atkarīga no tā, 
vai šis ciemiņš no jums dosies prom īstajā 
laikā. Lai tas notiktu, jūs veicat dažādas 
darbības, patērējot enerģijas daudzumu 
(ATF), – nodrošināt transportu (ATFāzes 
sūknis, nātrijakalcija sūknis) un visbeidzot 
atpūšaties (diastole). Pārtrūkstot kādam 
no minētajiem etapiem, ciemiņa došanās 
prom ieilgst, un tas rada nogurumu (dis
funkciju). 
Sirds relaksācijas ātrums diastolē atkarīgs 
gan no sarkoplazmas tīklojuma kalcija 
ATFāzes un sarkolemmas kālijakalcija 
sūkņa aktivitātes, gan no troponīna C 
afinitātes pret kalcija joniem un miozīna 
ATFāzes aktivitātes. Visticamāk, tieši kal
cija absorbcija ir vājākais posms, kas sirds 
patoloģijas gadījumā ir nepilnvērtīgs un 
izraisa diastolisku disfunkciju. Jāpiebilst, ka 
kalcija izvadei nepieciešams daudz vairāk 
enerģijas nekā minētā mikroelementa 
piegādei miofilamentiem, tādēļ sirds dia
stoliskā funkcija ir pirmā, kas tiek traucēta 
organisma enerģijas deficīta stāvokļos, kā 
arī pirms sistoliskās disfunkcijas attīstās 
diastoliskā disfunkcija.
Pieejami dažādu pētījumu dati, proti, ka 
diastoliskās disfunkcijas attīstības pamatā 
var būt ekscesīva kolagēna deponēšanās 
intersticiālajā telpā, kas savukārt nosaka 

analizējot sirds sistoliskās disfunkcijas 
ietekmi hroniskas sirds mazspējas attīstībā, 
veikti daudzi pētījumi, taču tikai pēdējos 
gados kļuvis zināms, ka 30–40% hroniskas 
sirds mazspējas slimnieku tieši diastoliskās 
disfunkcijas dēļ attīstās klīniski nozīmīgi 
sirds mazspējas simptomi.



Tenzin® ir dabīgs patentēts olīvlapu ekstrakts 
Benolea® (EFLA®943), kas palīdz normalizēt 
un uzturēt normālu asinsspiedienu organis-
mā gadījumā, ja asinsspiediens ir paaugsti-
nāts. Olīvlapu ekstrakts veicina perifēro asins-
riti un labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu 
sistēmu, turklāt tam piemīt antioksidatīvs 
efekts, kas pasargā organisma šūnas no brīvo 
radikāļu kaitīgās ietekmes. Olīvlapu ekstrakts 
labvēlīgi ietekmē holesterīna un cukura līme-
ni asinīs.
Olīvlapu ekstrakta Benolea® (EFLA®943) sa-
stāvā aktīvās vielas – oleiropeīns, flavonoīdi, 
triterpēni un triterpenoīdi – ir koncentrētā 
veidā. Oleiropeīna (Olea europea) daudzums 
1 tabletē ir līdzvērtīgs oleiropeīna daudzu-
mam, kas iegūts no ~ 5 litriem neapstrādātas 
augstākā labuma olīveļļas (min. 16%).

Kam piemērots un kā 
lietot Tenzin®?
Tenzin® ir piemērots lietošanai cilvēkiem:

 ar paaugstinātu asinsspiedienu  
(asinsspiediens augstāks par 120/80*)
 ar paaugstinātu holesterīna līmeni
 kuri rūpējas par savas sirds veselību

Dienas deva: 1–2 tabletes dienā.
Ieteicamais lietošanas kurss: 
Lietojiet Tenzin® regulāri vismaz 8 nedēļas.
*Vairā par produktu lasiet www.tenzin.lv
Ražots saskaņā ar Labas ražošanas prakses 
noteikumiem (GMP).

Pētījums par olīvlapu 
ekstrakta ietekmi, 
ārstējot hipertensiju*
Pētījums, kas publicēts žurnālā Phytomedici-
ne, pierāda, ka olīvlapu ekstrakts (EFLA®943 
no Frutarom, Šveice) ir tikpat efektīvs augsta 
asinsspiediena samazināšanas līdzeklis kā iz-
platītākie asinsspiedienu pazeminošie medi-
kamenti (Captopril/Dexacap no Dexa Medica). 
Zinātnieki pierādīja, ka olīvlapu ekstrakts, tā-
pat kā medikaments, pazemina arī plazmas 
triglicerīdu līmeni.
“Olīvlapu ekstrakts, lietots 500 mg devā divreiz 
dienā, kā sistoliskā un diastoliskā asinsspie-
diena pazemināšanas līdzeklis cilvēkiem ar I 
stadijas hipertensiju ir līdzvērtīgs Captopril, kas 
saņemts pa 12,5–25 mg divreiz dienā.”
Pētījuma autori uzskata, ka asinsspiedienu 
pazeminošā iedarbība “iespējams, ir balstīta uz 
oleiropeīna klātbūtni ekstraktā. Oleiropeīns ar 
citām aktīvām vielām - oleaceīnu un oleanol-
skābi, darbojoties sinerģiski, paaugstina angio-
tensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitora 
un kalcija kanālu blokatora īpašības.”
“Pētījums pierāda ekstrakta labvēlīgo ietekmi uz 
lipīdu profilu, galvenokārt samazinot plazmas 
ZBL (zema blīvuma lipoproteīnu) holesterīna, 
kopējā holesterīna un triglicerīdu līmeņus,” saka 
autori.

Avots: Susalit E, Agus N, Effendi I, Tjandrawinata RR, 
Nofiarny D, Perrinjaquet-Moccetti T, Verbruggen M. 
Olive (Olea europaea) leaf extract effective in patients 
with stage-1 hypertension: comparison with Captopril. 
Phytomedicine, 2011, Feb 15; 18(4): 251-8. Epub 2010 
Oct 30.

Tenzin® pieejams visās Latvijas aptiekās. 

www.tenzin.lv

olīvlapu ekstrakts veselīgam asinsspiedienam
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TENZIN® – olīvlapu ekstrakts Benolea®  (EFLA®943) 
veselīgam asinsspiedienam
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miokarda sieniņas biezuma palielināšanos. 
Uzskata, ka gadījumā, ja miokarda hiper
trofija saistīta ar miokarda šūnu, asinsvadu 
un intersticiālo komponentu proporcionālu 
palielināšanos, tai ir tikai adaptīvs raksturs 
un tā ir koncentriska, turpretim, pievie
nojoties pārmērīgai saistaudu attīstībai, 
tādējādi prevalējot perivaskulārai un inter
sticiālai fibrozei, miokarda hipertrofija kļūst 
patoloģiska, ekscentriska un ar laiku izraisa 
gan sirds diastolisko, gan pēcāk arī sistolis
ko disfunkciju.
Analizējot sirds sistoliskās disfunkcijas 
ietekmi hroniskas sirds mazspējas at
tīstībā, veikti daudzi pētījumi, taču tikai 
pēdējos gados kļuvis zināms, ka 30–40% 
hroniskas sirds mazspējas slimniekiem 
tieši diastoliskās disfunkcijas dēļ attīstās 
klīniski nozīmīgi sirds mazspējas simptomi. 
Pēc Fremingema (Framingham) pētījuma 
rezultātiem, analizējot kreisā kambara 
hipertrofijas attīstību kā netiešo diasto
liskās disfunkcijas rādītāju, diastoliskā 
disfunkcija konstatēta 16–19% iedzīvotāju 
un ne mazāk kā 60% slimnieku ar arteriālo 
hipertensiju. Biežāk diastolisko disfunkciju 
konstatē gados vecākiem pacientiem, jo 
viņi vairāk pakļauti un ir jutīgāki pret tādiem 
diastolisko disfunkciju izraisošiem fakto
riem kā tahikardija, arteriālā hipertensija un 
išēmija. Jāpiebilst, ka, cilvēkam novecojot, 

miokarda masa palielinās un samazinās tā 
elasticitāte. 
Zinātniskos pētījumos pierādīts, ka tieši 
izolēta sirds diastoliskā disfunkcija attīstās, 
sistoliskajai funkcijai paliekot netraucētai. 
Tieši mainītiem kreisā kambara diastoliskā 
pildījuma rādītājiem tiek pievērsta vislie
lākā uzmanība kā agrīniem aprakstītās 
patoloģijas marķieriem, turklāt jāatzīmē, ka 
sākotnēji pacientiem sūdzību nav, nav arī 
klīnisku norāžu. Diastoliskās disfunkcijas 

gadījumā sistoliskā funkcija var būt sagla
bāta vai nenozīmīgi samazināta, to sauc 
par pirmreizēju diastolisku disfunkciju, 
kas raksturīga biežāk izplatītām slimībām 
(arteriālā hipertensija, koronārā sirds 
slimība). 
Kā jau minēts, aptuveni 1/3 slimnieku ar 
klīniski izteiktu hronisku sirds mazspēju 

dekompensācijas attīstība nav saistīta 
ar izteiktiem miokarda saraušanās spēju 
traucējumiem, kas, iespējams, rodas dia
stolisku traucējumu dēļ (angļu literatūrā 
šāds stāvoklis tiek aprakstīts kā sirds nepie
tiekamība ar saglabātu sistolisko funkciju). 
Tomēr jāpiebilst, ka biežāk sastopami pa
cienti, kuriem diastoliskā disfunkcija tomēr 
kombinējas arī ar sistoliskiem traucēju
miem. Saprotams, ka sistoliskās funkcijas 
samazināšanās ir pats biežākais miokarda 

diastoliskās disfunkcijas rādītājs, taču 
samazināta kontraktilitāte vienmēr kom
binējas arī ar sirds diastoliskā pildījuma 
traucējumiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
jāsecina, ka diastoliskā disfunkcija var būt 
bez redzamiem sistoliskiem traucējumiem, 
savukārt sistoliskā disfunkcija vienmēr 
rodas diastoliskās funkcijas traucējumu dēļ. 
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diagnoStika 
Šobrīd plaši pieejama ehokardiogrāfija, 
ar kuras palīdzību iespējams konstatēt 
diastoliskās disfunkcijas esamību vai, 
pretēji, izslēgt to. Ar šīs metodes palīdzību 
iespējams novērtēt arī slimības attīstības 
dinamiku, novērtējot sirds kreisā kambara 
diastolisko funkciju ar impulsaviļņvei
dīgo un audu doplerogrāfijas palīdzību; 
normāli mitrālās asinsrites rādītājiem 
diastolē ir divas smailes – E un A viļņi. 
Pirmā atspoguļo kreisā kambara pildīša
nas agrīno fāzi (E), otrā – kreisā kambara 
diastoliskās pildīšanās priekškambara 
komponenti (A). E/A attiecību, agrīnās 
transmitrālās plūsmas palēnināšanās 
laiku izvērtē kā pamatkritēriju, papildus 
var noteikt arī izovolumetriskās relaksā
cijas fāzes ilgumu, priekškambara pildī
šanās frakciju, VTIE/VTIA attiecību, S/D 
attiecību u. c.
izšķir trīs galvenos kreisā kambara dia

stoliskās disfunkcijas veidus:
1. – prolongētais (hipertrofiskais); 
2. – pseidonormālais; 
3. – restriktīvais. 
1. Anomālas vai palēninātas relaksācijas 
tips, kam raksturīga agrīnās diastoliskās 
pildīšanās plūsmas palēnināšanās, kas 
pārsniedz DT 220 ms un ar kreisā kam
bara relaksācijas traucējumiem saistītā 

E viļņa ātruma samazināšanās. Konstatē 
samazinātu kreisā kambara agrīnā pildī
šanās fāzē ieplūstošo asins daudzumu, 
kā arī palielinātu asins uzkrāšanos priekš
kambarī. Minētās izmaiņas raksturīgas ar 
arteriālo hipertensiju, stenokardiju, mio
karda infarktu un miokardītu sirgstošiem. 
2. Pseidonormalizācija – vissmagākais 
no diastoliskās disfunkcijas veidiem, 
proti, kreisā kambara relaksācija notiek 
vēl lēnāk, turklāt kompensatori palielinās 
spiediens priekškambaros, tādējādi mai
nās transmitrālais gradients un palielinās 
plūsmas ātrums E. Jāpiebilst, ka ievēro
jami samazinās plūsmas ātrums priekš
kambara sistoles fāzē (A smaile).
3. Kreisā kambara diastoliskās disfunkci
jas restriktīvais tips, kad kreisā kambara 
iestiepuma traucējumu pakāpe ir tāda, ka 
tā pildīšanās notiek līdzīgi šāvienam – ātri, 
turklāt samazinoties agrīnās diastoliskās 
pildīšanās fāzes asins tilpumam. Paaug
stinoties spiedienam, kreisā priekškam
bara funkcija tiek pilnībā traucēta, palie
linot spiedienu plaušu vēnās un izraisot 
plaušu stagnāciju. 
Kreisā kambara diastoliskās funkcijas 
diagnostiku ierobežo bradikardija (sirds 
frekvence < 5550 x’), tahikardija (sirds 
frekvence > 90 x’), mirdzaritmija, smaga un 
reizēm arī mērena mitrālā un aortālā regur

gitācija, tādēļ ehokardiogrāfijas speciālista 
slēdzienā diastoliskās disfunkcijas diagnoze 
var netikt atspoguļota. 

ārStēšanaS ieSpējaS 
Tā ir sarežģīta, jo būtībā nepieciešams sa
mazināt miokarda biezumu, novēršot sirds 
muskuļa relaksācijas traucējumus. Nozīmī
ga ir dzīvesveida maiņa, proti, pilnībā atsa
koties no smēķēšanas, palielinot ikdienas 
fiziskās aktivitātes, agresīvi cīnoties ar lieko 
svaru, normalizējot arteriālo asinsspiedienu 
un nodrošinot adekvātu sirds kreisā priekš
kambara darbu (savlaicīgi kupējot mirdz
aritmijas paroksismus un ārstējot tahikar
diju). Medikamentozās iedarbības spektrs 
ietver angiotenzīnkonvertāzes inhibitorus, 
kalcija antagonistus, betaadrenoblokatorus 
un aldosterona antagonistus. Diastoliskās 
disfunkcijas kontrole ir svarīga diagnostiskā 
procedūra, kas ļauj noteikt hipotensīvās 
terapijas efektivitāti. Ir ticami pierādīta 
diastoliskās disfunkcijas smaguma pakāpes 
samazināšanās adekvātas medikamentozās 
terapijas gadījumā.
Pieejami dati par diastoliskas funkcijas 
uzlabošanos pēc angioplastijas 
procedūrām. Līdz galam neizprastais sirds 
diastoliskās disfunkcijas attīstības patoģe
nēzes mehānisms savus pētniekus tikai vēl 
gaida. 

vēres
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Hroniskas obstruktīvas plaušu slimī
bas (HOPS) attīstība ilgst vairākus 
gadus vai pat vairākas dekādes. 
Daudzās valstīs, arī Latvijā, HOPS vēl 
jo projām netiek pietiekami diagnosti
cēta. Saslimstība ar HOPS un mirstība 
no tā ir augsta visā pasaulē. HOPS 
slogs tiek saistīts ar smēķēšanas pie
augumu, īpaši jaunattīstības valstīs 
un sieviešu vidū, kā arī ar populācijas 
novecošanos. 

epidemioloĢija
Smēķēšana ir lielākais HOPS riska 
faktors. Slimība attīstās 10–30% 
smēķētāju. Saslimušo skaits dažādās 
valstīs ir saistīts ar smēķēšanas izpla
tību, kā arī ar vecumu, kurā smēķēša
na uzsākta. [2] Citi mazāk svarīgi riska 
faktori ir gaisa piesārņojums, nelab
vēlīgi darba apstākļi un infekcijas. [3] 
Salīdzinājumā ar nesmēķētājiem eso
šiem smēķētājiem HOPS invaliditātes 
risks ir 20 reižu lielāks, smēķēšanu 
atmetušajiem – trīs reizes. Starp smē
ķētājiem divas reizes augstāks invali
ditātes risks ir tiem, kuri smēķēt uzsā
kuši agrīnā vecumā. Vidējais pacientu 
invaliditātes vecums ir 56,2 gadi. 
Tradicionāli HOPS vairāk saistās ar 
vīriešiem vecumā virs 50 gadiem, bet 
patlaban neseni pierādījumi liecina, 
ka ar HOPS slimo pacienti vecumā no 
20 līdz 45 gadiem, arī sievietēm ir pa
augstināts risks saslimt, jo sievietes ir 
jutīgākas pret cigarešu dūmu toksisko 
iedarbību nekā vīrieši. [5, 6] Tomēr 
kopējie mirstības rādītāji un mirstība 
respiratoru iemeslu dēļ sievietēm ir 

ievērojami zemāka nekā vīriešiem 
ar tādas pašas smaguma pakāpes 
HOPS. Samazināts FEV1 (forsētas 
izelpas pirmās sekundes tilpums) ir 
spēcīgs prognostiskais faktors mirstī
bai gan no HOPS, gan sirds un asins
vadu slimībām un citiem iemesliem 
arī nesmēķētājiem. Ja FEV1 ir zemāks 
par 30%, mazāk nekā 50% pacientu 
izdzīvo ilgāk par trim gadiem.

diagnoStika un ārStēšana
GOLD (Global Strategy for Diag-
nosis, Management, and Prevention 
of COPD) vadlīnijas jeb  uz pierā
dījumiem balstīti ieteikumi HOPS 
diagnostikai, ārstēšanai un profilaksei 
atrodami šeit: http://www.goldcopd.
org/guidelines/guidelines-resources.
html. 
Vadlīnijas pēdējo reizi atjaunotas 
2011. gada decembrī.

HopS attīstības novēršanas trīs 
līmeņi
1. Samazināt un novērst primāros 
riska faktorus – smēķēšanu.
2. Pacientu skrīnings agrīnai HOPS di
agnostikai – simptomi, spirometrija.
3. Slimības ārstēšana un rehabilitāci
ja, kas palēnina slimības progresēša
nu, samazina paasinājumus, hospi
talizācijas, medicīniskās izmaksas un 
agrīnu aiziešanu no darba tirgus. 

Spirogrāfija
Viens no primārajiem testiem HOPS 
diagnostikai ir spirogrāfija. Izmeklē
jums būtu jāveic visiem pacientiem, 

kuriem ir ilgstoša smēķēšanas anam
nēze, pat ja pacients nesūdzas par pa
stāvīgu elpas trūkumu. Neliels elpas 
trūkums fiziskas slodzes laikā ir viens 
no HOPS agrīniem simptomiem, bet 
visbiežāk nepietiekams, lai pacients 
meklētu ārsta palīdzību, līdz ar to 
slimība tiek diagnosticēta novēloti. 
Daudz HOPS pacientu slēpjas arī zem 
citām diagnozēm, piemēram, hro
niska vai akūta bronhīta, bronhiālās 
astmas, koronāras sirds slimības un 
sirds nepietiekamības. 
Svarīgi, lai izmeklējumu veic apmācīts 
personāls, kurš pirms spirogrāfijas 
pacientam izskaidro forsētas izelpas 
manevru, kā arī uzrauga, lai tests tiek 
veikts pareizi (1. attēls). HOPS dia
gnozes kritērijs ir FEV1<70% (forsētas 
izelpas pirmās sekundes tilpums) 
un FEV1/FVC <70% (forsētas izelpas 
pirmās sekundes tilpuma un forsētas 
vitālās kapacitātes attiecība jeb Tifno 
tests) no normas pēc bronhodilatato
ru lietošanas. 
Spirogrāfs ir pieejams daudzās po
liklīnikās un ārstu praksēs, tomēr 
visbiežāk tests tiek veikts nepareizi vai 
arī nepareizi izvērtēts. Pareizi ir veikt 
trīs forsētas izelpas manevrus, un 
FEV1 (arī PEF – pīķa plūsma) atšķirība 
starp diviem labākajiem manevriem 
nedrīkst būt lielāka par 150 ml. Ja 
pacients nepareizi veic spirogrāfijas 
manevru, tests nav izvērtējams. Tas 
nav izvērtējams arī tad, ja veiktie trīs 
izelpas manevri ir pilnīgi atšķirīgi. 
Biežāk sastopamās kļūdas redzamas 
1. attēlā.

Hroniska obstruktīva 
plaušu Slimība 
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem – apmēram 80 miljoni cilvēku slimo ar 
vidēji smagu un smagu HOPS, kas ir iemesls vismaz 2,7 miljoniem nāves gadījumu pasaulē. 
Prognozēts, ka 2030. gadā tas būs trešais biežākais nāves iemesls.

aurika Babjoniševa
Dr. med.
P. Stradiņa KUS
Pulmonoloģijas un 
alergoloģijas centra 
Bronholoģijas dienesta 
vadītāja

«vidēji smagas un 
smagas HoPs terapijai 
jābūt regulārai, arī ga
dījumā, kad pacients 
jūtas apmierinoši.»
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Bronhodilatācijas tests HOPS pacien
tiem ir nepārliecinošs vai arī ir neliela 
reversibilitāte – parasti zem 10%. 
Pacienti ar izteiktāku reversibilitāti ir 
līdzestīgāki terapijai ar bronhodilata
toriem. 
Spirogrāfiju HOPS pacientiem ne
pieciešams veikt vismaz divas reizes 
gadā, lai izvērtētu terapijas ietekmi un 
slimības dinamiku.

pletizmogrāfija
Otrs izmeklējums, kurš ļauj izvērtēt 
plaušu tilpumus, ir visa ķermeņa 
pletizmogrāfija. HOPS pacientiem 
visbiežāk vērojams izteikti palielināts 
atlieku tilpums (RV), kas liecina par 
plaušu emfizēmu. Visa ķermeņa ple
tizmogrāfiju iespējams veikt P. Stradi
ņa klīniskā universitātes slimnīcā pēc 
iepriekšēja pieraksta. 

veSelībaS Stāvokļa 
novērtējuma anketaS
Efektīva HOPS ārstēšana ietver vis
pārēju pieeju ar mērķi samazināt 
simptomus, uzlabot slodzes izturību, 
veselības stāvokli un izdzīvošanu, kā 
arī pasargāt no komplikācijām un pa
asinājumiem. Aizdusa, vingrinājumu 
izturība un vispārējais veselības stā
voklis sniedz svarīgu papildinformāci
ju plaušu funkcionālajiem rādītājiem 
un palīdz ārstam izvēlēties pacientam 
piemērotu terapiju. 
Pašreiz pieejamas vairākas HOPS 
specifiskas veselības stāvokļa no
vērtējuma anketas, kas tiek plaši 
izmantotas klīniskajos pētījumos: 
Svētā Džordža slimnīcas anketa par 
elpošanas traucējumiem (SGRQ) 
un hroniskas respiratoras slimības 
aptaujas anketa (Chronic Respiratory 
Disease Questionaire). Šo anketu 
aizpildīšana ir laikietilpīga un sarežģī
ta, bieži vien pacientam nepieciešams 
izskaidrot jautājuma būtību, bet tās 
sniedz detalizētu priekšstatu par sli
mības ietekmi uz dažādiem pacienta 
dzīves aspektiem. Ikdienas praksei 
piemērotāka ir īsā aptaujas anketa 
CAT (COPD assessment test), kas ir 
viegli aizpildāma, palīdz ārstam un 
pacientam noteikt slimības simpto

mus un to ietekmi uz pacientu, tādē
jādi atvieglojot komunikāciju starp 
ārstu un pacientu. 
Pacientes sievietes aptaujās atzīmē 
lielāku satraukumu un depresiju, 
smagākus HOPS simptomus, zemāku 
slodzes toleranci, izteiktāku elpceļu 
hiperreaktivitāti un sliktāku dzīves 
kvalitāti (pēc HRQoL – ar veselību 
saistīto dzīves kvalitāti – anketas da
tiem). Neatkarīgi no HOPS smaguma 
sievietes atzīmē izteiktāku aizdusu 
un fizisko aktivitāšu ierobežojumu, 
kā arī sliktāku vispārējo veselības stā
vokli nekā vīrieši. Līdz ar to slimības 
ietekmi vīriešiem vislabāk raksturo 
izmaiņas respiratorajos simptomos, 
veselības uztverē un fiziskajās aktivi
tātēs, bet sievietēm – izmaiņas plaušu 
funkcionālajos rādītājos un elpceļu 
hiperreaktivitāte. Aktīvi smēķējošām 
sievietēm ar HOPS bieži ir smagākas 
pakāpes elpceļu obstrukcija nekā 
vīriešiem, neskatoties uz līdzīgu iz
smēķēto cigarešu daudzumu.
HOPS pacientus ar zemu dzīves kva
litāti biežāk hospitalizē, tiem ir arī 
lielāks atkārtotas hospitalizācijas un 
mirstības risks.
Gribu atgādināt, ka vidēji smagas un 
smagas HOPS terapijai jābūt regulā
rai, arī gadījumā, kad pacients jūtas 
apmierinoši. Parasti saviem pacien
tiem cenšos izskaidrot, kā noris elpas 
funkcijas pasliktināšanās, īpaši tad, ja 
pacients turpina smēķēt. Pacientam 
un arī ārstējošajam ārstam ir jāsaprot, 
ka nevaram atjaunot zaudēto elpas 
funkciju, bet mums ar visiem spēkiem 
jācenšas saglabāt esošo un pasargāt 
pacientu no invaliditātes.

HopS paaSinājumi
HOPS paasinājumi ir epizodes ar 
akūtu simptomātisku, fizioloģisku un 
funkcionālu pasliktināšanos. Paasinā
jumi negatīvi ietekmē pacientu dzīves 
kvalitāti, samazina plaušu funkciju, 
palielina veselības aprūpes resursu 
izlietojumu un samazina izdzīvošanu. 
Paasinājumu biežums individuālam 
pacientam ir diezgan stabils no gada 
uz gadu, bet ir ļoti lielas atšķirības 
paasinājumu biežumā starp pacien

tiem ar vienāda smaguma HOPS. Ir 
pacientu grupa, kuri pakļauti lielākam 
HOPS paasinājumu skaitam. Viens 
no skaidrākajiem paasinājuma riska 
faktoriem ir liels paasinājumu skaits 
iepriekšējā gada laikā. Šai pacientu 
grupai ir jāpievērš lielāka uzmanība, 
veicot profilaktisku vakcināciju, pa
cientu apmācību, nosakot agresīvāku 
terapiju, lai pasargātu no slimības 
progresēšanas un uzlabotu pacientu 
dzīves kvalitāti. Izvēles terapija šiem 
pacientiem ir regulāra IGK terapija 
kombinācijā ar vienu vai vairākiem 
garas darbības bronhodilatatoriem. 
Ārstēšana ar IGK pagarina laiku līdz 
pirmajam HOPS uzliesmojumam, 
samazina uzliesmojumu skaitu, kā 
arī palēnina plaušu funkcijas (FEV1) 
samazināšanos.
50% HOPS pacientu dziļajos elpceļos 
ir pastiprināts iekaisuma process, 
kas saistās ar dažādu patogēnu 
kolonizāciju. Vairāku lielu pētījumu 
dati liecina par palielinātu mājas 
pneimoniju risku HOPS pacientiem, 
kuri regulāri lieto IGK terapiju, tomēr 
iepriekš regulāri lietota IGK terapija 
neietekmē pneimonijas smagumu 
hospitalizētiem pacientiem ar HOPS 
[23], bet ievērojami samazina mirstī
bas rādītājus 30 un 90 dienu laikā pēc 
hospitalizācijas [24].
Akūtu HOPS paasinājumu iemesls var 
būt multifaktorāls. Vīrusu infekcijas 
var paasināt esošo elpceļu iekaisumu, 
kas savukārt var veicināt bakteriālu 
superinfekciju. Apmēram 80% akūtu 
slimības paasinājumu iemesls ir in
fekcija – baktērijas, vīrusi un atipiski 
patogēni. Viegla HOPS gadījumā pa
asinājuma ierosinātāji var būt  
H. influenzae, S. pneumoniae, M. Ca-
tarrhalis, Mycoplasma pneumoniae. 
Pacientiem ar smagas pakāpes HOPS 
paasinājuma laikā no elpceļiem pa
pildus minētajiem patogēniem bieži 
tiek izolēti Staphylococcus Aureus, 
gramnegatīvie Enterobacteriacea un 
P. aeruginosa. Lielākais P. aeruginosa 
infekcijas risks ir ļoti smagas HOPS 
pacientiem ar FEV1 < 30% no normas, 
īpaši bieži lietotas antibakteriālas te
rapijas gadījumā. Savukārt krēpu eo
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Biežākās forsētas 
izelpas manevra 
kļūdas.

Pareizi veikts izelpas 
manevrs

Nepareizi veikts izelpas 
manevrs – klepus izel
pas manevra laikā

Nepareizi veikts izelpas 
manevrs – nepilnīga 
izelpa (īsāka nekā 6 se
kundes) neļauj izvērtēt 
mazo elpceļu stāvokli 
un FVC

Nepareizi veikts izelpas 
manevrs – izelpas ma
nevrs nav forsēts, līdz 
ar to nav izvērtējams

Nepareizi veikts izelpas 
manevrs – aizkavēts 
forsētas izelpas sākums 
neļauj pareizi izvērtēt 
FEV1
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zinofilija raksturīga vīrusu etioloģijas 
paasinājumiem. Pieaugot gripas vak
cīnu popularitātei, biežāk sastopamie 
paasinājumu izraisītāji ir rinovīruss, 
respiratori sincitiālais vīruss, parag
ripas vīruss un adenovīruss. Vienlai
cīgas vīrusu un bakteriālās infekcijas 
gadījumā pieaug paasinājuma sma
gums, plaušu funkcijas samazinājums 
un sistēmisks iekaisums. 

paasinājumu ārstēšana
Pašreizējās iespējas HOPS paasināju
mu ārstēšanai ir glikokortikosteroīdi, 
antibakteriāla terapija un bronhodila
tatori. Antibakteriāla terapija lietoja
ma tikai tad, ja pacientam palielinās 
elpas trūkums, krēpu daudzums un 
to purulence. Vieglu paasinājumu 
terapijai rekomendē makrolīdus, 
tetraciklīnus, amoksicilīnu un levo
floksacīnu, smagāku paasinājumu 
ārstēšanā priekšroka dodama otrās 
paaudzes cefalosporīnu preparātiem.
Liela nozīme ir savlaicīgai paasināju
mu identifikācijai un laikus uzsāktai 
ārstēšanai. Fatālu iznākumu dau
dzums starp hospitalizētiem pacien
tiem ar smagu HOPS paasinājumu 
ir 15,6%, savukārt mirstība starp 
pacientiem, kuri nokļūst intensīvajā 
terapijā, pieaug līdz 30%.
Aptuveni 25% COPD pacientu ir vē
rojams patoloģisks ķermeņa masas 
zudums – kaheksija (tiek definēta 
kā no taukiem brīvās masas indekss 
(FFMI) <16 kg/m2 vīriešiem un <15 
kg/m2 sievietēm) ar neproporcio
nālu muskuļu atrofiju. [26] Pilnībā 
kaheksijas iemesli nav skaidri, tie tiek 
saistīti ar enerģijas disbalansu, sistē
misku iekaisumu, oksidatīvo stresu, 
hormonālu nepietiekamību un arte
riālu hipoksemiju, kā arī ar fiziskās 
aktivitātes trūkumu. Šiem pacientiem 
ir lielāks nāves risks, salīdzinot ar 
pacientiem, kuriem ir normāla ķer
meņa masa.

bronHoSkopija HopS 
pacientiem
Bronhoskopiju pacientiem ar hro
nisku obstruktīvu plaušu slimību var 
veikt vairāku iemeslu dēļ:

1) diagnostiska bronhoskopija – en
dobronhiālu pārmaiņu diagnostikai 
(trahejas un bronhu diskinēzija vai 
deformācijas, jaunveidojumi elpceļos, 
asins spļaušana);
2) sanācijas bronhoskopija – elpceļu 
attīrīšanai (sekrēts, asinis, aspirācija, 
svešķermeņu evakuācija) pacientiem 
ar bronhu drenāžas traucējumiem; 
3) terapeitiska bronhoskopija plaušu 
apjoma samazināšanai (pašreiz Lat
vijā neveic augsto izmaksu dēļ). Tās 
ir palliatīvas procedūras atsevišķai 
pacientu grupai ar izteiktu plaušu 
emfizēmu un plaušu hiperinflāciju, kā 
dēļ tiek ievērojami traucēta elpošanas 
funkcija. Šāda procedūra samazina 
gaisa uzkrāšanos plaušu emfizema
tozajos apvidos, uzlabo plaušu elasti
citāti un ļauj efektīvāk darboties diaf
ragmai un krūšu kurvja muskulatūrai. 
Intrabronhiālās vārstules ļauj gaisam 
un sekrētam izkļūt no bronhiem izel
pas laikā, savukārt ieelpas laikā vārs
tule atveras un gaiss bronhā neiekļūst 
(3. attēls). Rezultātā veidojās izolēta 
emfizematozā segmenta atelektāze, 
samazinot plaušu tilpumu.

HopS profilakSe 
Regulāras fiziskās aktivitātes ir sva
rīgas elpošanas, sirds un asinsvadu 
slimību, hipertensijas, 2. tipa cukura 
diabēta, aptaukošanās, osteoporozes 
un dažu audzēja formu profilaksē. Arī 
pareizam uzturam ir nozīme.

fiziskā aktivitāte 
Nav nepieciešama ekstrēma fiziskā 
slodze, pietiek ar iesaistīšanos vidē
jas intensitātes aktivitātēs vairākas 
reizes nedēļā. Staigāšana – aktivitāte, 
kas pieejama gandrīz ikvienam, ir 
saistāma ar gandrīz visiem regulāras 
fiziskās slodzes ieguvumiem. HOPS 
pacientiem ar vidējas vai augstas 
intensitātes fiziskajām aktivitātēm, 
kā arī tiem, kuri paaugstināja savu 
aktivitātes līmeni, piecu gadu laikā 
ievērojami uzlabojās dzīves kvalitāte. 
Pacientiem ar zemas aktivitātes līme
ni ir izteiktāks elpas trūkums, vairāk 
blakus slimību un hospitalizāciju, 
zemāki FEV1 un dzīves kvalitātes 
rādītāji. Pat relatīvi zems fiziskās akti
vitātes līmenis – staigāšana vai riteņ
braukšana divas stundas nedēļā – par 
28% samazina hospitalizācijas risku 
salīdzinājumā ar HOPS pacientiem, 
kuriem nav vai ir ļoti zems fiziskās 
aktivitātes līmenis. 
Respiratorās rehabilitācijas program
mām ir būtiska nozīme veselības stā
vokļa un dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
īpaši tiem pacientiem, kuri izrakstīti 
no stacionāra pēc HOPS paasināju
miem. Diemžēl šādas programmas, 
kur pacientam vismaz trīs stundas 
dienā nodrošina fiziskas aktivitātes 
speciālista uzraudzībā, fizioterapi
ja, psihologa un diētas speciālista 
konsultācijas, pagaidām mums nav. 
Toties ir pavisam vienkārša metode, 
ko arī bieži rekomendēju pacientiem, 
– iegādāties suni! Regulāras pastaigas 
svaigā gaisā un pozitīvas emocijas ir 
garantētas. Ļoti ieteicama ir arī nūjo
šana un riteņbraukšana.
Svarīgi pacientam izskaidrot, ka, esot 
mazaktīvam, muskulatūra zaudē 
tvirtumu un kļūst vārga, līdz ar to 
arvien grūtākas kļūst ikdienas aktivi
tātes, pieaug elpas trūkums, neticība 
saviem spēkiem, bailes un depresija. 
Saglabājot fizisko aktivitāti, pacien
ta plaušas un muskulatūra turpina 
strādāt tik labi, cik ir iespējams, un 
veselības pasliktināšanās noris lēnāk. 
Elpas trūkums pie slodzes var pacien
tu uztraukt, tomēr tas ir tikai normāli, 
ka slodzes laikā pieaug sirdsdarbība 
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Pareizi veikta HOPS 
pacienta spirogrāfijas 
līkne izskatās šādi vai 
līdzīgi

plūsma/tilpums
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un elpošanas frekvence. Vienmēr 
nepieciešams iesildīties un arī lēnām 
atdzist pēc slodzes, līdzi jābūt arī 
glābšanas medikamentam. Regulāras 
aktivitātes palīdz samazināt aizdusu 
slodzes laikā, samazina kāju noguru
mu, paaugstina enerģijas līmeni, spē
cina muskulatūru, uzmundrina imūn
sistēmu, kā arī paaugstina pacienta 
pašcieņu un samazina depresiju. 

uzturs
Pastiprināta antioksidantu lietošana 
uzturā, īpaši C vitamīns, var pasargāt 
no plaušu funkcijas pasliktināšanās 
un HOPS, īpaši smēķējošiem vīrie
šiem. Lielais antioksidantu daudzums 
augļos un pilngraudu maizē nosaka 
veselīgās diētas ietekmi uz plaušu 
funkciju un HOPS. Citrusaugļi un 
cietie augļi satur daudz C vitamīna un 
flavonoīdu, graudi ir bagāti ar fenol
skābēm, flavonoīdiem, fitīnskābi,  
E vitamīnu un selēnu. Dažādi novēro
jumu pētījumi apliecina pastiprinātas 
augļu lietošanas labvēlīgo ietekmi uz 
plaušu funkciju, HOPS rašanās risku, 
HOPS mirstību, savukārt pilngraudu 
maizes lietošanas ietekmi uz plaušu 
funkciju un zemāku mirstību no respi
ratorajām slimībām. Arī pastiprināta 
zivju un n3 taukskābju lietošana 
var smēķētājus pasargāt no plaušu 
funkcijas bojājumiem un HOPS. Anti
oksidantu iedarbība būs efektīva tikai 
diētas formā, nevis uzturvielu tablešu 
veidā. Ēdienkartes papildināšana ar 
ķīmiski ražotiem antioksidantu vit
amīniem nedod minētos rezultātus. 

HopS un plaušu vēzis
Saslimstība ar plaušu vēzi pacientiem 
ar agrāk diagnosticētu HOPS ir četras 
reizes augstāka nekā vispār populā
cijā. Ikgadējā sastopamība uz 10000 
personasgadiem ir 45–64 vīriešiem 
un 29–48 sievietēm ar HOPS salīdzi
nājumā ar 10–15 vīriešiem un 5–10 
sievietēm vispārējā populācijā. Arī trīs 
gadu dzīvildze HOPS pacientiem ar 
diagnosticētu plaušu vēzi ir uz pusi 
mazāka. Biežākais plaušu vēža histo
loģiskais tips ir plakanšūnu vēzis.
Ir dati, ka tieši vieglākas smaguma 

pakāpes HOPS ir lielāks plaušu vēža 
riska faktors, pretēji uzskatam, ka 
plaušu vēža risks pieaug līdz ar elpce
ļu obstrukcijas smagumu. Autori uz
skata, ka pacientiem ar smagu HOPS 
ir aktīvāks imūnsistēmas darbs, kas 
noved pie slimības pasliktināšanās, 
bet var būt kā barjera plaušu vēža 
attīstībai un progresēšanai.

HopS pacienti un klīniskie 
pētījumi
Piedāvājot pacientam piedalīties 
klīniskā pētījumā, nereti nākas 
saskarties ar negatīvu attieksmi no 
pacienta ārstējošā ārsta puses. Gri
bētu izmantot iespēju un paskaidrot, 
ka Latvijā pārsvarā noris III un IV 
fāzes pētījumi, kas ir medikamentu 
salīdzinošie pētījumi bez placebo 
izmantošanas. Šādā pētījumā tiek 
salīdzināts kāds no jaunākajiem 
HOPS medikamentiem ar jau me
dikamentu tirgū esošu un lietotu 
medikamentu. Pēdējo gadu klīnis
kajos pētījumos kā salīdzinošais 
medikaments visbiežāk tiek lietots 
tiotropijs. Pētāmie medikamenti 
pārsvarā ir garas darbības bronhus 
paplašinoši medikamenti vai kombi
nēti medikamenti. Pacients noteiktu 
laiku (gadu vai pat 3–4 gadus) sa
ņem bezmaksas medikamentus un 
ārsta speciālista aprūpi. Pētījuma 
vizīšu laikā pacients klīnikā pava
da no vienas līdz pat 24 stundām, 
viņam tiek veltīta daudz lielāka uz
manība gan no pētījuma ārsta, gan 
pētījuma medmāsas puses, nekā tas 
iespējams ģimenes ārsta praksē vai 
vienkāršā konsultācijā. Bieži nākas 
risināt arī pacienta blakus slimību 
jautājumus un psiholoģiskas prob
lēmas... Klīniskie pētījumi ir ļoti no
pietns gan ārsta, gan pacienta darbs.
Ja pacients ir nodrošināts ar nepie
ciešamajiem medikamentiem un 
aprūpi – vai tas ir slikti un kaitē?
Un visbeidzot – ja nebūtu klīniskās 
izpētes, mums nebūtu ne jaunu me
dikamentu, ne ārstēšanas rekomen
dāciju. Arī lielākā daļa šajā rakstā 
izmantotās informācijas ir iegūta, 
pateicoties klīniskai izpētei. 

klīniSkie gadījumi
Pacients v., 60 gadu, HOPS diagnoze 
no 1997. gada. Smēķēšanas stāžs 23 
pak/gadi (1 pak/gads ir 20 cigaretes 
dienā 1 gada ilgumā). Pacients fiziski 
aktīvs, regulāri brauc ar velosipēdu, 
strādā, slimības gaita bez biežiem pa
asinājumiem. Konsultēts 2010. gada 
sākumā, FEV1 51,1% (1,51 l/s) no 
normas, terapijā rekomendēta Spiriva 
18 mcg vienu reizi dienā regulāri, plus 
īsas darbības bronhus paplašinošs 
medikaments pēc nepieciešamības. 
Šogad pacients konsultēts augusta 
sākumā, subjektīvi it kā esot lielāks 
elpas trūkums, bet varot veikt visus 
savus ikdienas darbus, joprojām ak
tīvs. Nekādus medikamentus pacients 
nelieto. Uz jautājumu, kādēļ nelieto 
rekomendētos medikamentus, pa
cients atbild, ka ārsts neesot izrak
stījis, jo pacients jūtoties apmierinoši. 
Šajā apmeklējuma reizē pacienta 
FEV1 ir tikai 32,6% (1,00 l/s) no nor
mas.

Pacients J., vīrietis, 57 gadi. Smē
ķēšanas stāžs 40 pak/gadi. HOPS 
dia gnoze no 2007. gada, pacientam 
raksturīgi HOPS paasinājumi 1–2 
reizes gadā. Terapijā regulāri saņem 
Seretide 500/50 mcg divas reizes die
nā un īsas darbības bronhus papla
šinošu medikamentu pēc nepiecie
šamības. Pacients regulāri apmeklē 
ģimenes ārstu. Konsultēts 2010. gada 
jūlijā. FEV1 41,9% (1,52 l/s). Veikts 
CT plaušām un videnei – mēreni 
izteiktas HOPS iezīmes, deformējoša 
bronhīta pazīmes. Konsultācija 2012. 
gada jūnijā. FEV1 – 40,6% (1,46 l/s). 
Veikta plaušu rentgenoloģiskā iz
meklēšana (šo divu gadu laikā plaušu 
rentgens nav ticis veikts). Konstatē 
3x4 cm lielu perifēru veidojumu laba
jā plaušā. Pēc datortomogrāfijas un 
papildizmeklējumu datiem, pacien
tam ir inoperabls plaušu vēzis. Paš
reiz pacients saņem ķīmijterapiju.
Šīs ir tikai īsas divu pacientu vēstures, 
varbūt vienas no spilgtākajām, ar 
ko šovasar nācās saskarties, kas lika 
pārdomāt, ko varējām darīt savādāk... 
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Saīsināts Zāļu apraksts
Terapeitiskās indikācijas Esenciālas hipertensijas ārstēšana pacientiem, kuru asinsspiediena kontrole ar losartāna vai hidrohlortiazīda monoterapijas palīdzību nav pietiekama. Devas un lietošanas veids Lorista H var lietot 
kopā ar citiem hipotensīviem līdzekļiem; tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens, var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. Losartāns un hidrohlortiazīds nav paredzēts terapijas uzsākšanai, bet gan pacientiem, kuru asinsspiedienu 
nevar pienācīgi kontrolēt tikai ar losartāna kālija sāli vai hidrohlortiazīdu. Iesaka veikt atsevišķo sastāvdaļu (losartāna un hidrohlortiazīda) devu titrēšanu. Parastā uzturošā Lorista H deva ir viena Lorista H 50 mg/12,5 mg (losartāns 
50 mg/HCTZ 12,5 mg) tablete vienu reizi dienā. Pacientiem, kuru atbildes reakcija uz ārstēšanu ar Lorista H 50 mg/12,5 mg nav adekvāta, devu var palielināt līdz vienai Lorista H 100 mg/25 mg (losartāns 100 mg/ HCTZ 25 
mg) tabletei vienu reizi dienā. Maksimālā deva ir viena Lorista H 100 mg/25 mg tablete vienu reizi dienā. Parasti hipotensīvo iedarbību var novērot trīs līdz četru nedēļu laikā pēc terapijas uzsākšanas. Pacientiem, kuriem 
losartāna deva titrēta līdz 100 mg un nepieciešama papildu asinsspiediena kontrole, ir pieejamas Lorista H 100 mg/12,5 mg (losartāns 100 mg/ HCTZ 12,5 mg) tabletes. Pacienti ar nieru funkcijas traucējumiem un 
pacienti ar hemodialīzi Pacientiem ar mēreniem nieru funkcijas traucējumiem (t.i. kreatinīna klīrens 30-50 ml/min) sākuma deva nav jāpielāgo. Losartāna un hidrohlortiazīda tabletes neiesaka lietot pacientiem ar 
hemodialīzi. Pacienti ar aknu funkcijas traucējumiem Lorista H ir kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu funkcijas traucējumiem. Pacienti ar intravaskulārā tilpuma de�cītu Pirms losartāna/HCTZ tablešu lietošanas 
intravaskulāro tilpuma un/vai nātrija deficītu jākompensē. Gados vecāki pacienti Parasti gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo. Pediatriskā populācija (< 18 gadiem) Nav pieredzes lietošanai bērniem un 
pusaudžiem. Tādēļ bērniem un pusaudžiem losartānu/hidrohlortiazīdu lietot nedrīkst. Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret losartānu, sulfonamīdu atvasinājumiem (kā hidrohlortiazīdu) un/vai jebkuru no palīgvielām; 
pret ārstēšanu rezistenta hipokaliēmija vai hiperkalcēmija; smagi aknu darbības traucējumi; holestāze un obstruktīvas žultsceļu slimības; refraktārā hiponatriēmija; simptomātiskā hiperurikēmija/podagra; otrais un trešais 
grūtniecības trimestris; smagi nieru darbības traucējumi (t.i. kreatinīna klīrenss <30 ml/min); anūrija. Reģistrācijas apliecības īpašnieks Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija Izsniegšanas 
kārtība Recepšu zāles. Informatīvā materiāla izstrādes datums: 18.07.2012 

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia. SIA KRKA Latvija, Mūkusalas 101, Rīga, LV-1004, telefons 6 733 86 10, fakss 6 733 81 51

Papildus informācija pieejama pie ražotāja.

Se
rv

is
a 

aģ
en

tū
ra

 A
G

, L
at

vi
ja

, 7
/2

01
2,

 2
01

2-
17

42
1

losartāns/
hidrohlortiazīds
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Uzticies savas sirds balsij!

Ārsti uzticas Krka ražotām zālēm vairāk nekā 70 valstīs (1)

Vairāk kā 1500000 pacientu
katru dienu tiek ārstēti ar Lorista®
un Lorista® H (2)

 

1. Krka, d.d., Novo mesto. Annual Report 2011 or Krka, d.d., Novo mesto. [URL: http://www.krka.si] (23. 5. 2012). 2.  IMS, Medicube, Pharmexpert, Pharmstandart, Pharmazoom 2011.
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atopiSkā dermatīta 
terapijaS ieSpējaS
Atopiskais dermatīts (AD) ir hroniski recidivējoša, iekaisīga un niezoša dermatoze, kam 
raksturīga atopija (ģenētiska nosliece uz alerģisku rinītu, astmu un uztura izraisītu 
alerģiju) un kas manifestējas ar noteiktām imunoloģiskām ādas pārmaiņām, klīniski radot 
polimorfus (ekzematozus) izsitumus ar noteiktu lokalizāciju. [1]

Simptomi
Biežākie atopiskā dermatīta simptomi 
ir sausa, niezoša āda un izsitumi: uz 
sejas, elkoņu iekšpusē un uz ceļga
liem, uz rokām un kājām. Nieze ir sva
rīgākais atopiskā dermatīta simptoms. 
Āda ar ekskoriācijām izteiktāk reaģē uz 
niezi, palielinās iekaisums un pastip
rinās nieze. Nieze ir īpaša problēma 
miega laikā, kad apzināti nevar kontro
lēt ādas sakasījumus. 
Simptomu smagums ir atkarīgs no 
tā, cik liels ādas laukums skarts, cik 
stipras ir ekskoriācijas un vai ir attīs
tījusies sekundāra infekcija. Viegla 
atopiskā dermatīta forma parasti skar 
nelielu ādas laukumu, kas nedaudz 
niez un pāriet, izmantojot atbilstošu 
ādu mitrinošu terapiju. Smaga atopis
kā dermatīta forma parasti skar lielu 
ādas laukumu, kas ir stipri niezošs un 
nepāriet ar mitrinošu terapiju. [8]

epidemioloĢija
Atopiskā dermatīta saslimstībai ir 
augoša tendence. Šī slimība nosaka 
ievērojamu dzīves kvalitātes pazemi
nāšanos, tā ir viena no nozīmīgākām 
sabiedrības veselības problēmām. 
Pēdējie Latvijas epidemioloģiskie dati 
parāda, ka saslimstība ar atopisko der
matītu pieaugusi par 11,5% no 2007. 
līdz 2011. gadam. Saslimstība bērniem 
no piedzimšanas līdz 18 gadiem ir ap
tuveni divreiz lielāka nekā pieauguša
jiem (1. att.). Starp Latvijas reģioniem 

rezultāti būtiski atšķiras: vislielākā 
saslimstība ir Rīgā, otrajā vietā ir Vi
dzemes novads un trešajā vietā –  
Latgale (2. att.). Līdz 2011. gada bei
gām kopēja saslimstība ar atopisko 
dermatītu Latvijā bija 25893 gadījumi. 
 
ārStēšana
Atopiskā dermatīta ārstēšanai ir trīs 
galvenie mērķi: ādas atveseļošanās, kā 
arī saglabāt to veselu, novērst uzlies
mojumus un ārstēt simptomus, kad tie 
parādās. Būtiska ārstēšanas sastāvdaļa 
ir ādas kopšana, kas jāveic pacientam 
kā rutīnas darbs. Jāizvairās no apstāk
ļiem, kas stimulē ādas imūnsistēmu 
un rada niezi. Ir svarīgi, lai pacients 
novērotu ādas stāvokļa pārmaiņas kā 
atbildi uz terapiju, nosakot visefektīvā
ko ārstēšanas stratēģiju.
Ādas kopšana: vienkāršs pamatrežīms. 
Ļoti svarīgi lietot vienas ieteiktās zie
pes un vienu mitrinātāju. Izmantojot 
vairāku veidu ziepes, losjonus, smarž
vielas un jauktus produktus, var izrai
sīt citas problēmas un ādas jutīgumu. 
[17, 2, 10]
Terapiju var iedalīt lokālajā un sistē
miskajā.

 
lokālā terapija
Lokālā terapija ir ārstēšana, ko lieto 
lokāli uz skartajiem ādas apvidiem. 
Lokālai terapijai izmanto šādas medi
kamentu grupas: kortikosteroīdus un 
kalcineirīna inhibitorus. 

mEDICīnA

kortikosteroīdi
Kortikosteroīdi ir pirmās izvēles medi
kamenti atopiskā dermatīta ārstēšanā 
pēdējo 50 gadu laikā. Tiem ir četras 
grupas. Kortikosteroīdu uzsūkšanās 
spēja atkarīga no ādas biezuma. Pa
rasti vājas iedarbības kortikosteroīdi 
tiek lietoti apvidiem ar plānāku ādu, 
piemēram, acīm, dzimumorgāniem 
un sejai. Plaukstām un pēdām var būt 
nepieciešama lielāka kortikosteroīdu 
deva, jo šajās vietās āda ir biezāka. 
Bērniem, kuriem ir maza ķermeņa 
tilpuma un ādas virsmas laukuma 
attiecība, iespējama lielāka kortikos
teroīdu absorbcija, tādēļ jāizvairās no 
stipras iedarbības kortikosteroīdiem    
blakusparādību dēļ. Zemas potences 
kortikosteroīdus parasti izmanto ār
s  tēšanas sākumā un kā uzturošo te
rapiju, potentākie kortikosteroīdi tiek 
lietoti uzliesmojumu gadījumos. [8]

kā izvēlēties kortikosteroīdus 
atopiskā dermatīta ārstēšanai?
Ir daži noteikumi, kas jāņem vērā, izvē
loties kortikosteroīdus:
1) ziedes ir efektīvākas par krēmiem, jo   
labāk absorbējas; 
2) darbības zona ir nozīmīgs rādītājs. 
Piemēram, putas un losjoni uz matai
niem apvidiem ir vienkāršāk lietojami 
nekā ziedes; 
3) nav ieteicams lietot pārsējus, 
priekšroka tiem tiek dota akūtos gadī
jumos, jo tie uzlabo uzsūkšanos un tā

jevgēnija Čumakova 
ārste

«atopiskā dermatīta 
ārstēšanai ir trīs 
galvenie mērķi: ādas 
atveseļošanās, kā arī 
saglabāt to veselu, 
novērst uzliesmojumus 
un ārstēt simptomus, 
kad tie parādās.»
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dējādi uzlabo ārstnieciskos rezultātus. 
Pārsēji palielina blakusparādību risku, 
tāpēc tos var izmantot tikai īslaicīgi; 
4) izvēloties medikamentus, jāņem 
vērā individuālās pacienta vajadzības 
un vēlmes, medikamenta forma, 
ķermeņa vieta, kas ir bojāta, vecums, 
sezonalitāte, vide, sociāli ekonomis
kais stāvoklis, slimības anamnēze un 
infekciju iespējamība. 
Preparāti: betametazons, 0,1%, 
klobetazona butirāts, 0,05%, hidro
kortizons, 0,5–1%, metilprednizolona 
aceponāts 0,1% . [18]
Lietošana: lokālie steroīdi vispirms 
jāizmanto nepārtraukti pāris nedēļas 
un turpmāk apmēram divreiz nedēļā. 
Lietošanas biežums ir atkarīgs no 
izmantotā medikamenta. Metilpred
nizolonu saturošus medikamentus 
ārsti parasti rekomendē vienreiz 
dienā, citus divreiz dienā: pirmajā 
dienas pusē un tūlīt pēc vannas va
karā. Šādu stratēģiju atzinusi Eiropas 
Dermatoloģijas un veneroloģijas 
akadēmija. Ādas nieze ir efektīvs 
marķieris, lai noteiktu terapijas ilgu
mu un devu, ko var samazināt (tas 
jādara pakāpeniski, lai izvairītos no 
uzliesmojumiem), līdz diskomforta 
vērtējums ir nulle. [6]

Lokālas blakusparādības: ādas atro
fija, ādas strijas, pinnes, glaukoma, 
katarakta, paaugstināts infekcijas 
risks. [3, 9]

kalcineirīna inhibitori 
Tie ir imūnsupresanti, kas samazina 
ietekmi uz organisma imūnsistēmu. 
Kalcineirīna inhibitorus parasti izmanto 
galvenokārt vieglām un vidēji smagām 
slimības formām, kad kortikosteroīdus 
vai citus medikamentus nevar izmantot 
vai tie nav efektīvi. Kalcineirīna inhibi
torus lieto īslaicīgi un dažos gadījumos 
ilgstošai ārstēšanai. Kalcineirīna inhi
bitoriem ir pretiekaisuma iedarbība, tie 
nesatur steroīdus. Šīs grupas preparāti 
ir takrolims un pimekrolims. Takrolims 
tiek izmantots, lai ārstētu vidēji smagas 
un smagas formas atopisko dermatītu. 
Tas ir pieejams ziedes formā 0,03% un 
0,1% koncentrācijā. Augstāka koncen
trācija tiek piemērota pacientiem, kuri 
vecāki par 16 gadiem. Takrolims (0,1%) 
ir tikpat efektīvs vai vēl efektīvāks nekā 
augstas potences 5. klases (pēc ASV 
klasifikācijas) kortikosteroīdi, un 0,03% 
takrolima ziede ir daudz efektīvāka nekā 
zemas potences kortikosteroīdi, bet ne 
tik efektīva kā perorālie kortikosteroīdi. 
Pimekrolims ir efektīvs, ārstējot vieglu 

vai vidēji smagu AD formu, un ir pie
ejams 1% krēma formā. [8] 
Lietošana: visus kalcineirīna inhibitorus 
parasti izmanto divreiz dienā. [7, 8]
Blakusparādības: kalcineirīna inhibi
toriem nav nopietnāku blakusparādību 
salīdzinājumā ar kortikosteroīdiem, tā
pēc tos var droši lietot vietās, kur āda ir 
plāna, piemēram, uz plakstiņiem, sejas, 
gļotādas un dzimumorgāniem, bez ādas 
atrofijas riska. 
Tomēr kalcineirīna inhibitori padara 
ādu jutīgu pret gaismu. Pēc šo medika
mentu lietošanas jāizvairās no saules 
un ultravioletās gaismas. Biežākā bla
kusparādība ir dedzināšana lietošanas 
vietā. Citas lokālas blakusparādības ir 
nieze un eritēma. Retāk sastopamās 
blakusparādības ir pinnes, bronhiālā 
astma, klepus, galvassāpes, paaugsti
nāta ādas jutība pret karstu un aukstu 
temperatūru, alerģiskas reakcijas un 
gripai līdzīgi simptomi. [8, 11]

SiStēmiSkā terapija
Sistēmiskā terapija atopiskā dermatīta 
gadījumā ietver perorālos antihistamī
na līdzekļus, perorālus glikokortikoste
roīdus, sistēmiskos imūnmodulatorus, 
antibakteriālos līdzekļus un fototera
piju. 

ingmārs Mikažāns
profesors, RSU
Infektoloģijas un 
dermatoloģijas katedra

«svarīgi, lai pacients 
novērotu ādas stāvokļa 
pārmaiņas kā atbildi uz 
terapiju, nosakot 
visefektīvāko 
ārstēšanas stratēģiju.»

  Bērnu un pieaugušo saslimstība ar atopisko dermatītu. Saslimstība ar atopisko dermatītu Latvijā, 
sadalījums pa novadiem.

mEDICīnA

1. attēls 2. attēls 
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Sastāvs Katra tablete satur 5 mg desloratadīna. Indikācijas Simptomu mazināšanai alerģiska rinīta un nātrenes 
gadījumā. Devas un lietošanas veids Pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 gadu vecuma): viena tablete reizi dienā 
ēdienreizes laikā vai atsevišķi ar alerģisko rinītu (tostarp intermitējošo vai persistējošo alerģisko rinītu) saistīto simptomu 
un nātrenes mazināšanai.  Intermitējošo alerģisko rinītu (tiek de� nēts kā simptomi mazāk nekā 4 dienas nedēļā vai mazāk 
nekā 4 nedēļas) vajag ārstēt saskaņā ar pacienta slimības vēstures novērtējumu un ārstēšanu vajadzētu pārtraukt pēc 
simptomu izzušanas un pacienta sākotnējā stāvokļa atjaunošanās. Persistējoša alerģiskā rinīta gadījumā (simptomu 
izpausmes 4 dienas vai vairāk nedēļā un ilgāk par 4 nedēļām) ārstēšanu var turpināt visā alergēna iedarbības perioda 
laikā.  Kontrindikācijas Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, jebkuru no palīgvielām vai loratadīnu. Īpaši brīdinājumi 
un piesardzība lietošanā  Dasselta tablešu lietošanas drošība un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam nav 
noskaidrota. Smagas nieru mazspējas gadījumā Dasselta jālieto piesardzīgi. Dasselta satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu 
lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes de� cītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.  
Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi  Klīniskos pētījumos, lietojot desloratadīna tabletes vienlaikus 

ar eritromicīnu vai ketokonazolu, klīniski nozīmīga mijiedarbība netika atklāta.  Klīniski farmakoloģiskā pētījumā vienlaicīga 
desloratadīna un alkohola lietošana nepastiprināja alkohola kavējošo ietekmi uz reakcijas spējām.   Grūtniecība un 
zīdīšanas periods Pētījumos ar dzīvniekiem desloratadīnam teratogēna ietekme netika atklāta. Lietošanas drošība 
grūtniecības laikā nav noskaidrota, tāpēc desloratadīnu neiesaka lietot grūtniecības laikā. Desloratadīns izdalās mātes pienā, 
tādēļ sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, desloratadīnu nav ieteicams lietot. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus 
un apkalpot mehānismus Klīniskajos pētījumos, kuros izvērtēja ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus, pacientiem, 
kuri saņēma desloratadīnu, nenovēroja reakcijas spēju pavājināšanos. Tomēr pacientiem vajadzētu būt informētiem, 
ka ļoti retos gadījumos dažiem cilvēkiem ir novērota miegainība, kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un 
apkalpot mehānismus. Nevēlamās blakusparādības Nespēks (1,2 %), sausums mutē (0,8 %) un galvassāpes (0,6 %). 
Citas blakusparādības ir ļoti retas. Izsniegšanas kārtība Recepšu zāles. Iepakojums 30 apvalkotās tablets pa 5 mg. 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija Informatīvā 
materiāla sagatavošanas laiks 23.02.2012.Se
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Papildus informācija pieejama pie ražotāja.
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si  SIA Krka Latvija, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, telefons 67338610, fakss 67338151

Manas alerģijas 
k o n t r o l e i

Krka zāles ir mūsu zināšanu un pieredzes rezultāts 

Apvalkotās tabletes                   desloratadīns
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antihistamīni
Nomierinošie un nesedatīvie perorālie 
antihistamīni vairākumā gadījumu 
nenovērš niezi, bet tie var nodrošināt 
atvieglojumu pacientiem, kuriem ir 
miega traucējumi, nātrene vai aler
ģisks rinīts.
Preparāti: klemastīns, hlorpiramīns, 
levocetirizīns, loratīns, klaritīns. Sistē
miskie glikokortikosteroīdi.

glikokortikosteroīdi
Sistēmiskos glikokortikosteroīdus 
parasti lieto īsu kursu veidā, lai ārstē
tu smagākus gadījumus. Nereti pēc to 
pārtraukšanas rodas smagāki uzlies
mojumi. [14, 16]
Preparāti: metilprednizolons 0,75–1 
mg/kg. [16]

imūnmodulatori
Lieto, ja citi medikamenti un to 
kombinācijas nepalīdz, bet ir nepie
ciešams pastāvīgs monitorings, lai 
atklātu jebkādas blakusparādības. 
Ilgstoša imūnmodulatoru lietošana 
nav ieteicama, bet pacientiem var būt 
slimības recidīvi, ja zāļu lietošana tiek 
pārtraukta. Spēcīgākie imūnmodula
tori iedarbojas ātri – divu nedēļu lai
kā, bet rada smagākus blakusefektus. 
Tie ietver nieru toksicitāti, hipertensi
ju un sliktu dūšu. Tika izstrādāti lēnas 
darbības imūnmodulatori (piemēram, 
azatioprīns), bet arī tiem ir blakus
iedarbības: kaulu smadzeņu nomā
kums, paaugstinātas jutības reakcijas 
un pankreatīts. [22]

Ciklosporīns dod ātrāku rezultātu, 
kas tiek sasniegts apmēram pēc di
vām nedēļām, un ir efektīvs, ārstējot 
smagas gaitas AD. Nieru toksicitāte, 
hipertensija, slikta dūša un sāpes 
vēderā ir dažas no tā iespējamām 
blakusparādībām. Tas būtu jāizmanto 
īsu laika sprīdi, līdz stāvoklis normali
zējas, un tad medikamenta lietošanu 
pārtrauc. Deva pieaugušajiem un bēr
niem ir 3 līdz 5 mg/kg dienā. [1, 22]
Azatioprīns tiek lietots, ja ir smaga 
atopiskā dermatīta forma. Tas ir pret
iekaisuma un antiproliferatīvs medi
kaments ar lēnu iedarbību – rezultāts 
pēc četrām līdz sešām nedēļām. 
Blakusparadības: kaulu smadzeņu 
nomākums, hepatotoksicitāte, hiper
reaktivitāte, pankreatīts, ādas pla
kanšūnu karcinoma un neHodžkina 
limfoma. Pieaugušajiem un bērniem 
deva ir 2,5 mg/kg dienā. [21]
 
antibakteriālie līdzekļi
Antibakteriālā terapija ir nepiecie
šama, ja atopiskajam dermatītam 
pievienojas infekcija. Baktērijas, vī
rusi, sēnītes var pasliktināt atopiskā 
dermatīta stāvokli. Antibakteriāliem 
līdzekļiem ir jābūt vērstiem pret S. 
aureus infekciju [19], priekšroka do
dama sistēmiskiem antibakteriāliem 
līdzekļiem, it īpaši pirmās paaudzes 
cefalosporīniem. 

ultravioletās (uv) gaismas terapija
Ultravioletās (UV) gaismas terapija 
(fototerapija) darbojas kā pretiekai

suma līdzeklis un ir vērsta uz orga
nisma šūnu imūnsistēmu, tādējādi 
pierādot savu vērtību ārstēšanas 
kompleksā. Tā iedarbojas labi un ir 
populāra pacientu vidū. Ir dažādi UV 
terapijas viedi:
1) Psoralen plus UVA (PUVA);
2) kombinēta plaša spektra UVB/UVA 
gaismas terapija;
3) plaša spektra UVA iedarbība;
4) plaša spektra UVB iedarbība;
5) šaura spektra UVB (311 nm);
6) UVA1 (340–400 nm).
PUVA būtu jāierobežo akūto un sarežģī
to formu atopisko dermatītu ārstēšanā. 
To var lietot arī kombinācijā ar lokāliem 
steroīdiem, lai samazinātu steroīdu 
devu un arī to blakusparādības.  
Fototerapijas blakusparādības ir dur
stīšanas vai dedzināšanas sajūta ādā 
pēc terapijas, priekšlaicīga ādas nove
cošanās, pigmentācija un paaugstināts 
bazālo šūnu karcinomas un melanomu 
risks. Iespējams recidīvs – parasti trīs 
mēnešu laikā pēc fototerapijas pār
traukšanas. [13] 

leikotriēnu antagoniSti (lta)
Leikotriēni ir arahidonskābes meta
bolīti un spēcīgi bioloģiskie iekaisuma 
mediatori. Tie rada bronhu gļotu hiper
sekrēciju un palielina elpceļu asinsvadu 
caurlaidību. 
LTA modulācijas līdzekļus ar panāku
miem izmanto astmas ārstēšanai, it 
īpaši bērniem. In vitro un in vivo dati 
liecina, ka LTA var būt svarīga loma 
atopiskā dermatīta ārstēšanā. Klīniski 
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pierādījumi par LTA lietošanu liecina, ka 
tie ierobežo atopisko dermatītu – pir
mie rezultāti ir daudzsološi. Iedarbojo
ties uz receptoriem ar leikotriēnu anta
gonistiem, atopiskā dermatīta gadījumā 
mazinās ādas simptomi.
Atopiskā dermatīta kontrole tiek panāk
ta ar perorālajiem LTA: zafirlukasts 20 
mg divas reizes dienā un montelukasts 
10 mg dienā. Parasti pacienti labi panes 
LTA. Visbiežāk sastopamās blakuspa
rādības LTA ir galvassāpes, faringīts un 
pārejošs paaugstināts ALAT līmenis asi
nīs. LTA var būt efektīvāki atopiskā der
matīta slimniekiem, kuriem ir astma, bet 
ir nepieciešami papildu pētījumi. [15]

monoklonālāS antivielaS
Infliksimabs, himēriska monoklonāla 
antiviela, kas, pateicoties ķīmiskajam 
signālam, piesaistās pie TNFalfa un 
bloķē tā darbību. TNFalfa rada iekai
sumu. Bloķējot TNFalfa, tiek inhibēta 
leikocītu migrācija un iekaisuma cito
kīnu atbrīvošanās ādā. Pacientiem ar 
atopisko dermatītu audos TNFalfa ir 
lielā koncentrācijā. Tiek iegūta laba 
atbildes reakcija uz šo preparātu, bet, 
pārtraucot to, novēro atopiskā dermatī
ta uzliesmojumu.
Ārstēšanas ar monoklonālām antivie
lām blakusparādības var būt tuberku
lozes reaktivizācija, infūzijas reakcija, 
pancitopēnija un sistēmiskā sarkanā 
vilkēde. Monoklonālās antivielas pa
gaidām nav apstiprinātas vispārējai 
izmantošanai atopiskā dermatīta ārstē
šanā. [15]

leflunomīdS
Leflunomīds ir imūnmodulators, 
medikaments ar pretiekaisuma un 
imūnsupresīvām īpašībām, tam ir 
raksturīgs (in vivo) ļoti ilgs pussa
brukšanas periods. Tā kā T šūnām un 
e ozinofiliem ir nozīmīga loma atopis
kā dermatīta attīstībā un nepiecieša
ma ilgstoša terapija, leflunomīds var 
būt efektīvs smagu atopisko dermatī
tu formu ārstēšanā. Tas ir labi pazīs
tams reimatoīdā artrīta ārstēšanā. 
Galvenā preparāta blakusparādība ir 
paaugstināts aknu enzīmu līmenis, 
kas parādās 5% pacientu. Leflunomī
dam ir potenciāls kļūt par otrās rindas 
medikamentu atopiskā dermatīta ār
stēšanā, bet vēl ir nepieciešami vairāki 
pētījumi, lai apstiprinātu tā drošību 
un efektivitāti. [15]

rekombinantaiS 
interferonS-gamma
Pacientiem ar atopisko dermatītu 
bieži vien serumā ir paaugstināts 
imūnglobulīnu (Ig) E līmenis, no
mākta šūnu imunitāte, eozinofilija un 
palielināti interleikīna (IL) 4 raksturlie
lumi. Turklāt atopiskā dermatīta slim
niekiem ir samazināts gammainterfe
rona daudzums (iekaisuma signāls, ko 
imūnsistēmas šūnas organismā ražo 
spontāni, atbildot uz stimuliem). Šie 
un citi imunoloģiskie rezultāti radīja 
domu uzsākt klīniskus pētījumus ar 
rekombinanto interferonugamma 
smagiem atopiskā dermatīta slimnie
kiem. Šis preparāts bija paredzēts, lai 

labotu imunoloģisko raksturlielumu 
nelīdzsvarotību atopiskā dermatīta 
slimniekiem, lai samazinātu serumā 
IgE līmeni, IL4 līmeni, atjaunotu 
imūnsistēmas līdzsvaru.
Sākotnējie pētījumi pierādīja klīnisko 
efektivitāti rekombinantam interfe
ronamgamma. Pacientiem bija ievē
rojami mazinājusies smagā eritēma, 
tūska, nieze, sausums, lihenifikācija 
un izplatība.
Pārsteidzoši, bet gamma interferons 
nepazemināja seruma IgE līmeni, kā 
bija paredzēts. Tā vietā samazinājās 
absolūtais balto asins šūnu un eozi
nofilo leikocītu skaits, kas korelēja ar 
klīnisko uzlabošanos.
Visbiežāk novērotā blakusparādība 
bija gripai līdzīgi simptomi, kas bija 
viegli ārstējami. Nepieciešami vēl vai
rāki turpmāki pētījumi. [15]

intravenozaiS 
imūnglobulīnS (i/v ig)
I/v Ig parādīja imūnmodulējošas un 
pretiekaisuma īpašības. I/v Ig ir bijis 
efektīvs dažos atopiskā dermatīta 
gadījumos, kad tika izmantots lielās 
devās kopā ar prednizolonu. Nelielās 
devās bija neefektīvs. Blakusparādības 
bija vieglas: 30 minūtes līdz stundu 
pēc pirmās infūzijas novēroja galvas
sāpes, drebuļus, drudzi, sliktu dūšu 
un vemšanu. Pastāv risks inficēties ar 
HBV, HIV/AIDS un citiem, ja nepareizi 
tiek apstrādāta plazma, no kuras tiek 
iegūts imūnglobulīns. Nepieciešami 
vairāki turpmāki pētījumi. [15]  
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reimatoīdaiS artrītS
jaunāko publikāciju apskats pasaules literatūrā
Reimatoīdais artrīts ir hroniska sistēmiska autoimūna saslimšana, kas vispirms skar locītavas, kā arī var 
iesaistīt ekstraartikulāras ķermeņa daļas – ādu, sirds un asinsvadu sistēmu, plaušas, acis. Slimības 
patoģenēzē un klīniskajās izpausmēs lielākā nozīme ir iekaisumam, citokīnu produkcijai, autoantivielu – 
reimatoīdā faktora (RF) un anticikliskā citrulinētā peptīda antivielu (antiCCP antivielu) – produkcijai, kā arī 
destrukcijām skrimslī un kaulā, kas rada deformācijas, un sistēmiskām izpausmēm. 

12.oktobris ir Pasaules Artrīta diena, ko 
atzīmē kopš 1996. gada. Tā pulcē visus 
artrīta slimniekus, lai viņi taptu sadzir
dēti, uzklausīti un saņemtu palīdzību. 
Pagājušā un šī gada tēma ir Move to 
Improve (Kusties lai uzlabotos), kas ak
tualizē ne tikai pacientu problēmas un 
iespējamos risinājumus, sadzīvojot ar 
savu slimību, cīnoties ar sāpēm un ku
stību traucējumiem, bet arī sabiedrības 
nostāju un integrācijas jautājumus. 

nejaušība vai gēnu kļūda?
Grāmata Harrison’s Principles of In-
ternal Medicine, 18th edition, 2012, 
ch. 321
http://emedicine.medscape.com/
article/331715-overview#showall.
Publikācija The Pathogenesis of Rheu-
matoid Arthritis, Iain B. McInnes, 
F.R.C.P., Ph.D., Georg Schett, M.D., N 
Engl J Med, 2011
(http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMra1004965). 

Ar reimatoīdo artrītu (RA) slimo apmē
ram 0,3–1% no vispārējās populācijas, 
tāpēc Latvijā tie varētu būt apmēram 
10000 līdz 20000 slimnieku. Fit For 
Work? 2012. gada izdevumā Musku-
loskeletālās sistēmas slimības (MSS) 
un Latvijas darba tirgus ziņots par 
15000 RA slimniekiem Latvijā 2008. 
gadā. Slimības sākums biežāk ir vecuma 
grupā no 35 līdz 50 gadiem.
Raksturīgi, ka sievietes slimo divas līdz 
trīs reizes biežāk nekā vīrieši, jo repro
duktīvie hormoni klasificēti kā viens 
no RA riska faktoriem – estrogēns var 

stimulēt TNFα produkciju, kas ir galve
nais RA patoģenēzē iesaistītais citokīns. 
RA risks ir augstāks sievietēm, kuras 
dzemdējušas vienu bērnu, turklāt piecu 
gadu periodā pēc dzemdībām ir zemāks 
RA risks. 
Lai arī šo slimību uzskata par multifakto
riālu patoloģiju, ģenētiskiem faktoriem ir 
pietiekami liela nozīme jeb līdz pat 50% 
liela ietekme no visiem riska faktoriem. 
Piemēram, visiem RA slimnieka pirmās 
pakāpes radiniekiem ir 2–10 reizes aug
stāks risks arī slimot ar RA. Ģenētiskā 
predispozīcija saistāma ar HLADR4 un 
DR1 klāsteru β1 lokusiem MHC II klases 
antigēnā, kur lokalizēti augstāka riska 
marķieri, piemēram, antiCCP antivielu 
izdali determinējošas alēles. Ir arī atrasti 
vairāki vēl neklasificēti augstākas uzņē
mības gēni un vairāki rezistences gēni un 
citas izmaiņas genomā ciešā saistībā ar 
RA, piemēram, zināms ap 10 miljoniem 
viena nukleotīda izmaiņu. 

Kā atpazīt ra?
Grāmata The Merck Manual Of Diag-
nosis and Therapy, 19th Edition, 2011, 
p. 332–341.
Grāmata Harrison’s Principles of In-
ternal Medicine, 18th edition, 2012, 
ch. 321.
Pacienti parasti pamana slimības 
sākumu, jo tas saistīts ar specifiskām 
un subjektīvi nepatīkamām izmaiņām 
organismā. Pacientam ir rīta stīvums RA 
skartajās locītavās, kas ilgst vairāk par 
stundu pēc pamošanās un ko atvieglo 
kustības, bet var būt arī stīvums pēc ilg
stošas, monotonas fiziskas aktivitātes. 

Šī slimība ir simetriska, iesaistītas var 
būt viena, dažas (līdz četrām) vai vairā
kas (piecas un vairāk) locītavas. Tās var 
arī sāpēt, būt pietūkušas, apsārtušas, 
stīvas vai mazkustīgas, ir traucētas jeb
kuras kustības šajās locītavās. Pacients 
locītavu tur nelielā fleksijā, jo tas sama
zina sāpes. Slimībai progresējot, veido
jas deformācijas. Slimība ātri progresē 
– īpaši pirmā gada laikā. 10 gadu laikā 
80–90% pacientu jau ir neatgriezeniski 
locītavu bojājumi.
· Pirkstos deformācijas biežāk ir me
takarpofalangeālās (MCP) un proksi
mālās interfalangeālās locītavās (PIP). 
Raksturīgas fleksijas kontraktūras, 
ulnāra deviācija, gulbja kakla defor
mācijas (hiper ekstensija PIP locītavās 
un fleksija DIP locītavās), boutonnière 
(pogcauruma) deformity (fleksija PIP 
locītavās un hiper ekstensija DIP locīta
vās), Z deformācija (MCP 1 subluksāci
ja, IP 1 hiperekstensija), kā arī  locītavu 
nestabilitāte. 
· Pēdās biežāk konstatē bojājumus 
metatarsofalangeālās locītavās (MTP), 
tad potīšu un viduspēdas locītavās. 
Slimībai progresējot, var veidoties pla
kanā pēda. 
· Lielās locītavas – ceļu, plecu – RA skar 
jau slimības uzplaukumā, lai arī var būt 
raksturīga asimptomātiska gaita.
· Mugurkaula patoloģijas ir retāk jeb 
mazāk nekā 10% gadījumu, tomēr būtu 
jāatzīmē arī atlantoaksiālās (C1 – C2) 
locītavas bojājumi. Slimības progresija 
var izraisīt mielopātiju vai neiroloģisku 
disfunkciju, ko pasliktina kakla eksten
sijas.



No ārpuslocītavu izpausmēm jāmin vai
rāku sistēmu bojājumi, kas var attīstīties 
pirms slimības uzplaukuma, slimības 
laikā vai novēloti. Smēķēšana, agrīna 
fiziska nespēja un pozitīvs reimatoīdais 
faktors serumā (RF+) ir ārpuslocītavu 
patoloģiju riska faktori.  
· No ādas patoloģijām biežāk sastopa
mā ir zemādas reimatoīdie mezgliņi, 
kas gan nav agrīna slimības pazīme, 
bet tos atrod apmēram 30% pacientu. 
Tie lokalizējas spiediena vai hroniska 
kairinājuma vietās, piemēram, apakš
delma ekstensoru virsmā, MCP locītavu 
vir smās, pakauša daļā. Citas ādas 
patoloģijas ir purpura, pioderma gan-
grenosum. 
· RA pacientiem bieži ir hroniska nor
mohroma normocītiska anēmija, kas 
korelē ar C reaktīvā proteīna līmeni 
(CRP) un eritrocītu grimšanas ātrumu 
(EGĀ). No hematoloģiskām izpausmēm 
vēl atzīmējams Felti (Felty’s) sindroms 
(RA, neitropēnijas un splenomegālijas 
kombinācija), limfoma. 
· Vaskulīts, kas biežāk skar kuņģa–zarnu 
traktu, plaušas. 
· Viscerālie mezgliņi vairāk raksturīgi RA 
formām ar nelabvēlīgu gaitu, RF+. Tie 
biežāk atrodami plaušās. 
· Pacienti nereti ir neizpratnē, kādēļ lo
cītavu saslimšanas gadījumā svarīga arī 
sirds veselība. RA ietekmē šajā orgānā 
vērojamas nelabvēlīgas izmaiņas – var 
veidoties perikardīts, tad miokardīts, 
sirds išēmiskā slimība, kas izpaužas 
kā aritmija, mitrālā regurgitācija – , un 
sākotnēji tās var nesaistīt ar RA. 
· RA pacientiem populācijās biežāk ir 
osteoporoze, salīdzinot ar vecuma un 
dzimuma atlasītām grupām, ar to sirgst 
20–30% RA pacientu. Osteoporozes 
attīstības mehānismi ģeneralizēti varētu 
būt saistīti ar aktīvo iekaisumu locītavās 
un aktivēto osteoklastu darbību. 
· Pacienti sūdzas par vispārēju noguru
mu un nespēku, īpaši vakaros, grūtībām 
koncentrēties, apetītes zudumu, vāju
mu, var būt arī ilgstoši nedaudz paaug
stināta temperatūra. 
· RA izpaužas arī citu orgānu sistēmās 
– aknās, nierēs, eksokrīnos dziedzeros, 
muskuļos, acīs, mutē, tādēļ RA ir arī 
ģeneralizētas slimības nozīme. 



422012
septembris/oktobris

ra medikamentozā ārstēšana
Publikācija 2012 Update of the 2008 
American College of Rheumatology 
Recommendations for the Use of Di-
sease-Modifying Antirheumatic Drugs 
and Biologic Agents in the Treatment 
of Rheumatoid Arthritis, 2012
(http://www.rheumatology.org/prac-
tice/clinical/guidelines/Singh%20
et%20al-ACR%20RA%20GL-May%20
2012%20AC&R.PDF).
Grāmata The Merck Manual Of Diag-
nosis and Therapy, 19th Edition, 2011, 
p. 332–341.
Grāmata Harrison’s Principles of In-
ternal Medicine, 18th edition, 2012, 
ch. 321.

RA ārstēšanā lieto vairāku grupu me
dikamentus, kuru mērķis ir samazināt 
iekaisumu, nodrošinot eroziju un pro
gresējošu deformāciju prevenciju. 
· NSPIL (nesteroīdie pretiekaisuma 
līdzekļi) atvieglo sāpes un mazina iekai
sumu, bet nenodrošina RA specifisku 
ārstēšanu. Ārsts var izvēlēties po medi
kamentu pēc dažādiem kritērijiem, bet 
jāsaglabā nosacījums, ka pacients lieto 
vienu medikamentu, kā arī jāņem vērā 
pacienta blakusslimības un vispārējais 
veselības stāvoklis. Piemēram, pacien
tam var ieteikt Diclofenac 75 mg/2x 
d vai 50 mg/3x d, Ibuprofen 400–800 
mg/4x d, Indomethacin 25 mg/3–4x 
d vai 75 mg/2x d, Naproxen 250–500 
mg/2x d, Sulindac 150–200 mg/2x d.
· DMARDs (slimību modificējoši 
antireimatiskie līdzekļi jeb SMARL) 
samazina slimības progresiju. Tos in
dicē gandrīz visiem RA pacientiem, tie 
iedarbojas  
lēni – no vairākām nedēļām līdz mēne
šiem ilgi. Vislabāk šīs grupas līdzekļus 
lietot kombinācijās, piemēram, hid
roksihlorohīns 200–400 mg/1x d + 
sulfasalazīns 500–1500 mg/2x d + me
totreksāts 7,5–25 mg/1x nedēļā. 
· Kortikosteroīdi (KS) samazina iekaisu
mu un citus simptomus straujāk nekā 
citi līdzekļi, arī samazina kaulu eroziju, 
bet ne locītavu destrukciju. Tos vēlams 
lietot periodiski, piemēram, starp citu 
grupu zāļu nomaiņu. 
· Imūnmodulējoši, citotoksiski un imu

RAKStI un vēRES

Grāmata Harrison’s Principles of Internal Medicine, 18th edition, 2012, ch. 321
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/ra_2010.asp.
Locītavām klīniski nosaka sinovītu. Papildus jāņem vērā rīta stīvums ilgāk nekā 1 h, simetrija un citas pazīmes, rtg izmeklējumi. 
Punktus skaita, no katra kritērija izvēloties atbilstošāko. 

Kritērijs Punkti

Locītavas

1 lielā locītava (plecs, elkonis, gūža, celis, potīte)
2–10 lielās locītavas
1–3 mazās locītavas (McP, PiP, iP 1, MTP, plaukstas)
4–10 mazās locītavas
>10 locītavas (vismaz 1 mazā locītava)

0
1
2
3
5

seroloģija
RH– un AcPA–
Zems RF+ vai zems AcPA+ (< 3x ↑)
Augsts RF+ vai augsts AcPA+ (≥ 3x ↑)

0
2
3

Akūtas fāzes reaktanti normāls cRP un normāls eGĀ
Abnormāls cRP vai abnormāls eGĀ

0
1

simptomi Mazāk nekā 6 nedēļas
ilgāk nekā 6 nedēļas

0
1

Rezultāts ≥ 6 no 10 nosaka RA. 

2012. gada RA ārstēšanas vadlīnijas (2012 ACR RA Treatment Recommendations)
Publikācija 2012 Update of the 2008 American College of Rheumatology Recommendations for the Use of Disease-Modifying Antirhe-
umatic Drugs and Biologic Agents in the Treatment of Rheumatoid Arthritis, Singh et al, 2012
(http://www.rheumatology.org/practice/clinical/guidelines/Singh%20et%20al-ACR%20RA%20GL-May%202012%20AC&R.PDF).

ra < 6 mēnešus ilgi 
slimības aktivitāte
Zema
sMARL mono (1 preparāts)
Vidēja
sliktas prognozes kritēriji
· nav → sMARL mono
· ir → sMARL kombinēts (2 vai 3 

preparāti)
Augsta
sliktas prognozes kritēriji
· nav → sMARL mono VAi 

hidroksihlorohīns + 
metotreksāts

· ir → Anti-TnF +/- metotreksāts VAi 
sMARL kombinēts

sliktas prognozes kritēriji – funkcionāli 
ierobežojumi, ekstraartikulāras slimības, 
RF+ vai AcPA+, rtg kaulu erozijas

ra ≥ 6 mēnešus ilgi
slimības aktivitāte
Zema, sliktas prognozes kritēriju nav
A. sMARL mono
B. izvērtē pēc 3 mēn.
c. + metotreksāts, hidroksihlorohīns VAi 
leflunomide
d. izvērtē pēc 3 mēn.
e. Pievieno VAi lieto anti-TnF
F. izvērtē blakusefektus
· ir → ne-TnF bioloģiskie → izvērtē pēc 

6 mēn. → cits bioloģiskais
· nav → lieto anti-TnF VAi ne-TnF 

bioloģiskie → izvērtē pēc 6 
mēn. → cits bioloģiskais

slimības aktivitāte
Zema, sliktas prognozes kritēriji ir
Vidēja
Augsta
A. Metotreksāts VAi sMARL kombinēts
B. izvērtē pēc 3 mēn
B(i) Pievieno VAi lieto citu sMARL
izvērtē pēc 3 mēn. 
Pievieno VAi lieto anti-TnF
izvērtē blakus efektus
· ir → ne-TnF bioloģiskie → izvērtē pēc 

6 mēn. → cits bioloģiskais
· nav → lieto anti-TnF VAi ne-TnF 

bioloģiskie → izvērtē pēc 6 
mēn. → cits bioloģiskais

B(ii) Pievieno VAi lieto Abatacept VAi 
Rituximab
izvērtē pēc 3 mēn. VAi blakus efektus
· lieto anti-TnF VAi ne-TnF bioloģiskie 

→ izvērtē pēc 6 mēn. → cits 
bioloģiskais

nosupresējoši līdzekļi (azatioprīns 1–2,5 
mg/kg/1x d, ciklosporīns 50 mg/2x d, 
ciklofosfamīds 2–3 mg/kg/1x d) dar
bojas līdzīgi kā SMARL grupa, taču ir 
toksiskāki. Tos lieto, ja SMARL grupa ir 
izsmelta un vēlama izvairīšanās no KS 
lietošanas. 
· Bioloģiskie aģenti (TNFα antagonisti u. 
c.) būtiski uzlabo RA ārstēšanu, un tie 
vērsti pret citokīniem un šūnu virsmas 
receptoriem, kas nozīmīgi RA patoģenē

zē. Tos lieto, ja SMARL grupas medika
menti ir neefektīvi. No bioloģiskajiem 
aģentiem lieto TNFα antagonistus Ada-
limumab, Etanercept, Infliximab, IL1 
receptoru antagonistu Anakinra (uzma
nīgi kopā ar THF antagonistiem!), Ri-
tuximab un Abatacept. Uzsākot lietot 
vai nozīmējot SMARL vai bioloģiskos 
preparātus, ieteicams pacientu vakcinēt 
ar pneimokoku, H. influenza, hepatitis, 
HPV un herpes zoster vakcīnām.  

RA diagnostiskie kritēriji (The 2010 ACR-EULAR classification criteria for rheumatoid arthritis)





44 2012
septembris/oktobris

kuStību traucējumu 
SlimībaS neiroloĢijā
Pasaulē ar terminu kustību traucējumu slimības visbiežāk saprot bazālo gangliju jeb 
ekstrapiramidālās sistēmas slimības, bet tās neietver visas kustību slimības.

mEDICīnA

Jau desmit gadus padziļināti specia
lizējos kustību traucējumu slimībās, 
no tām īpaši jāmin tremors un parkin
sonisms. Tāpēc radušās dažas atziņas 
un novērojumi par to, ko visbiežāk 
nezina vai domā nepareizi gan ārsti, 
gan pacienti Latvijā. Gadu gaitā radies 
iespaids, ka daļēji atpazīstama ir tikai 
Parkinsona slimība (PS). Diemžēl tik 
šaura slimību grupas atpazīstamība 
un asociēšana ar parkinsonismu ir 
radījusi situāciju, ka diagnozes šifru 
G20 izmanto kļūdaini, kam sekas ir ne
pareiza diagnoze, statistika, ārstēšana 
un prognoze. 

kaS ir kuStību SlimībaS?
Pasaulē ar terminu kustību trau-
cējumu slimības visbiežāk saprot 
bazālo gangliju jeb ekstrapiramidālās 
sistēmas slimības, bet tās neietver 
visas kustību slimības. Kustību 
slimības ir neiroloģiski traucējumi, 
kas, no vienas puses, izpaužas ar 
kustību lēnumu (hipo, bradikinēzi
ja – parkinsonisms), bet, no otras, ir 
patoloģiskas spontānas kustības – hi
perkinēzes, piemēram, tremors, di
stonija, atetoze, horeja, ballisms, tiks 

u. c. Motorie traucējumi, ko izraisa 
augšējā un apakšējā kustību neirona 
bojājumi dažādos līmeņos, muguras 
smadzenes, perifērie nervi, muskuļu 
slimības, parasti netiek klasificēti kā 
kustību traucējumu slimības. Mus
kuļu tonusa patoloģija (rigiditāte, 
spasticitāte, rigīdā cilvēka sindroms), 
koordinācijas traucējumi (cerebellāra 
ataksija) un sarežģīti kustību izpildī
šanas traucējumi (apraksija) tagad 
tiek pieskaitīti kustību traucējumiem.

kuStību Slimību klaSifikācija
Minēšu profesoru Jozefa Jankoviča 
(Joseph Jankovic) un Entonija E. Langa 
(Antony E. Lang) izmantoto kustību 
slimību klasifikāciju saīsinātā variantā. 
Tā publicēta 2012. gadā jaunākajā 
neiroloģijas grāmatā (Bradley’s Neu-
rology in Clinical Practice). 

parkinSoniSma klaSifikācija
i. Parkinsona slimība (PS)

ii. Parkinsonisma plussindromi
Multisistēmu atrofija (MSA). 
Progresējoša supranukleāra paralīze 
(PSP).

Kortikobazāla deģenerācija (KBD) u. c.

iii. Pārmantots deģeneratīvs parkin
sonisms
Hantingtona slimība.
Vilsona slimība.
Dzelzs uzkrāšanās smadzenēs ar nei
rodeģenerāciju.
Frontotemporāla demence ar parkin
sonismu (FTD).
Bilaterāla striatopallidodentāla kalcifi
kācija (Fāra slimība) u. c.

iv. Sekundārs (iegūts, simptomā
tisks) parkinsonisms
Vaskulārs parkinsonisms.
Zāļu inducēts parkinsonisms.
Toksīnu inducēts parkinsonisms u. c.

tremorS jeb trīce
a. miera
PS, parkinsonisms.
B. Posturāls
1. Fizioloģisks.
2. Esenciāls (ET).
3. Primārs rakstīšanas tremors.
4. Ortostātisks tremors.
5. Neiropātisks tremors.
6. Cerebellārs tremors u. c.

ligita smeltere 
neiroloģe, algoloģe,
P. Stradiņa KUS 
Ambulatorās palīdzības 
centrs, Parkinsona 
slimības kabinets, 
SIA Veselības centrs 4, 
Parkinsona slimības 
kabinets 
Ligitas Smelteres ārsta 
prakse neiroloģijā, 
algoloģijā

«nosakot ārstēšanu 
pacientiem ar kustību 
traucējumu slimībām, 
nepieciešams vēlreiz 
pārliecināties par 
diagnozes pareizību.»
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mEDICīnA
Horeja
1. Pārmantota: 

Hantingtona horeja;
labdabīga pārmantota horeja u. c.

2. Medikamentu:
neroleptiskie līdzekļi;
antiparkinsona zāles;
      amfetamīni u. c.

3. Toksīnu iespaidota:
       alkohols;
       CO;
       Mn.
4. Metabola:
       vairogdziedzera slimības; 
       grūtniecība u. c.
5. Infekcijas:
       Sidenhama horeja u. c.
6. Imunoloģiska:      
       sistēmas sarkanā vilkēde u. c.
7. Vaskulāra:
       insulti;
       AVM u. c.
8. Tumori u. c.

tardīvā diSkinēzija

balliSmS

diStonija
 I. Primāra:
a) sporādiska;
b) AD pārmantota
klasiskā (Openheima);
bērnības un pieaugušo vecumā sāku
sies kraniocervikāla locekļu distonija;
pieaugušo vecumā sākusies 
cervikāla u. c. fokāla distonija;                                                                                                        
juvenīls torticollis ar segmentāru un 
ģeneralizētu izplatību u. c.
II. Sekundāra (distonijas plus sindro
mi):
a) sporādiska (Parkinsona slimība)
PSP;
MSA;
b)  AD vai AR pārmantotas.
 III. Pārmantotas deģeneratīvas slimī
bas.
 IV. Citi hiperkinētiski sindromi, asociē
ti ar distoniju.
 V. Psihogēni.
 VI. Pseidodistonija.

tiki

1. Fizioloģiski – manierisms.
2. Patoloģiski.
Primāri: 

Turetta sindroms;
motori vai balss tiki.
Sekundāri.

mioklonuSS

Fizioloģisks.
Esenciāls.
Epileptisks.
Simptomātisks.

dažādaS kuStību SlimībaS

· Nemierīgo kāju sindroms.
· Rigīdā cilvēka sindroms.
· Psihogēnas kustību slimības u. c.

eSenciālS tremorS
Visbiežāk sastopamā kustību traucē
jumu slimība visā pasaulē ir esenciāls 
tremors (ET), Starptautiskā slimību 
klasifikatora šifrs G25.
Latvijā diemžēl šo slimību bieži vien 
kļūdaini jauc ar Parkinsona slimību. 
Esenciālā tremora dominējošais simp
toms ir posturāla abu roku un/vai gal
vas trīce, kas klasiski vērojama kustību 
laikā (kinētisks tremors), piemēram, 
dzerot, ēdot, rakstot, sasprindzinot 
rokas. Lai to diagnosticētu, pacientu 
palūdz izstiept rokas sev priekšā un 
brīdi paturēt. Trīce ir abpusēja, simet
riska (izņēmuma gadījumos var būt 
neliela asimetrija). Tremora amplitūda 
ir mainīga, piemēram, palielinās stresa 
situācijā, bet izzūd miegā. ET pacien
tiem nav ne kustību lēnuma (bradiki
nēzijas), ne stīvuma (rigiditātes). Šiem 
pacientiem nav gaitas traucējumu. 
Rokraksts ir normāls vai trīcošs, nav 
mikrogrāfijas. Būtībā slimība ir mono
simptomātiska – tikai trīce. Klasiskā 
variantā ET sākas ap 40 gadu vecumu 
vai vēlāk – senilā vecumā, retos gadī
jumos pat pusaudža gados. 60 gadu 
vecumā esenciālais tremors vērojams 
10% pacientu. Šā iemesla dēļ rodas 
kļūdains iespaids, ka ir daudz Parkin
sona slimības pacientu, bet pēdējā 
sastopama desmit reižu retāk. Divām 
trešdaļām ET pacientu vērojama au
tosomāli dominanta pārmantotība, ja 
anamnēze ir precīza, tad 90% pacientu 
ir pozitīva ģimenes anamnēze. Vecum
dienās var pastiprināties trīces inten

sitāte, bet gadu gaitā neparādās citi 
parkinsonisma sindroma simptomi. 
Slimības ilgstošā anamnēze (vairāki 
gadi vai desmiti) arī palīdz to atšķirt 
no PS. Latvijā daudziem desmitiem ET 
pacientu ir bijusi gadiem ilgi kļūdaini 
noteikta PS diagnoze un veikta neadek
vāta ārstēšana.  Uztrauc vieglprātīga 
medikamentu izrakstīšana, sevišķi, ja ir 
pieejami medikamenti un  ārstēšanas 
algoritmi. Jādomā, ka daļēji kļūdainu 
medikamentu izrakstīšanu ir veicinā
juši arī farmācijas kompāniju pārstāvji, 
vēlēdamies uzlabot medikamentu 
pārdošanas rezultātus, reklamējot 
dopamīna agonistus, L-Dopas preparā
tus, stāstot, kā šie medikamenti ārstē 
jebkuru trīci, tos iesakot lietot situāci
jās, kad ārstam nav skaidrs, kāda trīce 
pacientam ir. Pieļauju, ka aizņemtības 
dēļ  ārsti nelasa garos zāļu aprakstus, 
tādējādi dezinformācija par medika
menta lietošanas indikācijām rada 
rupjas kļūdas pacientu ārstēšanā. 
Tāpēc vēlos dalīties pieredzē, kā arī 
veicināt augstākus ētikas standartus 
ārstniecības procesā.
Jāuzsver, ka lielākā daļa kustību trau
cējumu slimību ir grūti diagnosticēja
mas, jo slimības klīniskā ainā var būt 
iesaistītas ne tikai ekstrapiramidālā, 
bet arī vairākas citas NS daļas – pi
ramidālās, cerebellārās, kortikālās, 
veģetatīvās NS funkcijas. Turklāt variē 
simptomu izteiktība un kombinācija.

kuStību traucējumu 
Slimībām Svarīgi faktori
· Anamnēzes dati (slimības sākums, 
ilgums, vecums utt.).
· Neiroloģiskie simptomi.
Vēlreiz gribu akcentēt, ka jāizvērtē 
visas NS funkcijas, nevis tikai viena –  
tā, kas pirmā iekrīt acīs. Minēšu dažus 
piemērus. Pacients tiek sūtīts uz kon
sultāciju ar PS diagnozi, bet patiesībā 
viņam ir vidēji smagas pakāpes Alchei
mera slimība (kas nav diagnosticēta) 
ar vieglu parkinsonisma sindromu. 
Cits piemērs: pacientam ir neliels ro
kas tremors, hipokinēzija, ir noteikta 
PS diagnoze, bet nav pamanīta rupja 
apraksija rokā, izteiktas līdzsvara 
grūtības un atmiņas traucējumi. Šajā 

ieteiKumi
·  Nosakot ārstē
šanu pacientiem 
ar kustību traucē
jumu slimībām, 
nepieciešams vēlreiz 
pārliecināties par 
diagnozes pareizību.
· Jāizvēlas piemē
rotākais medika
ments, vadoties pēc 
ārstēšanas algorit
ma, arī ņemot vērā 
pacienta vecumu, 
nodarbošanos, 
klīnisko sindromu, 
blakussaslimšanas, 
panesību, pirktspēju 
un līdzestību.
· Ievērosim svarīgā
ko ārstēšanas no
teikumu – nekaitēt! 
Nosakot nepareizu 
ārstēšanu, tā ne
palīdz, bet medika
menta blaknes var 
pasliktināt pacienta 
pašsajūtu.
· Jāpārliecinās, ka 
izvēlētā terapija 
sniedz pozitīvu ārs
tēšanas efektu.
· Jāvadās ne tikai 
pēc subjektīva pa
cienta vērtējuma 
(tas var būt arī viltus 
pozitīvs placebo 
efekts kļūdainas di
agnozes gadījumā), 
bet arī objektīviem 
ārsta novērtētiem 
slimības simptomu 
mazināšanās aplie
cinājumiem.

45
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gadījumā tā nav PS, jo neatbilst dia
gnostiskiem kritērijem, bet runa ir par 
diferenciāldiagnozi starp dažādiem 
parkinsonisma plus sindromiem.
·  Daudzām kustību slimībām papildiz
meklējumos nav ieraugāmas patoloģis
kas atradnes vai tās pamanāmas tikai 
vēlīnā stadijā. Daudzām saslimšanām 
diagnoze ir klīniska. Tāpēc vairākumā 
gadījumu pacients jāizvērtē atkārtoti, 
reizēm galīgo dia gnozi nosakot pat 
piecu gadu laikā vai vēl vēlāk.

etiOLOĢiJa un ārStēšana
Lai radītu kaut nelielu priekšstatu, ka 
visas kustību slimības nav PS, minēšu 
dažu slimību etioloģiju un ārstēšanu.

esenciāls tremors ir ģenētiski noteikta 
autosomāli dominanta vai sporādiska 
saslimšana, kur patoloģija atrodas 2., 
3. hromosomā, kas nosaka nepilnvērtī
gu cerebellāro funkciju, t. i., roku trīci. 
terapija: βblokatori, primidons, topira
māts, gabapentīns, benzodiazepīni (un 
nevis L-Dopa vai dopamīna agonisti).

Parkinsona slimība – alfa sinukleīna 
(Levi ķermenīši) izgulsnēšanās sma
dzenēs, kas izraisa neirodeģeneratīvu 
procesu ne tikai dopamīnerģiskos nei

ronos ar dopamīna deficītu (rada kustī
bu lēnumu, stīvumu, trīci), bet iesaista 
arī citas neirotransmiteru sistēmas: 
serotonīnerģisko, holīnerģisko, no
radrenerģisko. Slimības galvenais di
agnostikais kritērijs ir kustību lēnums 
(hipo, bradikinēzija), nevis trīce. 
terapija: antiholīnerģiķi, amantadīns, 
L-Dopa, DA, COMTinhibitori, MAO
B inhibitori. Dzīvildze ir 15 gadu un 
vairāk, lietojot simptomātisku, slimību 
modificējošu terapiju.

multisistēmu atrofija arī ir alfa sinuk
leinopātija, kuras gadījumā ir neironu 
zudums un glioze noteiktās smadzeņu 
daļās, skarot ekstrapiramidālo, pirami
dālo, cerebellāro un autonomo sistē
mu. Tās norise – 7–9 gadi. 
terapija: ārstēšana problemātiska, 
L-Dopa var palīdzēt agrīnās slimības 
stadijās, bet ne vienmēr, tās efekts 
nav noturīgs. DA nav efektīvi. Svarīga 
autonomās NS traucējumu korekcija, 
piemēram, fludrokortizons ortostatis
kas hipotensijas gadījumā, urīnpūšļa 
disfunkcijas korekcija.

Frontotemporālā demence ar parkin
sonismu – 17. hromosomas patoloģi
ja – tau gēns. Dzīvildze – 10 gadu. 

terapija: parkinsonisma simptomi 
nereaģē uz simptomātisku terapiju.
vilsona slimība – vara vielmaiņas 
traucējumi, kas norit ar smadzeņu un 
aknu bojājumu. 
terapija: Dpenicilamīns, cinka 
sulfāts, trientīna hidrohlorīds u. c.

noslēguma vietā
Diemžēl Latvijā pastāvošā medika
mentu kompensācija tikai dažām 
kustību traucējumu slimībām veicina 
situāciju, ka ārsti nav ieinteresēti at
pazīt pārējās slimības, kam zāles ne
kompensē. Tas pazemina ārstniecisko 
kvalitāti un deformē gan statistiku, 
gan ārstu pareizas rīcības taktiku, gan 
medicīnas budžeta izdevumus, bet 
vislielākie cietēji ir pacienti.
Ļoti sarežģīti ir tie gadījumi, kad dažu 
slimību ārstēšanai nav efektīvu medi
kamentu. Ārsta bezspēcība varētu būt 
par iemeslu kaut kādu zāļu parakstī
šanai. Tomēr to nedrīkst atbalstīt, jo 
nevar eksperimentēt ar pacientiem, 
mums viņi ir jāārstē pēc Eiropas vai 
Amerikas kustību slimību biedrības 
ekspertu izstrādātām vadlīnijām, zi
nātniskos pētījumos izdarītiem secinā
jumiem, pēc visām pieejamās grāma
tās aprakstītajām rekomendācijām.

mEDICīnA

SpIlGtA DomA

primārajai profilaksei tā nauda vienmēr ir 
bijusi ļoti maza. ja esi smēķētājs vai dzē-
rājs, šo netikumu iznīdēt ir ļoti grūti. bet 
to laikus novērst ir daudz lētāk un izdevī-
gāk, tikai jautājums – kā to pareizi darīt? 
šeit fundamentāla loma ir skolai, kur jā-
būt veselības mācībai ar labu programmu. 
piemēram, brazīlijā Bolsa Familia prog-
ramma tiem cilvēkiem, kas ir nabadzīgāki, 
neļauj vienkārši tāpat izmaksāt pabalstu. 
to dara tikai tad, ja bērns ir gājis uz skolu, 
ir vakcinēts un apmeklē ārstu. cilvēkam ir 
jādod uzdevums, kas jāveic, lai valsts viņu 
pabalstītu.

Uģis Gruntmanis, www.la.lv, 17.08.2012.
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mEDICīnA

Ceļi, kā bērni nonāk LBDzC, ir visdažā
dākie: viņus sūta pedagoģiskās medi
cīniskās komisijas, logopēdi, neirologi, 
ģimenes ārsti, psihiatri, ģenētiķi. Šeit 
nonāk arī bērni, kurus atveduši vecāki 
pēc savas iniciatīvas, jo speciālisti uz
skata, ka bažām par valodas attīstību 
vēl nav pamata. Mēdz būt arī mazuļi, 
kuri tiek sūtīti valodas aiztures dēļ, 
bet vecākiem šķiet, ka viņu atvasei 
tikai grib atrast kādu neesošu vainu. 
Valodas attīstība šiem bērniem ir 
ļoti atšķirīga, nereti tā kombinējas ar 
citiem traucējumiem – psihomotorās 
attīstības aizturi, garīgu atpalicību, 
ģenētiskiem sindromiem u. c.

bērnu runas prasmes latvijā
Diemžēl Latvijā nav veikts plašs pē
tījums par valodas attīstību dažādās 
pirmsskolas vecuma grupās. Vienīgais 
pētījums par valodas traucējumiem 
bērnudārzu audzēkņiem, kurš bija 
atrodams periodikā, veikts trīs bērnu
dārzos Rīgā 2002. gadā, apkopots un 
publicēts žurnālā Jums, Kolēģi  
(A. Irbe, S. Lindenberga un L. Miķelso
ne). Rezultāti liecina, ka tikai astoņi no 
37 bērniem valodu bija apguvuši vecu
ma prasībām atbilstošā līmenī, septiņu 
bērnu valoda izpaudās kā žesti, galvas 
kustības, dažu balsīgo līdzskaņu izruna 
izelpā, dažas zilbes vai to salikums. 
22 varēja uzskatīt par runājošiem 
bērniem, bet viņu runa atpalika no 
vecuma normas.
Satrauc, ka valodas attīstības aizturei 
nav pievērsta pietiekama uzmanība 
kā no vecāku, tā no speciālistu puses. 

Bieži dzirdamas frāzes: «gan jau ru
nās», «viņš tāpat ir gudrs», «kur viņam 
jāsteidzas», «mēs bērnam ļaujam at
tīstīties pašam».
Bērna attīstība ir secīgs process, 
viens attīstības posms pāriet nāka
mā, tikai apgūstot vienas iemaņas, 
var pāriet uz nākamajām, bet kādam 
posmam pārlēkt pāri vai to izlaist 
nevar. Piemēram, vispirms mazulis 
iemācās turēt galviņu, tad velties, tad 
sēdēt, rāpot, stāvēt un staigāt, tad 
skriet. Ja bērna valoda kādā vecumā 
nav atbilstoša, šis traucējums laikus 
netiek atpazīts un koriģēts, varam 
sagaidīt, ka tā kavēsies arī vēlāk. Tas 
var radīt problēmas mācībās skolā, 
izpaužoties kā lasīšanas un rakstī
šanas traucējumi, līdz ar to veidojas 
neapmierinātība mājās, grūtības 
iekļauties sabiedrībā.

normāla runas un valodas attīstība   
Jaundzimušais – pirmais kliedziens 
parādās kā fonēma, stiepts, difūzs, 
nemainīgs. Pirmajās dienās raud vie
nādi (balsīgi līdzskaņi, ā, ū, ī, dažādi 
nebalsīgi). Ar laiku kliedziens kļūst 
diferencēts, atkarīgs no bērna sajūtām 
un apstākļiem.
1. mēnesis – nedaudz ieklausās runā, 
balsī, trokšņos, pats vokalizē skaņas, 
bet ne tādas kā raudot, runas attīstības 
veicināšanai ir aktīvi jāzīž.
1–2 mēneši – labsajūtas brīžos pa
rādās burbuļošana («gū, tha, thū»), 
dūdošanas sākums, pirmais apzinātais 
smaids, pat paverot muti, pirmā mie
rīgā skaņa «a», mazulis cenšas komu

nicēt ar kāju un roku brīvām kustībām, 
smaidu un skaņām, labsajūtas brīžos 
lieto arī balsīgas skaņas.
2 mēneši – pievērš uzmanību skaļā
kām skaņām, dūdošana ar vienu zilbi 
(«gū, gā»).
2–3 mēneši – uzlabojas skaņu artiku
lācija, parādās trīs skaņu «agū», bērns 
seko skaņu avotam, ieklausās mūzikā, 
veido divas diferencētas zilbes.
3–4 mēneši – dūdošanas stadija (ska
ņas ir mainīgas, bet tam nav sociālas 
nozīmes).
4 mēneši – seko skaņas avotam, pa
griežot galvu, prot skaļi smieties, veido 
noteiktas skaņas, lai pievērstu sev uz
manību, var spēlēt «ku–kū».
5 mēneši – izdzirdot skaņas vai mū
ziku, izbeidz raudāt, var pat sākt pro
ducēt kādas skaņas, ieklausās toņos, 
kļūst apzinīgs, izmanto balsi rotaļās vai 
uzmanības piesaistīšanai.
5–6 mēneši – labi artikulētas zilbes 
«ma», «da», «na», kas ir noturīgas, 
spēlējas ar savu balsi «baba», «ma
ma», veseli zilbju virknējumi «mata», 
«data», iesaistās dzirdes uztvere un 
analizēšana. Sākas lalināšanas periods 
(bērniem ar dzirdes traucējumiem 
lalināšanai neseko īsta runa).
6 mēneši – savā valodā sarunājas 
ar apkārtējiem, parādās četru zilbju 
veidojumi, tie var būt sadalīti, kā arī 
veidojas nebalsīgas skaņas, lai arī tās 
uz laiku var pazust. Artikulācija kļūst 
precīzāka un noturīgāka, parādās into
nācija. Runāšana ir vairāk kā labsajūtas 
pazīme, izmanto zilbju kopumus. 
Sāk atdarināt dzirdētas skaņas, kas 

problēma: mazi, 
Slikti runājoši bērni
Latvijas Bērnu dzirdes centra pacientu vidū pēdējo gadu laikā palielinājies mazu, nerunājošu 
vai slikti runājošu bērnu skaits, kuri pie speciālista nosūtīti valodas problēmu dēļ, taču dzirdes 
traucējumi netiek konstatēti. Satrauc, ka šo bērnu skaits palielinās, veidojot apmēram trešdaļu 
no pirmreizējiem dzirdes centra pacientiem. 

inese Gžibovska
audioloģe, Latvijas Bērnu 
dzirdes centrs (LBDzC)

«svarīgi, lai līdz sešu 
mēnešu vecumam 
notiktu agrīna 
attīstības optimizācija, 
jo vēl nav norisuši 
galvas smadzeņu mieli
nizācijas procesi.»

ramona straume
agrīnās attīstības 
logopēde, LBDzC

«Bērna attīstība ir 
secīgs process, kādam 
posmam pārlēkt pāri 
vai to izlaist nevar.»
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ir atbilstošas artikulācijas aparātam, 
vēro mātes seju, aptausta, ja palīdz 
mācīties, tad atdarina pēc dzirdes, no 
mātes var iemācīties nepareizi runāt.
7 mēneši – divu zilbju atdarinājumi – 
«lala», «mama», atsaucas uz uzrunu, 
mīļākā rotaļa ir atdarināšana.
8 mēneši – lieto atdarināšanu, lai 
pievērstu uzmanību, vēlas, lai ar viņu 
darbojas. Bērns klausās runātājā, ru
nāšana un dziedāšana dažādos toņos, 
parādās izpratne par atsevišķiem vār
diem – kā priekšmetiem, tā darbību, 
patīk rotaļas ar slēpšanos, sāk saprast 
vienkāršus norādījumus ar rotaļu ele
mentiem («cepu, cepu kukulīti»).
9 mēneši – lalina četras zilbes, parādās 
kaut kas līdzīgs pirmajiem vārdiem, 
ieklausās klusākās skaņās ar lielu uz
manību, cenšas koncentrēties.
9–10 mēneši – runā arvien vairāk 
skaņu, bet tās nav pastāvīgas, parādās 
zilbju savienojumi ar uzsvaru uz pirmo 
zilbi, pseidovārdi sāk līdzināties īstiem 
vārdiem, sintezē savu runu no vārdiem 
un pseidovārdiem. Diferencē «pa» 
un «ba», izzūd lalināšana, saasinās 
dzirde, uzlabojas artikulācija, jo ir zo
biņi un mēlei ir cits stāvoklis. Attīstās 
fizioloģiski, īstajiem vārdiem ir sociāla 
nozīme.
10 mēneši – papurina galvu, lietojot 
«nē», var pateikt vienu vai divus vārdus 
ar pareizu nozīmi, izpilda rīkojumu 
«dod».
11 mēneši – skandina priekšmetu 
un pats klausās, veido īsus teikumus 
no zilbēm. Šajā periodā ir ļoti svarīgi 
apkārējiem komunicēt ar bērnu, viņu 
aktivizēt, jo strauji attīstās kustības. 
Bērna izrunāto vārdu jēgu nosaka so
ciālā vide.
12–18 mēneši (1–1,5 gadi) – reaģē 
uz mūziku, kustas tai līdzi. Mazulis 
veido monologus, kad ir viens, valoda 
no trim līdz desmit vārdiem, atdarina 
atsevišķus vārdus, lieto vecāku into
natīvo nokrāsu, taču runa tomēr vēl 
kopumā maz saprotama, sāk savie
not žestus ar vokalizāciju, var izteikt 
vajadzības ar vienkāršiem vārdiem 
vai zilbju savienojumiem, spēj atnest 
priekšmetus.
18–24 mēneši (1,5–2 gadi) – vārdus 

lieto vairāk nekā žestus, vārdu krājums 
var palielināties līdz 100, kombinē 
lietvārdus un darbības vārdus, veido 
gramatiskas konstrukcijas, viens 
vārds izsaka kā priekšmetu, tā darbību 
(piemēram, «vauvau»), kontrolē savu 
balsi un intonāciju, atbild uz jautāju
mu «kas tas ir?» un daļa no runas ir 
izprotama. Bērnam parādās interese 
par grāmatām, atpazīst lietas apkārt 
un grāmatā, parāda ķermeņa daļas.
2–3 gadi – 50–70% no valodas citi var 
saprast, lieto apmēram 250 vārdus, 
900 vārdus saprot, nosauc savu vārdu, 
izpilda divdaļīgas komandas. Parādās 
eholālija, runā skaļi, lieto gramatiski 
nepareizas formas, neizrunā līdz
skaņus vārda vidū vai beigās, risina 
elementāras sarunas, lieto pagātnes 
formas.
3–4 gadi – ir 4–5 vārdu teikumi, da
žādas teikumu konstrukcijas, izprot 
redzamas un pretējas darbības, seko 
vairāku daļu norādījumiem, lieto valo
du, lai izteiktu emocijas, pieaug runas 
ātrums, jo attīstās domāšana un rodas 
vēlme pateikt; to var izdarīt skaidrāk, jo 
uzlabojas artikulācija (ēd arī cietu ēdie
nu, nostiprinās mutes muskulatūra), 
80% no runātā ir saprotams. Saprot 
hronoloģisku secību, iesaistās garākās 
sarunās. Šajā vecumā var parādīties 
fizioloģiskā interācija jeb pseidostos
tīšanās. Līdz četru gadu vecumam ir 
jābūt pareizai skaņu izrunai.
4–5 gadi. Skaita līdz 3 vai 5, veido 4–5 
vārdu teikumus, attīstās prievārdi, 
pareiza gramatika, var izrunāt vidējo 
līdzskani, runā apkārtējiem saprotamā 
valodā, bet var saglabāties artikulā
cijas traucējumi, bērns klausās īsus 
stāstus un var atbildēt, var izstāstīt par 
apkārtni.
5–6 gadi – teikumā 4–6 vārdi, lieto 
palīgteikumus, atbild uz vienkāršiem 
jautājumiem, skaita līdz 30, pareizi 
lieto tagadni, pagātni un nākotni, reti 
kad jauc kādu skaņu, stāsta stāstiņus, 
patīk dziedāt, runājot ir jūtams ritms.
6–7 gadi. Bērns veido sešu vārdu 
teikumus, izprot labo un kreiso pusi, 
skaita līdz 100, pareizi lieto balsi. Līdz 
septiņiem gadiem bērnam ir jābūt 
gatavam skolas apmācībai.

 valodas attīstību ietekmējoši 
faktori
1. Ģimenes iedzimtība un vide, kurā 
bērns dzīvo.
2. Viss ar bērna dzimšanu saistītais:
 grūtniecības norise, mātes veselība, 
ieradumi;  
 dzemdības, kas var būt gan priekšlai
cīgas, gan noritējušas laikā;
 agrīna komunikācija ar bērnu.
3. Saslimšanas agrīnā periodā.
Jāpiebilst, ka ar priekšlaikus dzimušiem 
bērniem visi iesaistītie parasti apietas 
daudz uzmanīgāk, jo ļoti iespējamas 
attīstības novirzes (svars, gestācijas 
laiks, hemorāģijas galvas smadzenēs, 
leikomalācija, mākslīgā ventilācija, 
augšanas aizkavēšanās), nepiecie
šams vairāk darba, tāpēc arī agrāk šīs 
novirzes var atpazīt un uzsākt darbu 
traucējumu koriģēšanai. Neiznēsātiem 
bērniem ir iespējamas 5–15% gadīju
mos cerebrālas, 5–30% mentālas, ap 
20% sensoras patoloģijas, 20% sastop 
hidrocefāliju, kas var būt kā uzvedības, 
augšanas, valodas attīstības un uzma
nības problēmas. Mēreni priekšlaicīgi 
dzimušiem bērniem vēl septiņu gadu 
vecumā ir iespējami valodas un attīs
tības traucējumi, kas izlīdzinās tikai 
pusaudža gados. 
Savukārt laikā dzimušiem bērniem ir 
svarīgi novērtēt, vai bērna attīstība ir 
normai atbilstoša, vai tā ir uz robežas 
ar patoloģiju (svarīgi neignorēt ro
bežstāvokļus, jo iespējams, ka laikus 
nenovērtē attīstības novirzes). Būtiski, 
atpazīstot patoloģiju, iespējami drīz 
uzsākt tās ārstēšanu, saprast, cik daudz 
iespējams izdarīt ar visām pieejamām 
terapijas, rehabilitācijas un peda
goģijas metodēm, tad apzināties un 
nenospraust robežas, kas nav sasnie
dzamas. Bērna attīstības tabulas nav 
absolūti nemainīgs lielums, kurās ne
var būt nelielas atkāpes, bet tām jābūt 
kā pieturas punktiem. Svarīgi, lai līdz 
sešu mēnešu vecumam notiktu agrīna 
attīstības optimizācija, jo vēl nav no
risuši galvas smadzeņu mielinizācijas 
procesi. Ja pēc  sešu mēnešu vecuma 
ir patoloģiski refleksi un citi vecumam 
neatbilstoši procesi, vajag veikt nopiet
nu ārstēšanu un fizioterapiju.

ilze klatenberga
audiologopēde, LBDzC

«daudziem šķiet, ka 
vecāku uzdevums ir 
paēdināt, apģērbt un 
atvest pie speciālista, 
bet, ja ar bērnu netiek 
strādāts mājās, tad 
pozitīvs rezultāts nav 
gaidāms.»
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Saslimšanas agrīnā periodā ir vēl viens 
šķērslis valodas attīstībai, kas var būt 
kā smagas neiroinfekcijas, infekcijas 
slimības, traumas, vidusauss iekaisu
mi, kuri izraisa šim vecumam ievēroja
mu dzirdes pasliktināšanos, līdz ar to 
apgrūtinātu sazināšanos samērā ilgā 
laika periodā. Vidusauss iekaisumu 
rašanās saistīta gan ar mazuļa anato
miskām īpatnībām (īsa un plata tuba 
auditiva), gan adenoīdu klātbūtni, kas 
uztur iekaisumu aizdegunē un tūbā, kā 
arī traucē skaņu izrunu un galvas sma
dzeņu trofiku.

padomi vecākiem bērna runas 
attīstībai
no dzimšanas līdz sešiem mēnešiem 
– jāsarunājas un jākomentē, ko viņi 
dara, jādzied un jāsmejas, jāatdarina 
dažādas skaņas, uz ko bērnam ir jārea
ģē un jāfiksē skatiens. Ja šādu reakciju 
nav – jāmeklē palīdzība.
6–12 mēneši – jārunā izteiksmīgi, it kā 
iedrošinot bērnu runāt, lietojot grima
ses, smaidu, smieklus.
12–18 mēneši – jāuzsāk parastas sa
runas, lietojot vienkāršus vārdus, gra
matiski pareizas formas, neatdarinot 
maza bērna valodu, jārada interese par 
grāmatiņām, jāstāsta par tur attēloto, 
jādarbojas ar krāsu un formu. Jāmeklē 
palīdzība, ja bērns apklust, runa neat
tīstās vai regresē.
Līdz divu gadu vecumam – jāizskaidro 
vārdi, ko bērns nesaprot, pareizi jāat
kārto kļūdaini izrunātie vārdi, jāmēģina 
atradināt no māneklīša un ēšanas no 
pudelītes. Ja šajā periodā ir tikai daži 
vārdi, nesaprotama runa, nesaista kopā 
divus vārdus, jāmeklē palīdzība.
Līdz trim gadiem – jāmāca stāstīt, pa
līdzot izskaidrot nesaprotamo. Bērnam 
jāmāk ne tikai darbības vārdi, bet arī 
īpašības vārdi, apstākļa vārdi, jālieto 
daudzskaitlis, jāveido vienkārši teikumi. 
Ja valoda tam neatbilst, nepieciešama 
palīdzība.
Līdz četru gadu vecumam – kopā jāla
sa, kopā par to jārunā. Nepieciešama 
palīdzība, ja bērns nevar iesākt teiku
mu, atkārto tikai atsevišķus vārdus, 
lieto ļoti īsus teikumusi, ne visu teikto 
var saprast.     

runas attīstībai ir trīs kritiski 
periodi
1. Pirmais un otrais dzīves gads, jo vei
dojas priekšnosacījumi runas attīstībai, 
komunikācijas un uzvedības pamati, 
runas stimuls ir saskarsmes vajadzība. 
Šis ir laiks bērna attīstībā, kad galvas 
smadzenēs intensīvi attīstās runas 
zona, un jebkurš nelabvēlīgs faktors var 
atsaukties uz runas attīstību. Vadošais 
darbības veids – priekšmetiski praktiskā 
darbošanās.
2. Trīs gadi, kad intensīvi attīstās saistītā 
runa, notiek pāreja no situatīvās uz kon
tekstu runu, kas prasa CNS atsevišķu 
daļu saskaņotu darbību (runas aparāta, 
uzmanības, atmiņas, gribas  
u. c.). Ja šīs darbības nav saskaņotas, 
mainās uzvedība, var vērot negatīvismu, 
var rasties stostīšanās, valodas attīstī
bas aizture. Vadošā darbība šajā vecu
mā – rotaļas, kas attīsta bērna runu.
3. 6–7 gadi, kad ir rakstīšanas, lasīšanas 
apguves sākums. Pieaug CNS noslogo
jums, jo par vadošo kļūst mācību darbs, 
kas prasa no bērna citu attieksmi.

runas attīstības traucējumu 
logopēdiskās diagnozes
1. Dislālija (perifēri skaņu izrunas trau
cējumi) iedalās:
 funkcionāli:
   = motora – nav runāšanas iemaņu;
   = sensora – neprot saklausīt un atda
rināt;
       organiski anatomiskas izmaiņas 
(šķeltnes, zobu, lūpu u. c.).
2. Alālija iedalās:
 sensors bojājums jeb centrāli dzirdes 
traucējumi;
 motors bojājums runas (Broka) zonā 
smadzenēs.
3. Dizartrija – organisks CNS bojājums.
4. Rinolālija (šķeltnes bērni).
5. Afāzija.

runas traucējumu iemesli 
Tie var būt dažādi: runas aparāta 
anatomiskās nepilnības, dzirdes trau
cējumi, dažādas izcelsmes un pakāpes 
smadzeņu bojājumi. Runas nepilnības 
saistītas ar smadzeņu darbības traucē
jumiem, garīgās un psihiskās attīstības 
nepilnībām, kustību un koordinācijas, 

psihogēniem (akūti vai hroniski), 
komunikācijas traucējumiem (autis
kas iezīmes), kad ir pilnīgs vai daļējs 
kontakta trūkums ar apkārtni, kas var 
parādīties jau agrīni, t. i., pirms viena 
gada vecuma. 

logopēdiskā un pedagoģiskā 
korekcija
Primāri ir uzsākt darbu pie bērna vis
pārējās attīstības: lielā motorika (kāpt 
augšā lejā pa kāpnēm, mest, ķert, ripi
nāt bumbu, braukt ar riteni utt.), smal
kā motorika (satvert, bērt, vērt, siet, 
šķirot utt.), tad attīstīt valodas sapratni, 
runājot ar bērnu konkrētas darbības 
veikšanas laikā (ģērbjot bērnu, klājot 
galdu, pastaigājoties, rotaļājoties). 
Jāsāk ar pārmaiņām vecāku domāšanā, 
jo daudziem šķiet, ka vecāku uzdevums 
ir paēdināt, apģērbt un atvest pie spe
ciālista, bet, ja ar bērnu netiek strādāts 
mājās, pozitīvs rezultāts nav gaidāms. 
Vecākiem jāsaprot, ka televizors, radio, 
audioieraksti nevar aizstāt vecākus, 
tie nevar nodrošināt runājošu vidi, jo 
komunikācijā mēs uztveram ne tikai 
skaņu, bet arī žestus, mīmiku, ļoti 
svarīgs ir acu kontakts. Tāpat ar rotaļ
lietām – ja bērnam nemācīs, kā ar tām 
spēlēties, rezultātu nebūs, neprotot ar 
tām darboties, mazais sāk tās izsvaidīt, 
kļūst haotisks.
Jāizvērtē, kā valodas problēmas ietek
mē bērnu – vai ir uzvedības, komunikā
cijas problēmas – vai bērns ir agresīvs 
vai ierāvies sevī. Logopēdiskās un peda
goģiskās korekcijas mērķis ir radīt vēlmi 
runāt, koriģēt traucējumus, mazināt 
pavadošos traucējumus, jo izolēti valo
das traucējumi ir ļoti reti sastopami, 
jāsadarbojas ar psihologiem, neirolo
giem, speciālajiem pedagogiem un 
citiem speciālistiem. Darbam ar bērnu 
ir jāturpinās līdz iespējamam maksimāli 
labākajam rezultātam, jo sākumskolā šī 
valodas attīstības aizture var parādīties 
kā specifiski mācīšanās, tas ir, lasīšanas 
un rakstīšanas traucējumi, jo 70% no 
tiem bērniem, kuriem vēl pirmajās kla
sēs ir jāapmeklē logopēds vai papildus 
jāmācās dzimtās valodas nodarbībās, 
savas dzīves pirmajos gados bija valo
das attīstības aizture.   
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atmiņaS traucējumi 
un to diagnostika
Pieminot atmiņas traucējumus, vispirms domājam par demenci. Šī raksta mērķis nav 
stāstīt un vēlreiz atgādināt par to, bet gan pievērst uzmanību atmiņas traucējumiem kā 
simptomam un sindromam kontekstā ar citām veselības problēmām un slimībām.

sandra vestermane
neiroloģe

«Pievērsīsimies 
svarīgākajām 
klīniskajām ainām 
pēc galvas smadzeņu 
bojājuma.»

atmiņaS iedalījumS 
Pēc laika aspekta:
• īslaicīgā atmiņa/ilglaicīgā atmiņa;
• jaunā atmiņa/vecā atmiņa;
• prospektīvā atmiņa.
Pēc satura:
• deklaratīvā atmiņa – tālāk tiek ieda
līta semantiskā un epizodiskā atmi
ņā; apzināta informācijas atsaukšana 
atmiņā, kas tiek izteikta tieši; 
• nedeklaratīvā atmiņa – tālāk tiek 
iedalīta pirmatnējā, procedurālā at
miņā, kondicionēšanā, neasociatīvā 
mācīšanās, neapzināta informācijas 
atsaukšana atmiņā, kas ietverta for
mulējumā, bet izteikta netieši.
atmiņas procesa iedalījums: 
• kodēšana;
• konsolidācija/uzkrāšana;
• atsaukšana.

etioloĢija
Atmiņas traucējumiem var būt 
daudz dažādu cēloņu. Iemeslu 

atmiņaS traucējumu vārdnīca
Jēdziens amnēzija klasiskā variantā 
nozīmē izolētus smagus mācīšanās 
un informācijas saglabāšanas traucē
jumus, kad citas kognitīvās funkcijas, 
piemēram, uzmanība, valoda vai inteli
ģences funkcijas, ir saglabātas.
Izšķir anterogrādo un retrogrādo am
nēziju, kas atšķiras laikā pret smadzeņu 
bojājuma iestāšanās brīdi. Anterogrādā 
amnēzija ir nespēja saglabāt infor
māciju un notikumus, kas apgūti pēc 
smadzeņu bojājuma, bet retrogrādā 
amnēzija apraksta nespēju atsaukt 
atmiņā notikumus, kas bijuši pirms 
smadzeņu bojājuma. Lielākai daļai pa
cientu ir izteikta antero grādā amnēzija, 
bet viņu retrogrādai amnēzijai parasti ir 
laika gradients, un tas atspoguļo Ribota 
likumu (Ribot, 1882) – «kas pēdējais 
iekšā, tas pirmais ārā» (Last in – first 
out). Tomēr ir arī pacienti, kuriem pie 
saglabātas jaunās informācijas apguves 
spējas ir gandrīz izolēta retrogrādā 

amnēzija (Kopelman, 2002, Kroll et. 
al.,1997).
atmiņas traucējumi ir vispārīgs jē
dziens. To var izmantot kā galveno apzī
mējumu visiem mācīšanās, informācijas 
saglabāšanas traucējumiem un trau
cētai apgūtās informācijas atsaukšanai 
atmiņā. Šis termins neizsaka neko ne 
par traucējumu cēloņiem, ne arī par to, 
vai tie ir izolēti vai parādās kombinācijā 
ar citiem kognitīviem traucējumiem. 
Termins demence apzīmē slimības 
ainu, kas ietver dažādu kognitīvo 
funkciju smagu bojājumu, turklāt at
miņas traucējumi parasti ir kā vadošais 
simptoms. Parasti termins asociējas ar 
progredientu neirodeģenerāciju, bet 
demence var būt arī citu nedeģeneratī
vu smadzeņu slimību rezultāts.
Pēc dažādiem modeļiem un teorijām 
tiek izšķirtas dažādas atmiņas sistēmas, 
kas var tikt bojātas neatkarīgi viena no 
otras (Thone-Otto u. Markowitsch, 
2004).
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spektrs var būt, sākot no atmiņas 
traucējumiem, kas saistīti ar lēni 
progresējošu intelektuālo spēju zu
dumu, piemēram, demences gadīju
mā, līdz neierobežotām variācijām ar 
jaunās un/vai vecās atmiņas traucē
jumiem pēc fokāliem smadzeņu bo
jājumiem, kā arī līdz psihiski nosa
cītiem atmiņas logiem funkcionālas 
vai disociatīvas amnēzijas ietvaros. 
Ar atmiņas traucējumiem var būt 
saistītas dažādas internās un psihi
atriskās slimības. (Detalizētu visu šo 
slimību uzskaitījumu, kas saistītas 
ar atmiņas traucējumiem, sk. Mar-
kowitsch, 2002.). Mēs pievērsīsimies 
svarīgākajām klīniskajām ainām pēc 
galvas smadzeņu bojājuma.
Pēc galvas smadzeņu bojājuma vai 
ievainojuma atmiņas traucējumu 
biežumu noteikti ierobežo tas, ka 
atmiņas traucējumi no informācijas 
saglabāšanas, uzglabāšanas līdz 
tās atsaukšanai atmiņā noteiktā 

situācijā var palikt neatpazīti un ka 
ar informācijas plūsmas pārrāvumu 
neironu tīklā pietiek, lai izraisītu 
traucējumus. Turpinājumā īsumā 
apskatīsim atmiņas apstrādes 
svarīgākos tīklus, lai pēc tam 
detalizētāk pievērstos atsevišķām 
specifiskām slimībām.

atmiņaS apStrādeS proceSS
procedurālā atmiņa
Ar procedurālo mācīšanos saprot 
motorās un kognitīvās prasmes un 
iemaņas. Neiroanatomiski svarī
gākās vadības centrāles ir bazālie 
gangliji – primāri Neostriatum un 
smadzenītes, kā arī premotorie un 
suplementāri motorie smadzeņu 
garozas rajoni (Thone-Otto u. Mar-
kowitsch, 2004).

Semantiskā un epizodiskā atmiņa
Epizodiskās un semantiskās atmiņas 
gadījumā jādiferencē starp sma

dzeņu reģioniem, kas nodarbojas ar 
kodēšanu, konsolidāciju vai saglabā
šanu un atmiņas aktivēšanu. Kodē
šana notiek galvenokārt frontālajos 
un parietālajos smadzeņu garozas 
reģionos (Markowitsch, 2002). 
Sekojošā konsolidācija aktivē lim
biskos smadzeņu reģionus, turklāt 
jānošķir dažādas limbiskās sistēmas 
daļas (Thone-Otto u. Markowitsch, 
2004).
Informācijas atsaukšana atmiņā 
un turpmākā konsolidācija primāri 
notiek neokortikālā reģionā, turklāt 
semantiskā informācija izteiktāk 
iesaistīta kreisā puslodē, bet epi
zodiskā informācija – labā puslodē 
(Markowitsch, 2002). Semantiskās 
atmiņas aktivizēšanai kalpo kreisās 
puslodes frontālās un temporālās 
daivas reģioni, kas aktivizē kortikālos 
tīklus/šūnas, kuros glabājas fakti 
(Markowitsch, 2002), bet tajā pašā 
laikā autobiogrāfiskās informācijas 
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akcelerācijas/decelerācijas spēku 
ietekmē (Kopelman, 2002).

neirodeģeneratīvās saslimšanas
alcheimera tipa demences un 
vaskulāras demences biežākais 
simptoms ir atmiņas traucējumi, kas 
parādās jau slimību agrīnās stadijās. 
Progresējot kortikālai deģenerācijai, 
pieaug arī semantiskās un epizodis
kās ikdienas atmiņas deficīts. Vasku
lāras demences gadījumā traucēju
mu klīniskā aina vairāk ir atkarīga no 
vaskulāro bojājumu lokalizācijas, bet 
arī šajā gadījumā atmiņas traucēju
mi ir novērojami jau agrīnā stadijā.
Parkinsona slimības gadījumā ir 
sagaidāmi procedurālās mācīšanās 
traucējumi, kad visvairāk tiek ietek
mēti uzdevumi ar motoro funkciju 
apguvi (Werheid, 2001). Blakus 
motoriem traucējumiem Parkinsona 
slimībai novēro arī specifiskus kogni
tīvus traucējumus, kas skar frontālās 
atmiņas aspektus, tādus kā darba 
atmiņa un stratēģiskā informācijas 
atsaukšana atmiņā (Werheid, 2001). 
Demenci novēro 6–8% Parkinsona 
slimības pacientu.

konfabulācijas
Var atšķirt fantastiskās konfabulā
cijas ar spontāniem fantastiskiem 
stāstiem, kas ir neticami un nereāli, 
no momentānām konfabulācijām. 
Pēdējās parasti tiek izprovocētas ar 
jautājumiem, ir koherentas, iekšēji 
konsistentas un parasti balstās uz 
patiesām atmiņām, kas tiek pa
sniegtas nepareizā laika vai telpiskā 
kontekstā. Raksturīga ir apātija un 
vienaldzība attiecībā pret to, ko pa
cienti stāsta, arī tad, ja tos konfrontē 
ar realitāti. Biežākās bojājuma vietas 
konfabulāciju gadījumā ir frontālās 
daivas ventromediālie reģioni. Tās 
parasti novēro dementiem pacien
tiem, kā arī pacientiem apjukuma 
stāvoklī. Kad atgriežas orientācija, 
parasti pazūd konfabulācijas. Bet 
pacientiem pēc bojājuma A. commu-
nicans anterior apsiņošanas baseinā 
konfabulācijas bieži vien var saglabā
ties arī pēc pacienta reorientācijas.

aktivizēšana notiek analogos labās 
puslodes frontotemporālos rajonos. 
Abi šie smadzeņu reģioni savstarpēji 
ir saistīti ar Fasciculus uncinatus.

Slimību klīniSkāS ainaS
Smadzeņu priekšējās daļas bazālo 
struktūru bojājumi
aneirismas ruptūra a.communicans 
anterior (Diamond et. al., 1997):
·  amnestisks sindroms (relatīvi labi 
saglabāta tūlītējā informācijas re
produkcija, jutīgākais kritērijs – aiz
kavēta atbilde/reakcija) ar neskartu 
inteliģenci un uzmanību;
·  konfabulācijas; 
·  traucēta atmiņas traucējumu sma
guma apzināšanās;
·  personības izmaiņas (iniciatīvas 
zudums, apātija, paaugstināta soci
ālā atkarība).

temporālās daivas mediālās daļas 
bojājums 
tranzitora globālā išēmija (hipok
sija) (piem., pēc sirds asinsrites 
apstāšanās, saindēšanās ar oglekļa 
monoksīdu, slīkšanas):
·  amnestisks sindroms, kas saistīts 
ar neironu bojājumu temporālās 
daivas mediālā daļā (hippocampus), 
kas ir īpaši jutīgs pret skābekļa de
ficītu;
·  ātra aizmiršana (fast forgetting);
·  stimulu pavājināšanās;
·  strukturālus bojājumus bieži vien 
neizdodas konstatēt. Jaunākās MRI
volumetrijas (tilpuma mērīšana) 
metodes ļauj noteikt atrofiskas 
izmaiņas abu hippocampus struk
tūrās, ko nevar noteikt ar klīniskām 
metodēm.
mugurējo daļu infarkts (izraisa 
atmiņas traucējumus, ja vienlaikus 
ir bojāta temporālās daivas mediālā 
daļa): 
·  atmiņas deficīts var izpausties 
dažādās pakāpēs atkarībā no skartās 
puslodes. Kreisās puslodes mugurē
jās daļas infarkta gadījumā var ras
ties ar valodu saistīti atmiņas traucē
jumi, kas nozīmīgi ietekmē ikdienu. 
Labās puslodes mugurējo struktūru 
bojājuma gadījumā rodas telpiski 

ģeogrāfiskās orientācijas traucējumi 
(Kassels et. al., 2002);
·  Herpes simplex encefalīts: īpaši 
skar temporālās daivas mediālās 
daļas un frontālās daivas apakšējās 
struktūras, kas izraisa smagus atmi
ņas traucējumus;
·  prevalējoši labās puses deficīta 
gadījumā īpaši tiek skarta telpiskā 
atmiņa, kā arī var būt traucēta pazīs
tamu seju atpazīšana;
·  prevalējoši kreisās puslodes un 
inferiolaterālās temporālās garozas 
bojājuma gadījumā papildus var 
rasties nosaukšanas un lasīšanas 
traucējumi, kā arī citi semantiski 
traucējumi un leksikas deficīts. 
Smagi skarta var būt arī semantiskā 
ikdienas atmiņa.

diencefāli bojājumi
Talamus infarkti: 
·  Talamus infarkti var izraisīt stratē
ģiskus bojājumus, kas rada konsoli
dācijas  un informācijas saglabāša
nas traucējumus.

korsakova sindroms 
(Korsakoff syndrom)
Atmiņas traucējumu iemesli Kor
sakova sindroma gadījumā pilnībā 
vēl nav noskaidroti. Tiek diskutēts 
par bilaterālu mamilārā ķermeņa vai 
dorsomediālā Talamus kodola, vai 
abu struktūru deģenerāciju.
Tiek plaši diskutēts, vai pastāv kva
litatīvas atšķirības starp temporālo 
un diencefālo amnēziju (Kopelman, 
2002).

difūzi smadzeņu bojājumi
Galvaskausasmadzeņu trauma:
·  pamatojoties uz prevalējošu di
fūzu aksonālu bojājumu, parasti 
tiek skarti frontālo smadzeņu daļu 
neironi un to tīkls, tāpēc īpaši tiek 
ietekmēta kodēšana un informācijas 
atsaukšana atmiņā. Šos procesus 
ietekmē bieži vien pavadošie uzma
nības un izpildfunkciju traucējumi;
·  posttraumatiskās amnēzijas il
gums tiek pieņemts par difūzā akso
nālā bojājuma smaguma indikatoru, 
kas rodas rotācijas traumas, kā arī 
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Zini vairāk ar neurozan
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 smadzeņu bioķīmijas atbalstam
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tranzitora globālā amnēzija 
Ar tranzitoru globālo amnēziju 
(TGA) saprot īslaicīgus smagus 
antero grādus un retrogrādus atmi
ņas traucējumus. Bieži TGA laikā 
rodas arī traucējumi telpiskāģeo
grāfiskā un laikakalendārā orientā
cijā, kas noved pie neatlaidīgiem un 
atkārtotiem jautājumiem. 
Orientācija personā parasti ir sa
glabāta. Parasti TGA pāriet spon
tāni dažu stundu laikā, kaut gan 
literatūrā ir aprakstīti arī paliekoši 
atmiņas zudumi (Kopelman, 2002). 
Etioloģija ir neskaidra. Balstoties uz 
pētījumiem, tiek pieņemts, 
ka TGA izraisa tranzistori funkciju 
traucējumi limbiski hipokampālā 
sistēmā. Bieži vien nevar arī pierādīt 
pārejošu išēmiju. Dažreiz ir 
bijuši norādījumi par epileptisku 
aktivitāti.

diagnoStika
Atmiņas traucējumu izmeklēšanai 
vajag vismaz vienu diagnostisku 
metodi, kas ietvertu atmiņas logu 
un darba atmiņas traucējumus, kā 
arī metodes tiešās un aizkavētās 
verbālās un figurālās informācijas 
reproducēšanai. Tam tiek ieteikta 
mācīšanās procesa izmeklēšana 
(piem., vārdu sarakstu mācīšanās).
Ikdienā nepieciešamās atmiņas 
izmeklēšanai tiek ieteikta uzvedības 
novērošana un sistemātiska anke
tēšana (piem., ar nozīmes izpratnes 
anketām).
Atmiņas traucējumu diagnostikai 
nepieciešama atbilstoša specifiska 
un jutīga testēšana. Atmiņas traucē

jumu daudzveidīgo izpausmju dēļ un 
arī tādēļ, ka atmiņas funkciju trau
cējumi bieži kombinējas ar citiem 
deficītiem, ir nepieciešami diferenci
āldiagnostikas pasākumi.
Dažādo atmiņas funkciju diferencēta 
psihometriska izmeklēšana ir nei
ropsihologa uzdevums, jo tā prasa 
noteiktas psiholoģisku un neiropsi
holoģisku teoriju zināšanas. Skrīnin
ga pasākumi atmiņas traucējumu 
noteikšanai nav piemēroti.
Tā kā atmiņa un informācijas sagla
bāšana ir atkarīga no informācijas 
glabāšanas ilguma (īslaicīga, ilglai
cīga atmiņa), ko var ietekmēt dažādi 
faktori, tad izmeklēšanai arī jāparedz 
noteikti laika intervāli, kā arī dažādi 
materiāli (valodas, figurāli). Tādējādi 
mācīšanās procesā var novērot dažā
dus parametrus, kam ir nozīme at
miņas traucējumu kvalitātes izprat

nē, un var dot norādījumus, kuras 
kompensācijas metodes pacientam 
būs vai nebūs piemērotas (Thone-
Otto u. Markowitsch, 2005).

klīniskie simptomi, kas palīdz 
noteikt diagnozi
Pacientu tipiskās sūdzības ir par aiz
māršību ikdienā, nevar atrast dažā
das lietas, nevar precīzi ievērot ter
miņus, tiek izmirsti dokumenti, kas 
nepieciešami noteiktam pasākumam 
(sapulcei, tikšanās u. tml.). Pacienti 
bieži atzīmē atmiņas spēju vājumu 
lasot, informācija netiek pietiekami 
uztverta vai ātri tiek aizmirsta. Vēl 
viens biežs simptoms ir pazīstamu 
vārdu neatcerēšanās, turklāt šis 

simptoms ir nespecifisks un ne vien
mēr ir saistīts ar klīniski nozīmīgiem 
atmiņas traucējumiem.
Bet ne vienmēr pacienti paši sūdzas 
par atmiņas traucējumiem. Traucēta 
sevis uztvere un novērtēšana daļēji 
var būt daļa no sindroma. Šajā gadī
jumā par atmiņas traucējumiem ziņo 
piederīgie, piemēram, ka pacients 
apmaldās vai neorientējas pazīstamā 
vidē, ka pēc īsa laika neatceras sa
runas saturu. Var parādīties arī kon
fabulācijas, pacients pareizu saturu 
piesaista nepareizam kontekstam vai 
arī izsaka to ar novirzi laikā.

nepieciešamie diagnostikas 
aspekti  
Pilnvērtīgai neiropsiholoģiskai di
agnostikai ir nepieciešams izmeklēt 
šādas atmiņas funkcijas:
orientācija (īpaši smagi slimiem 
pacientiem):
· anamnēzes ievākšanas ietvaros, ko 
veic ārsts vai psihologs;
· vietasģeogrāfiskā, laikakalendārā 
orientācija situācijā un personā;
īslaicīgā/darba atmiņa:
· psihometriskā izmeklēšana, ko veic 
psihologs;
· verbālās un figurālās informācijas 
īslaicīgā saglabāšana un mentālā 
manipulācija ar to;
ilglaicīgā atmiņa (nesen apgūtais, 
jaunā atmiņa):
· psihometriskā izmeklēšana, ko veic 
psihologs;
· verbālās un figurālās informācijas 
tieša reproducēšana, kas kopumā 
pārsniedz īslaicīgās atmiņas uztveres 
kapacitāti (piem., tekstu atstāstīša
na, ģeometrisku figūru reproducē
šana);
· novilcināta tieši reproducējamās 
informācijas reprodukcija pēc 20–30 
minūšu intervāla; pēc iespējas arī 
pēc 24 stundām;
· mācīšanās testu veikšana (pie
mēram, vārdu saraksta mācīšanās, 
iemācītā pieaugums atkārtojot, kā 
arī proaktīvās un retroaktīvās inter
ferences attēlojums);
· informācijas atsaukšana atmiņā, 
kas tiek pārbaudīta ar dažādām 
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atmiņas traucējumu izmeklēšanai vajag vismaz 
vienu diagnostisku metodi, kas ietvertu atmi-
ņas logu un darba atmiņas traucējumus, kā arī 
metodes tiešās un aizkavētās verbālās un figu-
rālās informācijas reproducēšanai. tam tiek 
ieteikta mācīšanās procesa izmeklēšana (piem., 
vārdu sarakstu mācīšanās).



metodēm (tiešā veidā, ar norādēm, 
atkalatpazīšana);
vecā atmiņa (retrogrādā amnēzija): 
· to var noskaidrot anamnēzes ie
vākšanas laikā sarunā ar ārstu vai 
psihologu;
· autobiogrāfiskas informācijas un 
publiskas semantiskas un epizo
diskas informācijas atstāstīšana no 
dažādiem laika periodiem;
· subjektīvas specifiskas zināšanas 
(piem., profesionālas zināšanas);
· retrogrādās amnēzijas ierobežoša
nai laikā nav standartizētu metožu. 
Aizdomu gadījumā par retrogrādo 
amnēziju pacienta zināšanas un 
atmiņas par biogrāfiskiem datiem 
un notikumiem jāpārbauda kopā ar 
tuviniekiem;
pacientiem ar galvassmadzeņu 
traumu jāizmeklē:
· posttraumatiskās amnēzijas ilgums 
(pēc pamošanās no komas jāpārbau
da atmiņa «dienu pa dienai»).

Svarīgi papildizmeklējumi 
Atkarībā no atmiņas funkciju trau
cējuma smaguma un diagnostikas 
mērķa jāizmeklē:
· prospektīvā atmiņa (ar veicamiem 
uzdevumiem saistītas atbilstošas 
situācijas atmiņas);
· incidentālā mācīšanās (jautājumi 
par informāciju, par kuru pacients 
iepriekš nav saņēmis nekādu mācību 
instrukciju);
· nedeklaratīvā atmiņa (priming, 
procedurālā mācīšanās).
Dažādu atmiņas traucējumu aspektu 
izmeklēšanai ir pieejamas ļoti dau
dzas metodes, tādēļ to izvēle orien
tējas uz dažādu testu kritērijiem, 
kas tiek salīdzināti ar paraugiem 
atbilstoši valodas telpai (dažām 
metodēm eksistē normas tikai angļu 
valodā).

papildizmeklējumi
Lai  dažādos testos atmiņas funkci

jas tiktu atbilstoši interpretētas un 
varētu piemērot terapijas pasāku
mus, ir jāpiesaista šādi aspekti:
· citi kognitīvi deficīti (piem., uztvere, 
valoda, uzmanība u. c.);
· afektīvi vai uzvedības traucējumi 
(piem., depresija, dziņu pavājinā
šanās, perseveratoriska uzvedība, 
konfabulācijas);
· pacienta paša sevis uztveres/izprat
nes traucējumi (awareness) un viņa 
subjektīvās prioritātes;
· pacienta ikdienas prasības un ikdie
nas funkcionālās spējas, lai noteiktu 
funkcionālo traucējumu izteiktību;
· esošie resursi, sociālie apstākļi 
(profesionālā/darba situācija, ģi
menes stāvoklis, sociāli juridiskais 
statuss);
· līdz šim izmantotās kompensācijas 
stratēģijas/metodes un pieredze ar 
tām.  
terapijas iespējas un raksta vēres – 
nākamajā numurā.
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latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija 
sadarbībā ar SIA Comed aicina ģimenes 

ārstus un ģimenes ārstu palīgus izmantot 
iespēju apmeklēt BEZmAKSAS 

vienas dienas datorkursus.
 

Kursu programma ir izveidota tā, 
lai būtu saistoša gan cilvēkiem 

BEZ priekšzināšanām, gan ar minimālām 
pamatzināšanām.

 
Speciālisti palīdzēs apgūt vai pilnveidot jūsu dator-
prasmes un  sniegs praktiskas zināšanas darbam 

ar Windows operētājsistēmu  (Windows 7),  teksta 
redaktēšanas programmu mS office Word 2010, 

elektroniskās tabulas veidošanas programmu  
mS office Excel 2010, kā arī radīs iespēju izmēģināt 

darbu ar vienu no specializētajām datorprogrammām 
ārstiem medius (apskate, receptes, dokumenti, Dnl, 
laboratorijas izmeklējumi, ambulatorie taloni u.c.), 

kas var palīdzēt uzlabot jūsu darba efektivitāti.
 

oktobrī plānotas izbraukuma apmācības 
Jelgavā, liepājā, Daugavpilī.

Aicinām pieteikties, zvanot pa tālruni 67112778, mob. tālr. 26606776 
vai sūtot e-pastu: llgaa@llgaa.lv.

BEZmAKSAS 
vienas dienas 

datorkursi
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Daudzi pacienti Latvijā, it sevišķi 
mazpilsētu un viensētu iedzīvotāji, 
ilgi neuzdrošinās vai kaunas atklāt 
ģimenes ārstam savas seksuālās 
veselības problēmas. Arī primārās 
veselības aprūpes speciālisti pa
cienta izmeklēšanas algoritmā bieži 
vien nav ietvēruši jautājumu par 
pacienta seksuālās dzīves kvalitāti, 
reizēm neuzdrīkstas vai arī, gadās, 
kautrējas vai neuzskata par aktuālu 
anamnēzes iegūšanas laikā em
pātiski noskaidrot šos datus. Tiek 
veiksmīgi koriģētas tādas problēmas 
kā, piemēram, arteriālā hipertensija, 
dislipidēmija, miega traucējumi, 
osteoporoze, tiek ārstēta urīna ne
saturēšana, cukura diabēts, sirds, 
vairogdziedzera, galvas, muguras, 
roku un kāju slimības, jaunveidoju
mi, trauksme un depresija, ieteikti 
progresīvi medikamenti, taču ne reizi 
ārstēšanas gaitā, katamnēzes datu 
iegūšanas laikā vīrietim nav jautāts 
par seksuālās dzīves kvalitāti, riska 
faktoriem darba vidē, kuri arī nega
tīvi ietekmē seksuālo veselību. Nav 
veikta, piemēram, androgēnu līmeņa 
noteikšana asinīs, nav izvērtēta blak
ņu ietekme uz seksuālās veselības 

funkcijām, lietojot psihofarmakolo
ģiskus u. c. medikamentus. Tiek aiz
mirsts fakts, ka seksuālās veselības 
kvalitāti noteikti ietekmē operācija, 
staru un ķīmijterapija. 

rakSturīgākāS pacientu 
SūdzībaS
Erekcijas traucējumi (ED) ir aktuā
lākā un biežākā problēma vīriešiem 
Eiropā. XX gadsimta deviņdesmita
jos gados uzskatīja, ka šī problēma 
ir aktuāla vīriešiem pēc 60 gadiem, 
mūsdienās ED tiek diagnosticēta 
jau vecumā pēc 25 gadiem. Vīrietim 
var būt tikai ED vai vairākas problē
mas: ED + ejakulācijas traucējumi + 
koitāla fobija u. tml. Ja pieaugušam 
vīrietim ir dzimumtuvības vēlme un 
ir iespējama komunikācija ar konkrē
tu seksuālu objektu, bet viņš sūdzas 
par «nespēcīgu, gļēvu dzimumlocek
li, kurš slikti piebriest, nespēj sacel
ties jeb ereģēt, lai uzsāktu dzimum
aktu ar partneri/u», ārstam ir jāpie
vērš šīm sūdzībām uzmanība. Var 
būt sūdzības par grūtībām saglabāt 
nepieciešamo erekciju dzimumakta 
laikā un gūt baudu vai arī – sūdzības 
par ļoti ilgstošu, sāpīgu erekciju. 

Reizēm šīs problēmas ārstam uztic 
vīrieša dzimumdzīves partnere vai 
partneris.

erekcijaS fenomenS
Vīrieša muguras smadzenēs ir divi 
centri, kuru nervu signāli nodroši
na kvalitatīvu erekciju. Mentālais 
erekcijas centrs ir izvietots krūšu jeb 
torakālās daļas zemākos punktos 
un ir atbildīgs par «vizuālo iespaidu, 
seksuālu domu, fantāziju, tieksmju» 
ierosinātu erekciju; fiziskā kontakta 
erekcijas centrs ir izvietots muguras 
smadzeņu krustu jeb sakrālā daļā, 
tas reaģē uz pieskārienu penim, 
manipulācijām ar peni. Dzimumlo
cekļa stimulācija, fiziska, ķermeniska 
komunikācija ierosina šo centru un 
nodrošina erekcijas refleksu. Piln
vērtīgas fizioloģiskas erekcijas laikā 
briedumķermeņos atbrīvojas slā
pekļa oksīds, notiek enzīma (5. tipa 
fosfodiesterāzes PDE5) inhibīcija 
dzimumlocekļa kavernozajos audos. 
Erekcija vīrietim ir neirovaskulārs, 
hormonu kontrolēts fenomens, to 
ietekmē galvas smadzenēs izstrādā
tie neirotransmiteri: dopamīns, nor
adrenalīns, serotonīns u. c. Normā 

ināra roja 
medicīnas zinātņu 
doktore, neiroloģe, 
seksoloģe, seksopatolo-
ģe  

«Mūsdienās ed tiek 
diagnosticēta jau 
vecumā pēc 25 
gadiem.»

mūsdienu vīrieša 
SekSuālā labSajūta
Seksuālā funkcija ir cilvēka biopsihosociālās dzīves būtiska sastāvdaļa visa mūža garumā. 
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seksuāli stimulēta dzimumlocekļa 
erekcijā ietilpst arteriālā dilatācija, 
trabekulāra gludās muskulatūras re
laksācija un korporāla venookluzīvā 
mehānisma aktivēšana. Būtiska no
zīme ir galvas smadzeņu un muguras 
smadzeņu centru koordinācijai, psi
hosomatiskam veselības stāvoklim. 

izmeklējumi un 
konSultācijaS
Ja pacientam ir izteikta mugurkaula 
deformācija, iekaisuma procesi jos
taskrustu apvidū, spināla trauma, 
nepietiekama arteriālo asiņu pieplū
de briedumķermeņos, piemēram, 
artēriju aterosklerozes dēļ, uroģeni
tālā vēnu pinuma neveselība mazajā 
iegurnī, prostatīts, vīrietis cietīs no 
erektilas disfunkcijas. Būtu kļūdaini 
uzreiz ieteikt tādam pacientam bez 
papildizmeklēšanas erekciju veici
nošus populārus medikamentus 
vai psihoterapeitisku palīdzību: 
vispirms konkrētajam indivīdam ir 

nepieciešama urologa, arī seksologa, 
sekso patologa konsultācija. Ir jāveic 
vispusīga pacienta izmeklēšana 
saskaņā ar ED izmeklēšanas algorit
mu, kā arī diferenciālā diagnostika, 
lai izvēlētos nepieciešamo terapiju. 
Pacients ar mugurkaulāja, muguras 
smadzeņu veselības problēmām vai 
priekšdziedzera saslimšanu ļoti bieži 
pats jau anamnēzes iegūšanas laikā 
informē ārstu, ka «viagras lietošana 
man neuzlabo erekcijas spēju; pēc 
muguras un prostatas apvidus ma
sāžas bija ļoti sāpīga, traucēta urinē
šana, nespēju veikt dzimumaktu».
Ja vīrietis sūdzas un viņam ir dia
gnosticētas erekcijas problēmas, kas 
ilgst vismaz trīs mēnešus, vēlama 
arī neirologa konsultācija. Nepie
ciešamības gadījumos jāveic mu

gurkaula torakālās un jostaskrustu 
daļas radioloģiska izmeklēšana: pēc 
pārciestām mugurkaula traumām, 
deformējošas spondilozes ar disku 
protrūziju, asinsapgādes traucēju
mu gadījumos cieš augstākminēto 
muguras smadzeņu centru funkcijas, 
tātad – arī erekcijas spējas. Tiek 
bloķēta ierosas impulsu pārraide no 
galvas smadzeņu centriem uz mu
guras smadzeņu erekcijas centriem. 
Klīniskā prakse liecina, ka nav divu 
identisku pacientu, katrā gadījumā 
jāizstrādā individuāls ārstēšanas 
algoritms, kurā ir jāparedz arī neiro
loģiska, reizēm – neiroķirurģiska, ļoti 
daudzos gadījumos – neirorehabili
tējoša ārstēšana. 
Erektilo funkciju, seksuālo vēlmi, 
orgasma izjūtu ietekmē sirdsasins
vadu saslimšanas, cerebrālās un ko
ronārās asinsrites krīzes, cukura dia
bēts, atkarība no alkohola, nikotīna, 
narkotiskiem līdzekļiem, mazkustīgs 
dzīvesveids, vielmaiņas traucējumi, 

neveselīgas piespiedu pozas darba 
vidē, darbs ar toksiskām vielām. Ja 
seksuālo veselības problēmu cēlonis 
ir kaitīgas darba vides ietekme uz 
vīrieti, ģimenes ārstam būtu vēlams 
nosūtīt pacientu konsultācijai arī pie 
aroda veselības speciālista.

klaSifikācija
ED mūsdienās klasificē pēc: 
· smaguma pakāpes;
· etioloģijas;
· sākšanās laika.
Ir viegla, vidēji smaga un smaga ED 
(smaga: vīrietis nespēj sasniegt un/
vai saglabāt erekciju). 

etioloģiskais iedalījums
Etioloģiski var būt trīs veidu ED: 
organiska ED (endokrinoloģisks, 

neiroloģisks, vaskulārs, traumatisks 
vai cits organiskas dabas traucē
jums; cēloņi var būt arī nelabvēlīga 
darba vide, profesionālas dabas 
intoksikācijas, vibrācijas, magnē
tiskā lauka un jonizējošā starojuma 
ietekme); psihogēna ED (distress, 
psihotrauma, depresija, šizofrēnija, 
konfliktsituācijas pārī, ģimenē, sek
suālās orientācijas īpatnības, sekas 
pēc bērnībā vai vēlāk pārdzīvotās 
seksuālās vardarbības u. c.); jaukta 
tipa ED – organiska un psihogēna 
ED vienlaikus. 

iedalījums pēc sākšanās laika
Pēc sākšanās laika ED iedala primārā 
un sekundārā: primārā ED – vīrie
tis nekad nav spējis sasniegt un/
vai saglabāt erekciju; sekundārā 
ED – iepriekš ir bijusi apmierinoša 
dzimumdzīve, nespēja ir attīstījusies 
vēlāk. Indivīdiem ar ED var būt vai
rākas blakus saslimšanas: diabēts, 
arteriāla hipertensija, pielonefrīts 
u. c. 

teSti, SkalaS, indekSi
Darbā ar pacientu tiek lietots starp
tautiskais erektilās funkcionēšanas 
aptaujas indekss, prostatas simpto
mu skala, vīrieša seksoloģiskās iz
meklēšanas karte, anketa seksuālās 
dzīves un psihoemocionālo darba 
vides un ģimenes apstākļu novēr
tēšanai, vizuālo analogu pašvērtē
juma skala un citi testi. Seksologa, 
sekso patologa, ārsta hipnoterapeita 
praksē terapijas laikā pacientu aicina 
rakstīt seksuālās veselības pašvērtē
juma dienasgrāmatu.
Arī paši vīrieši vizītes laikā pie ārsta 
dod priekšroku pašaptaujaspašno
vērtējuma skalām, piemēram, izvērtē 
dzimumlocekļa spraigumu (punktu 
skaits ir 0–4. 0 = erekcija nekad, ne
kādos apstākļos nav iestājusies; 1 = 
erekcija ir pietiekami spēcīga glāstu 
laikā, masturbējot, fantazējot: tad, 
kad reāli nav jāuzsāk dzimumakts; 
uzsākot dzimumaktu, penis kļūst 
vājš, neizdodas to ievadīt makstī; 
2 = ir nepieciešama lokāla fiziska 
manipulācija, lai radītu pietiekamu 
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ārstam katra seksuālā izpausme, ko pacients 
pauž, ir ne tikai jāizvērtē, bet arī jāsalīdzina ar 
pacienta vecuma normas rādītājiem.
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peņa erekciju dzimumakta uzsākša
nai, pēc dzimumlocekļa ievadīšanas 
erekcija kļūst vājāka, bet ir noturīga 
līdz ejakulācijas brīdim; 3 = nepilnīga 
erekcija, taču peni izdodas ievadīt 
bez fiziskām manipulācijām; 4 = 
erekcija iestājas jebkuros apstākļos, 
arī nelabvēlīgos). 

aptaujas izvērtējums
Ārstam katra seksuālā izpausme, ko 
pacients pauž, ir ne tikai jāizvērtē, 
bet arī jāsalīdzina ar pacienta vecu
ma normas rādītājiem. Piemēram, 
ekscesi jaunībā var būt patoloģija 
vecumdienās. Tiek vērtēta arī pacien
ta konstitūcija, seksuālās uzvedības 
individuālais stils, personības struk
tūra, novirzes un perversas reakcijas, 
erotiskās fantāzijas un erotisko sapņu 
saturs, komunikācijas kvalitāte pārī. 

invaliditāte un SekSuālā 
vēlme
Par seksuālās veselības problēmām 
ir jārunā ar tiem indivīdiem, kuriem 
ir traucēta iespēja pildīt ikdienas 
pienākumus un komunicēt ar apkār
tējiem sabiedrības locekļiem: cietuši 
negadījumā, funkcionāla mazspēja 
u. c. ED var būt kā sekas pēc pārcies
tas dzimumlocekļa traumas, saistībā 
ar rēt audiem loceklī, indurāciju. 
Zviedrijas institūta cilvēkiem ar 
invaliditāti pētniece Ingera Nord
kvista savā grāmatā Seksualitāte 
un invaliditāte. Tas skar ikvienu 
raksta: «Mēs nedrīkstam pieļaut, ka, 
apspriežot seksualitāti, runājot par 
iespējām vai grūtībām, kādas varētu 
būt cilvēkiem ar invaliditāti, radām 
viņos spriedzi. Taču satraukums var 
rasties arī mums pašiem, ja mūsu 
attieksme ir pārāk aizbildnieciska un 
sargājoša. Mēs nedrīkstam domāt, 
ka mūsu pašu seksualitātes izpratne 
un seksuālās dzīves modelis ir ideāls, 
kas liekams par paraugu citiem... 
Piemērs – kāds pāris, abi ratiņkrēs
los, lieto sānisko pozīciju. Viņam ir 
traucēta taktilā sajūta, un orgasma 
sasniegšanai nepieciešams ilgāks 
laiks. Kaut arī sieviete dod priekšro
ku pozīcijai uz muguras, viņi piekrīt 

sāniskai pozīcijai un ar petinga pa
līdzību sasniedz orgasmu vēl pirms 
dzimumakta.»

pārejaS vecumS
Vīrieši pārejas vecumā ar sūdzībām 
par seksuālās dzīves kvalitātes kriša
nos bieži konsultējas pie seksologa, 
seksopatologa: šīs vecuma grupas 
vīriešiem ir nepieciešama rūpīga ve
selības stāvokļa izmeklēšana, dažādu 
riska faktoru izvērtēšana. Katrā indi
viduālā gadījumā tā var būt uroloģis
ka, androloģiska, endokrinoloģiska, 
neiroloģiska, kardioloģiska, psihiat
riska un seksoloģiska. Piemēri – pa
cientam ar labdabīgu prostatas hi
perplāziju seksuālās aktivitātes laikā 
var iestāties akūta urīna aizture, ED; 
psihiskai neveselībai – aleksetīmijai 
un trauksmei, dismorfofobijām, 
sociālai neirozei – ir cieša korelācija 
ar ED. Pacientiem ar narkotisko vielu 
atkarību, pacientiem, kuri lieto psi
hofarmakoloģiskus medikamentus, 
bronhodilatatorus, antihistamīna un 
spazmolītiskus līdzekļus, kortikoste
roīdus, arī priekšdziedzera vēža tera
pijai paredzētos medikamentus, var 
būt pastiprināti apakšējo urīnceļu 

simptomi, ED, seksuāls diskomforts. 
Zemā testosterona līmeņa dēļ šiem 
pacientiem straujāk attīstās osteo
poroze. 

terapija
Erektilas funkcijas uzlabošanai mūs
dienās veiksmīgi lieto transuretrālu 
terapiju, pašinjekcijas penī, vakuum
terapiju, ķirurģiskos dzimumlocekļa 
implantus, hormonu terapiju, pret
trauksmes līdzekļus, sirdsasinsvadu 
veselību koriģējošus medikamen
tus, PDE5 inhibitorus (sildenafilu, 
vardenafilu, uretrālo nūjiņu u. c.). 
Ja ģimenes ārsts pacientam, kurš 

pārcietis mugurkaula traumu ar 
muguras smadzeņu bojājumu, erek
cijas funkcijas uzlabošanai ir ieteicis, 
piemēram, MUSE jeb uretrālo nūjiņu 
ar alprostadila ievadīšanu, der zināt, 
ka tādam pacientam var būt pastip
rināta jutība pret medikamentiem. 
Ja nav kontrindikāciju konkrētā me
dikamenta lietošanai, vēlams uzsākt 
terapiju ar mazāko alprostadila devu 
– 500 μg. Praksē ir bijuši gadījumi, 
kad pacients pats sev ievada lielāku 
medikamenta devu, nekā ieteicis 
ārsts, rezultāts –  attīstītās ieilgusi 
erekcija jeb priapisms: nepieciešama 
neatliekama medicīniskā palīdzība. 
Daudzi vīrieši jau pirms radikālas 
prostatektomijas operācijas bieži 
sūdzas ārstam par ED, trauksmi sais
tībā ar diagnozi, indicēto operatīvu 
terapiju, prognozi. Pēc operācijas 
pacientam var pastiprināties trauk
smes reakcijas saistībā ar ejakulāci
jas iztrūkumu, disorgasmiju, erek
cijas vājumu. PDE5 inhibitoru lieto
šana uzreiz pēc operācijas seksuālās 
dzīves uzlabošanai šiem pacientiem 
saskaņā ar pasaules literatūras da
tiem nav efektīva. Klīniskie gadījumi 
liecina, ka dažiem pacientiem pirms 

operācijas nav bijusi pietiekama 
ģimenes ārsta, urologa informācija 
par iespējamām problēmām pēc 
operācijas saistībā ar operācijas lai
kā traumētiem nerviem par vismaz 
sešus mēnešus ilgu nepieciešamo 
laiku nervu funkcijas atveseļošanai 
un seksuālo spēju pakāpeniskam 
uzlabojumam. Ģimenes ārstam sa
darbībā ar ārstējošo onkologu būtu 
jāizskaidro pacientam staru terapijas 
iespējamās vēlīnās blakusparādības 
taisnajā zarnā un citur. 
Vīriešiem ar topisku perēkli paraspi
nāli, spināli, ekstraspināli, ar mu
guras smadzeņu bojājumu var būt 
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erekcija vīrietim ir neirovaskulārs, hormonu 
kontrolēts fenomens, to ietekmē galvas sma-
dzenēs izstrādātie neirotransmiteri.
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Seksologa, seksopatologa un urolo
ga praksē ir gadījumi, kad vīrietis 
sūdzas par priekšlaicīgu ejakulāciju 
vai retrogrādu ejakulāciju, par ejaku
lāciju bez erekcijas un bez orgasma, 
par orgasmu bez ejakulācijas: kon
krētos gadījumos tiek rūpīgi izvērtē
tas kopulatīvā cikla abas sastāvdaļas 
– seksuālā aktivitāte no dzimumdo
minantes līdz introjekcijai un no 
introjekcijas pabeigšanas līdz ejaku
lācijai un orgasmam. Ir jāizvērtē kon
krētā indivīda orgasms dzimumtuvī
bas laikā – ir pacienti, kuri nekad nav 
izjutuši orgasmu vai – dažreiz. Lai 
izvēlētos terapiju, ir jāiegūst vispusī
ga informācija par ejakulācijas ref
leksu, piemēram, priekšlaicīgas eja
kulācijas iemesls var būt dzimumlo
cekļa paaugstināts jutīgums un pa
ātrināts ejakulācijas reflekss.  

jušanas, uzbudinājuma traucējumi 
ģenitāliju apvidū. Arī pēc pārciestā 
galvas smadzeņu infarkta var būt ne 
tikai kognitīvi traucējumi, ir iespēja
ma ED un urīna nesaturēšana. Kon
krētā gadījumā ārstam būtu vēlams 
informēt pacientu un viņa partneri 
par nepieciešamību atturēties no 
ilgstošas dzimumorgānu zonas kom
presijas, manipulācijām, agresīvas 
taktikas seksuālās tuvības laikā, 
hroniskas lēkmjveida masturbācijas. 
Pārim jāizskaidro galvas smadzeņu 
seksuālās labsajūtas un par orgasmu 
atbildīgo centru unikālās iespējas: 
vīrietim ar ED pēc saslimšanas nei
rorehabilitācijas un seksuālās reha
bilitācijas periodā daudz nozīmīgāka 
ir intīmās tuvības stiprināšana, sek
suāli rosinošas baudas attīstīšana 
pāra attiecībās, nekā sasteigts vai 

mākslīgi stimulēts dzimumakts. 
Agrīnā seksuālā rehabilitācijā pēc 
operācijas nozīmīga ir seksologa, 
seksopatologa komunikācija ar pa
cientu, radušos problēmu veselīga 
risināšana. Ir vēlama terapija pārim. 
Ja ir diagnosticēts prostatas vai rek
tālais vēzis – vīrietim var attīstīties 
depresīvas reakcijas, panikas lēk
mes, var būt suicidāli mēģinājumi, 
sociālas izolācijas gadījumi vai arī –  
pastiprināta alkohola lietošana, 
seksuāli ekscesi, agresija, konfliktsi
tuācijas ģimenē. Tādiem indivīdiem 
var būt noderīga psihiatra, psihote
rapeita konsultācija. 
Pacientam ar psihogēnu ED var lietot 
kognitīvo hipnoterapiju individuāli, 
terapiju pārim, lai veselīgi pārvarētu 
distresu un psihotraumējošas situā
cijas, veidotu pozitīvu pašietekmi.
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Par nOtiKuma vietu
Nome atrodas tikai divus grādus uz 
dienvidiem no Polārā loka, un, kaut 
gan kopš 20. gadsimta zelta drudža, 
kad tajā mita 20 tūkstošu iedzīvotāju, 
skaita ziņā sarukusi, tā 1925. gadā 
joprojām bija lielākā Aļaskas ziemeļu 
daļas pilsēta ar aptuveni 500 Aļaskas 
vietējiem iedzīvotājiem un 1000 Ei
ropas izcelsmes kolonistiem. Ziemā, 
kad sasalušās jūras dēļ šis apgabals 
tvaikoņiem kļuva nepieejams, vienīgā 
iespēja kontaktam ar pārējo pasauli 
bija Iditarodas ceļš – 1510 kilomet
ru pār vairākām kalnu grēdām un 
neapdzīvoto Aļaskas vidieni. Šo ceļu 
izmantoja pasta nogādāšanai ar suņu 
pajūgiem, kas parasti ilga 25 dienas.
1925. gadā Nomi piemeklēja ne
laime – tajā sāka plosīties difterija, 

kas neglābjami iedragātu vai pat 
iznīcinātu vietējo iedzīvotāju kopie
nu, ja netiktu piegādāts antitoksīns. 
Vienīgie tuvākie difterijas antitoksīna 
krājumi bija Ankoridžā, vairāk nekā 
1600 kilometru attālumā, un suņu 
pajūgs bija vienīgais veids, kā mērot 
lielāko daļu attāluma. Amerika, aiztu
rējusi elpu, sekoja līdzi, kā 20 Aļaskas 
mušeri (suņu pajūgu dzinēji) un to 
komandas veda serumu pār 1084 
kilometru plašu, neiedomājama sala 
pārņemtu teritoriju. Daudzi no 150 
četrkājainajiem pajūgu vilcējiem zau
dēja dzīvību, un vairāki mušeri guva 
smagus apsaldējumus, veicot garo 
ceļu līdz Nomei tikai piecarpus dienās! 
Mušerus, kuru lielākā daļa bija Aļaskas 
vietējie, motivēja steiga glābt dzīvības 
un neļaut slimībai izplatīties tālāk uz 

citām apkārtnes pilsētām. Viņi vēl 
nesen bija sāpīgi izjutuši spāņu gripas 
pandēmiju un negrasījās kaut ko tādu 
pieļaut vēlreiz. Šo braucienu nodēvēja 
par Lielo žēlsirdības skrējienu, un 
tas ir viens no spilgtākajiem cilvēka 
un dzīvnieka drošsirdības piemēriem 
pasaules vēsturē.

BrieSmu ēnā
Kurtiss Velčs (Dr. Curtis Welch) bija 
vienīgais ārsts Nomē un tās apkārtnē. 
Strādādams mazā slimnīcā tikai ar 
četru medmāsu atbalstu, viņš pa
manīja pirmo difterijas gadījumu vēl 
iepriekšējā gada beigās, decembrī, bet 
norakstīja to kā angīnu. Tomēr pēc 
divu inupiaku (inuītu) bērnu nāves 
gadījumiem un neparasti lielā angīnas 
saslimšanas skaita pilsētā, Velčs sāka 

lielaiS žēlSirdībaS 
SkrējienS
Pateicoties vakcinācijai, dzīvojam no daudzām smagām slimībām drošā vidē, bieži vien 
aizmirstot, ka vēl tikai pagājušajā gadsimtā ļaudis riskēja ar dzīvību, lai sagādātu poti sev 
un bērniem.

Eduards Ritums

Stāsts Lielais žēlsirdības skrējiens 
ataino cilvēciskās, sadzīviskās, ētis
kās, deontoloģiskās un citas pagājušā 
gadsimta sākuma vērtības, balstoties 
uz faktiem, kas nonākuši līdz mūsdie
nām. Stāsts ir ne tikai apbrīnojams 
no cilvēku savstarpējo un sabiedrības 
attiecību viedokļa, bet arī bezgala 
aizkustinošs un, protams, vedinošs 
salīdzināt ar mūsdienām. Starp citu, 
liela daļa aizkustinošo stāstu par upu
rus nesošiem cilvēku varoņdarbiem 
skar dažādu infekcijas slimību izpētes 
vēsturi un mūsdienās tie būtu klasifi

cējami kā upurēšanās par labu «spe
cifiskajai imūnprofilaksei». Arī Lielā 
žēlsirdības skrējiena gadījumā tas ir 
par līdzīgu problēmu, proti, specifisko 
difterijas ārstēšanu un epidēmijas 
apturēšanu attālās un skarbās dabas 
teritorijās.  
Nevaru nevērst uzmanību uz to, ka 
visā aprakstītajā pasākumā bija diez
gan maz birokrātisku šķēršļu, bet, kā 
zināms, birokrātija ir entuziasma un 
labo darbu slepkava. Zīmīgi ir arī tas, 
ka atbildīgajām personām vienperso
niski bija dotas tiesības bez speciālām 

saskaņošanas procedūrām izlemt, kā 
rīkoties ārkārtas situācijā.  
Starp citu, difterijas – slimības, kuras 
dēļ attīstījās notikumi, kas aprakstīti 
stāstā Lielais žēlsirdības skrējiens, 
klīniskā aina un slimības sekas mūs
dienās nav būtiski mainījušās. Gan
drīz katru gadu Latvijā un citās zemēs 
difterijas dēļ nomirst ne viens vien 
cilvēks un daudzi kļūst invalīdi. Tomēr 
būtiski atšķirīga no pagājušā gad
simta sākuma mūsdienās ir iespēja 
izsargāties no slimības vakcinējoties, 
par ko man arī ir savs stāsts par ārstu 

Par LaBu imŪnPrOFiLaKSei

ludmila vīksna
profesore, RSU
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apjaust ko sliktu. Janvārī, mēnesi pēc 
pirmās nāves, Velčs novēroja difterijas 
pazīmes trīs gadus vecajam Billijam 
Bārnetam (Billy Barnett), kurš cieta no 
augstas temperatūras un vājuma. Viņš 
pamanīja arī aplikumu kakla gļotādā 
un deguna dobumā, kas padarīja elpo
šanu apgrūtinošu un ar laiku – neie
spējamu. Velčam bija 80 000 difterijas 
antitoksīna vienību, bet to derīguma 
termiņš bija beidzies iepriekšējā va
sarā. Kaut gan viņš jau bija pasūtījis 
jaunus krājumus no Džuno (Juneau), 
ostu slēdza uz ziemu, pirms serums 
tika piegādāts. Velčs, nevēlēdamies 
riskēt, lietojot termiņu pārsniegušo 
antitoksīnu, atteicās zēnu ar to ār
stēt. Billijs nomira nākamajā dienā, 
un tūlīt pat saslima vēl viens bērns. 
Septiņgadīgā meitenīte mira tajā pašā 
dienā, lai gan Velčs tomēr centās viņu 
glābt ar pieejamo serumu. Tajā pašā 
vakarā tika sasaukta pilsētas padomes 
ārkārtas sanāksme un pasludināta 
karantīna.
Izmisumā Velčs noraidīja telegrammu 
visām tuvākajām Aļaskas pilsētām, 
Džuno un Veselības dienestam Va
šingtonā:
«Difterijas epidēmija šeit ir praktiski 
nenovēršama. Punkts. Steidzami ne
pieciešams miljons difterijas antitok
sīna vienību. Punkts. Steidzams sūtī
jums ir mūsu vienīgā iespēja. Punkts. 
Esmu jau veicis antitoksīna pasūtīju

mu Veselības Komisāram. Punkts. Šajā 
rajonā ir aptuveni 3000 iedzimto.»

LiDmašĪna vai SunS? 
Līdz janvāra beigām Velčs bija kon
statējis vēl 20 gadījumus un 50 iespē
jamās saslimšanas. Viņš zināja, kas 
notiks, ja netiks piegādāts antitok
sīns – slimība iznīcinās šejieniešus. 

Marks Samerss (Mark Summers), 
Veselības Padomes superintendants, 
ierosināja izmantot divas ātrākās 
suņu pajūgu komandas, lai aizgādātu 
antitoksīnu līdz Nomei, Leonardu 
Sepalu (Leonhard Seppala), kurš 
ar savu vadsuni Togo bija trīs reizes 
uzvarējis All-Alaska Sweepstakes, 
izvirzot kā vienu no braucējiem. Dau
dzi padomes locekļi vēlējās antitok
sīnu uz Nomi nogādāt ar lidmašīnu, 
bet laika apstākļi šo plānu padarīja 
neiespējamu. Tobrīd Karls Bens Eiel
sons (Karl Ben Eielson) jau bija veicis 
pirmo gaisa pasta lidojumu Aļaskā, 
bet lidošanu ziemā vēl arvien uzska
tīja par eksperimentālu un Nome bija 
pārāk tālu no Fērbenksas. Turklāt 
vienīgās pieejamās lidmašīnas bija 
ar ūdens dzesēšanas iekārtām, uz 
kurām aukstumā nevarēja paļauties. 
Galu galā tika nobalsots par suņu 
pajūgiem, un padome sazinājās ar 
Sepalu. 

SePaLa DODaS ceļā
Sākotnējais plāns paredzēja tikai divus 
pajūgus – vienu no Nomes un vienu 
no Nenanas (Nenana), kas satiktos 
Nulato un veiktu apmaiņu. Guber
nators Bouns (Bone) piedāvāja citu 
priekšlikumu: stafeti ar pasta pajū
giem visa ceļa garumā. Lai gan Sepala 
bija gatavs mērot visu distanci viens 
pats, papildu braucēji deva iespēju 

atbildību, entuziasmu, profesionālo 
sūtību...
Tā 1994. gadā Latvijā un daudzās 
citās apkārtējās valstīs strauji pieauga 
saslimstība ar difteriju, vairāki desmiti 
cilvēku nomira, slimība nekontrolēti 
izplatījās. Tolaik LR VM, Pēteris Apinis 
kopā ar speciālistiem, galvenokārt 
infektologiem un epidemiologiem, 
uzsāka vakcinācijas kampaņu pieau
gušajiem ar mērķi ierobežot slimības 
izplatību. Tika sagādāti naudas 
resursi, bet bija nepieciešams visas 
sabiedrības atbalsts vakcinācijai 
un bija jāvakcinē simtiem tūkstošu 
cilvēku. Tādēļ ne tikai medicīnas, bet 
arī pašvaldības iestādēs tika ierīkoti 

vakcinācijas kabineti, sabiedrībā 
pazīstami cilvēki vakcinējās publiski, 
Latgalē dažādu konfesiju vadītāji uz
runāja savas draudzes un izskaidroja 
nepieciešamību vakcinēties, jaunie 
ārsti asociētā profesora Jāzepa Keiša 
vadībā vairākās nedēļās apbraukāja 
Latviju kā aģitbrigāde un pārvietoja
mais vakcinācijas kabinets vienlaikus, 
vakcinējot Latvijas cilvēkus – pilsētu 
un ciemu padomēs, skolās, dažādās 
iestādēs un reiz pat tirgus laukumā. 
Arī toreiz ļaudis konsolidējās ar mērķi 
nepieļaut slimības izplatību, tādēļ 
atsaucība, izpratne un savstarpējā sa
pratne bija tik liela, ka nereti vakaros 
sagurušie ārsti, proti, visa vakcinētāju 

komanda, tika ielūgta viesoties zem
nieku un zvejnieku mājās. Pat ārvalstu 
konsultanti, galvenokārt epidemiolo
gi, kurus kā padomdevējus norīkoja 
Pasaules Veselības organizācija epi
dēmijas ierobežošanai, atzinīgi un ar 
zināmu apbrīnu vērtēja to, kas notika 
Latvijā ne tikai profesionālajā izprat
nē, bet pat zināmā skaudībā par to, ka 
entuziasms mūsos nav miris.
Epidēmija pamatvilcienos tika ierobe
žota, vakcinācijas apjomi pakāpeniski 
reducējās. Domāju, ka mūsdienās 
šāda veida pasākumi nevarētu īste
noties dažādu formālu un neformālu 
iemeslu dēļ un arī tādēļ, ka pārsvaru 
ņem pragmatisms.

L. Sepala un Togo.

REDZESloKAm
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atpūtai. Jebkurā gadījumā viņam būs 
jāveic visbīstamākā daļa – Nortona 
jūras šauruma šķērsošana divas reizes. 
Gubernators sazinājās ar ASV pasta 
inspektoru un sarunāja tā labākos 
mušerus šim darbam, kā arī Ziemeļu 
Komercsabiedrības palīdzību, kas 
pārvaldīja telefonu un telegrāfa staciju 
tīklu gar visiem galvenajiem ceļiem, 
lai nodrošinātu iespēju sazināties ar 
braucējiem.
Taču tobrīd Sepala jau bija atstājis 
Nomi, tā arī neuzzinot par guberna
tora Bouna lēmumu iesaistīt vairākus 
kamaniņu braucējus. Pajūga priekšā, 
skrienot vadsuņiem Togo un tā pus
brālim Fritzam (Fritz), viņš devās taisni 
uz Nulato, sekojot plānam satikties ar 
Nenanas–Nulato braucēju, palaižot 
garām visas pilsētas un telegrāfa sta
cijas bez informācijas, ka viņam jātiek 
līdz Šaktūlikai (Shaktoolik) un tur 
jāgaida. Vienīgā cerība bija citam brau
cējam no ziemeļiem viņu ceļā pārtvert.

StaFete cĪņā ar LaiKu 
Pa to laiku bija jāsagatavo trans
portējamais materiāls. Vajadzīgais 
miljons vienību seruma atradās 
Sietlā. To atgādāt uz Nomi prasītu 
vairāk nekā nedēļu. Veiksme tomēr 
uzsmaidīja, kad ķirurgs Džons Bīsons 
(John Beeson) atrada 300 tūkstošus 
vienību  Aļaskas Dzelzceļa slimnīcā, 

Ankoridžā. Lai novērstu seruma sasal
šanu, to ietina izolējošā materiālā un 
iepakoja cilindrā. Šo cilindru nodeva 
Frenkam Naitam (Frank Knight), 
kurš sāka ceļojumu no Ankoridžas uz 
Nenanu ar vilcienu. Tur to sagaidīja 
pirmais braucējs – Viljams Šennons 
(William Shannon). Kopā ar savu 
vadsuni Blekiju (Blackie) viņš izbrau
ca no Nenanas 27. janvārī pulksten 
21.00, kad temperatūra bija pazemi
nājusies līdz neticamiem 52 grādiem 
pēc Celsija. Lai gan Šennons regulāri 
skrēja blakus kamanām, cenšoties 
sasildīties, tas nepasargāja viņu no 
smagas hipotermijas un daļa viņa 
sejas bija kļuvusi melna no apsaldē
jumiem. Neraugoties uz to, viņš tikai 
mazu brīdi atpūtās Minto pie paša 
iekurta ugunskura un devās tālāk 
uz Tolovanu (Tolovana), kur serums 
tika nodots tālāk nākamajam brau
cējam Edgaram Kallandsam (Edgar 
Kallands). Bez apstājas braucot līdz 
Menlijas Karstajiem Avotiem (Manley 
Hot Springs), viņš galamērķī ieradās, 
piesaldējis rokas pie kamanām. Šādi, 
padodot no viena braucēja citam ar 
aptuveni 50 kilometru intervāliem, 
serums turpināja savu ceļu uz Nomi, 
sasniedzot Šaktūliku 31. janvārī 
pulksten 3 vakarā, kur to gadījumā, 
ja Sepala nebūtu ieradies, jau gaidīja 
Henrijs Ivanovs (Henry Ivanoff). 

atPaKaļceļā
Sepala necik tālu nebija iepalicis – at
stājot Nomi 27. janvārī, viņš četru die
nu laikā bija nobraucis 274 kilometrus 
un ieradies Nortona jūras šauruma 
otrā krastā, kur plosījās nežēlīga snie
ga vētra, kas bija piespiedusi no zie
meļiem braucošos mušerus doties tai 
apkārt. Sepalu tas neapturēja, un viņš 
tikai uz īsu brīdi apstājās, lai sakārtotu 
savu pajūgu, kas bija sapinies pēc 
sadursmes ar ziemeļbriedi, un devās 
tālāk, nezinot, ka turpat blakus viņu 
jau gaida serums. Pēdējā mirklī viņu 
pārtvēra Ivanovs, izmisīgi pārklieg
dams vētru: «Serums! Serums! Tas ir 
pie manis!»
Ar Togo priekšgalā Sepala paķēra 
serumu un sāka atpakaļceļu pāri 
Nortona jūras šaurumam. Bez atpū
tas viņš ar savu pajūgu izcilā Togo 
vadībā devās taisnā līnijā pāri aple
dojušajai jūrai piķa melnajā naktī, 
ierodoties Izaka Punkta ceļamājā 
(Isaac’s Point roadhouse) pulksten 
8 vakarā. Sepala un viņa pārgurušie 
suņi bija gandrīz bez apstājas no
braukuši vēl 135 kilometrus pēc jau 
mērotajiem 274. Atpūtušies 1. feb
ruāra rītausmā viņi devās tālāk, tieši 
iekšā nākamajā vētrā un tuvodamies 
nākamajam šķērslim – 1524 metrus 
augstajam Mazajam Makkinlija 
kalnam (Little McKinley Mountain). 
To pārvarējis, Sepala beidzot ieradās 
Golovinā, kur viņu gaidīja Čārlijs 
Olsons (Charlie Olson), gatavs 
steigties tālāk.

vētraS SPēKS
Tai pašā laikā pat slimo karantīnas 
mēģinājumi neapturēja difterijas izpla
tīšanos. Saslimšanu skaits Nomē krasi 
palielinājās līdz ar vētras ierašanos, 
un nepieciešamība pēc seruma kļuva 
arvien izmisīgāka. Velčs tomēr spēja 
saglabāt skaidru prātu un nosūtīja ziņu 
uz laiku apturēt stafeti, nevēlēdamies 
traģiskas nejaušības dēļ pazaudēt 
serumu. Tam par iemeslu bija ziņas, 
ka Olsons guvis smagus apsaldējumus 
rokām, braukdams mīnus 56 grādu 
temperatūrā un ievīstot savus suņus 
segās, ar mokām 1. februāra vakarā 
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ierodoties Blufā (Bluff). Tādēļ nāka
mais braucējs Gunārs Kāsens (Gunnar 
Kaasen) pacietīgi gaidīja trīs stundas, 
līdz vētra norima.
Tomēr vētra neatlaidās un atkal sāka 
pieņemties spēkā. Sniegbaltajā vie
sulī Kāsens paļāvās uz sava vadsuņa, 
vārdā Balto, kurš bija daļa no Sepalas 
komandas un tikai aizdots Kāsenam, 
instinktu, lai paliktu uz pareizā ceļa. 
Putenī, gandrīz neko neredzot, reizēm 
pat nevarot saskatīt savus suņus, 
Kāsens pabrauca garām savai pieturai 
Solomonai (Solomon), to nemaz ne
pamanīdams. Pēkšņi viņu pārsteidza 
īpaši spēcīga vēja brāzma un apmeta 
kamanas otrādi, izgāzdama dārgo 
kravu sniegā. Izrokot serumu un savas 
kamanas no sniega ar kailām rokām, 
Kāsens guva smagus apsaldējumus, 
bet, neraugoties uz to, devās tālāk. 

ePiDēmiJa aPturēta!
3. februāra naktī, nonākot nākamajā 
pieturpunktā, Kāsens atrada Edu Ronu 
(Ed Rohn) guļam, vēl tik ātri negaidot 
viņa ierašanos. Aprēķinot laiku, kāds 
Edam būtu nepieciešams, lai saga
tavotu savu pajūgu, Kāsens nolēma 
atlikušos 40 kilometrus līdz Nomei 
mērot pats. Noguris un ciezdams no 
sniega akluma, Kāsens un viņa koman
da Nomi sasniedza 2. februārī pulksten 
5.30 no rīta. Pārsteidzoši, bet, kad 
Velčs atkausēja serumu, tas izrādījās 
derīgs. Vakcinējot lielāko daļu Nomes 
iedzīvotāju, pēc trim nedēļām, 21. 
februārī, karantīna tika atcelta.
Par braucēju un suņu izrādīto drosmi 
un neatlaidību prezidents Kelvins Kū
lidžs apbalvoja visus dalībniekus ar 
zelta medaļu, un Aļaskas štats tiem 
piešķīra 25 dolārus, kas tajā laikā bija 
iespaidīga naudas summa. Seruma 
brauciens nokļuva gan preses virs
rakstos, gan radio programmās visā 
ASV. Šis difterijas uzliesmojums radīja 
interesi par potēšanos un izvērsās 
plašā kampaņā ar nolūku samazināt 
slimību izplatību.

Kam tieK Lauri?
Lai gan Sepala un Togo nobrauca vislie
lāko attālumu, Kāsens un Balto bija tie, 

kuri serumu ieveda Nomē un līdz ar to 
izpelnījās vislielāko slavu. Balto kļuva 
par slaveno seruma brauciena suni un 
avīžu zvaigzni, lai gan daudzi, tai skai
tā Sepala, kuram piederēja abi suņi, 
uzskatīja, ka šis tituls pienākas Togo, 
kam tajā laikā bija 12 gadu. 1925. gada 
decembrī Ņujorkas Centrālajā parkā 
uzstādīja Balto statuju. To uzzinādams, 
Sepala, neslēpdams ironiju, paziņoja: 
«Tas ir pāri maniem spēkiem! Statuja 
«avīžu mīlulim» Balto par godu viņa 
«izcilajiem» sasniegumiem!» 
Sepalas sarkasms nekavēja Balto tur
pināt plūkt uzvaras laurus. Vairākus 
gadus tas ceļoja un viesojās dažādās 
Amerikas pilsētās, visbeidzot apmeto
ties Klīvlendā, padarot pilsētas Zoolo
ģisko dārzu par savu mājvietu. Tur, pēc 
viņa nāves 1933. gadā 11 gadu vecu
mā, viņu izbāza un izstādīja Klīvlendas 
Dabas vēstures muzejā. 
Savukārt pēc Togo nāves 1929. gadā 
16 gadu vecumā viņa ķermenis arī tika 
saglabāts un šobrīd atrodas muzeja 
kolekcijā Iditarodas Kamaniņu suņu 
sacīkšu galvenajā mītnē Vasillā (Wasil-
la), Aļaskā.
Sepala pavadīja vēl daudzus gadus, strā
dājot ar kamanu suņiem un nodarbo
joties ar to audzēšanu. Viņš mira1967. 
gadā, sasniedzis 90 gadu vecumu, un 
apglabāts Nomē, ilgi pirms Balto atkal 
tika slavināts bērnu grāmatās un pat 
Stīvena Spīlberga pilnmetrāžas multipli
kācijas filmā. Šobrīd vēl viena Balto sta
tuja ir atrodama Ankoridžā, tikai dažus 
kvartālus no Aļaskas dzelzceļa stacijas 
un starta punkta ikgadējām Iditarodas 
suņu kamanu sacīkstēm.
Sākot ar 1997. gadu, slavenais ceļotājs 
pulkvedis Normans Vaugans (Norman 
Vaughan) izveidoja ikgadēju braucienu 
no Nenanas uz Nomi, aptuveni 1250 
kilometru garumā, pirmo no tiem no
saucot par Normana Vaugana 1925. 
gada seruma piemiņas brauciena 
ekspedīciju. Lai gan šis modernais 
Seruma brauciens ir balstīts uz muše-
ru sasniegumiem, šajās sacīkstēs pie
dalās arī dalībnieki uz sniega motocik
liem un regulāriem apstāšanās punk
tiem pilsētās, lai maršrutā popularizē
tu bērnu potēšanu. 

nO DraiSKuļa Par LeĢenDu – tOGO DzĪve
Augumā mazs un slimīgs, Togo pavadīja bērnību 
Leonarda Sepalas sievas Konstances gādībā. Togo bija 
draiskulīgs un nerātns kucēns. Kad vien Sepala devās 
uz suņubūdām, Togo skraidīja apkārt, kozdams pajūga 
suņiem, tos kaitinot un novēršot uzmanību. Sepala 
izlēma, ka kucēna nedarbu pietiek, un atdeva suņuku 
sievietei, kura meklēja mājdzīvnieku. Togo ar šādu 
dzīvesveidu nebija mierā un ātri vien atrada iespēju 
aizbēgt – iztriecoties cauri loga stiklam. Pacietīgi 
meklējot ceļu uz savu sākotnējo mājvietu, Togo 
pārsteidza Sepalu tik ļoti, ka viņš to pieņēma atpakaļ, 
noteicot: «Suns, kas ir tik uzticīgs saviem pirmajiem 
draugiem, ir pelnījis tikt atzīts.»
Tomēr Togo pie katras iespējas uzklupa vadsuņiem. Šāda 
rīcība bieži vien nebeidzās labi, reiz pat gandrīz maksājot 
viņam dzīvību, kad Togo par savu upuri izvēlējās baru ar 
rūdītiem malamutiem. Tomēr šī pieredze tikai padarīja 
viņu par labāku vilcēju, jo viena no grūtākajām iemaņām 
jaunam vadsunim, ir – kā pabraukt garām citai komandai 
bez iesaistīšanās kautiņā. Turpmāk Togo vienmēr 
izveidoja drošu atstatumu.
Togo bija aptuveni astoņus mēnešus vecs, kad viņam 
radās iespēja parādīt  potenciālā vadsuņa spējas. Sepala 
bija steigā jāsavāc komanda braucienam uz kādu 
raktuvju nometni 260 kilometru attālumā, kur viņš 
bija nolīgts aizvest kādu ģeologu pārbaudīt baumas 
par atrastu zeltu. Sepala bija Togo sasējis un atstājis 
pieskatīšanai uz vismaz divām dienām, nevēlēdamies, 
lai tas viņam sekotu un traucētu pajūgam. Togo tajā 
pašā naktī atsvabinājies no virves un lēca pāri divus 
metrus augstajam žogam, kas apjoza suņubūdas. Viņa 
kāja iepinās drātīs žoga augšgalā, un tikai ar kopēja 
palīdzību, kura uzmanību piesaistīja žēlabainie kaucieni, 
Togo tika lejā, nekavējoties pielecot kājās un dodoties 
pakaļ Sepalam. Togo skrēja visu nakti, sekojot pēdām 
līdz Solomonai, kur viņš nepamanīts klusi atpūtās 
līdz rītausmai. Nākamajā rītā Sepala pamanīja, ka 
viņa komanda dodas uz priekšu neparastā ātrumā. 
Nospriedis, ka pajūgs ir saodis ziemeļbriedi, viņš piepeši 
pamanīja tālumā skrienošu suni un saprata, kas par 
lietu – resgalis Togo atkal ķēries pie nedarbiem. Tas 
skraidīja ap pajūgu, te mēģinot ieķert ausīs vadsunim, 
te aizskrienot pa pēdām kādam ziemeļbriedim, ne 
mirkli neliekoties mierā. Kad Sepala beidzot Togo 
noķēra, viņam neatlika nekas cits, kā iejūgt to kamanās 
riteņu pozīcijā pašā aizmugurē, kur tas visu laiku būtu 
pieskatāms. Tai pašā mirklī, kad iejūgs tika aplikts ap 
Togo kaklu, nepaklausīgais suns kļuva nopietns un 
pacietīgs, kas Sepalu pārliecināja par to, ka Togo gluži 
vienkārši vēlējās būt komandā. Dienai ritot, Sepala 
pārvietoja Togo arvien tuvāk priekšgalam, līdz vakarpusē 
tas dalīja vadsuņa pozīciju. Togo savā pirmajā braucienā 
vilka kamanas 120 kilometrus, kas bija nedzirdēts 
rekords, pat ja viņš nebūtu kucēns. Sepala viņu sāka 
dēvēt par brīnumbērnu un vēlāk piebilda:
«Es esmu atradis dzimušu līderi, ko es esmu gadiem ilgi 
mēģinājis panākt vaislas ceļā.»
Togo vārds dots par godu Heiačiro Togo – japāņu 
admirālim, kurš cīnījās Krievijas–Japānas karā, kā arī 
citās militārās kampaņās. Sepala mēdza par savu 
uzticamo biedru lepni izteikties:
«Viņš ir piecdesmit mārciņas muskuļu un cīņasspara 
pilna sirds.»
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kā rūpēties par aknu veselību?

Pieaugušam cilvēkam aknas sver gandrīz pusotru 
kilogramu. Aknas atrodas ķermeņa labajā pusē, zem 
diafragmas vēdera dobuma augšdaļā, un, ja tās nav 
palielinātas, tās nevar sataustīt. Aknas sastāv no 
daudzām šūnām, starp kurām visvairāk, apmēram 
60–70%, ir tā saucamās aknu šūnas (hepatocīti), kas 
ir tikai aknās un kas veic aknām specifisku funkciju. 
Aknās metabolizējas ar pārtiku uzņemtās olbaltum
vielas, taukvielas, ogļhidrāti, sintezējas daudzas vielas, 
kas nodrošina organisma dzīvībai svarīgus procesus, 

noārdās bioloģiski aktīvas vielas, aknas neitralizē 
toksiskus produktus, kas veidojas vielmaiņas procesā 
vai arī nonākuši organismā no ārpuses. Aknām ir arī 
asinis pievadošā un aizvadošā sistēma. Turklāt asinis 
pievadošās sistēmas ir divas: arteriālās asinis, kurās ir 
daudz skābekļa, un venozās, kas plūst no zarnu trakta 
un kurās ir maz skābekļa, bet daudz uzņemtās pārti
kas sagremoto produktu, toksisko vielu. Dubultā asins 
piegāde organismā ir tikai aknām. Šāda asinsrite tās 
padara par sava veida filtru.

Hroniskas aknu slimības līdz noteiktam laikam norit 
apslēpti, bez veselības traucējumiem. Bieža parādība 
(apmēram 20%) ir taukainā hepatoze (steatoze), kad 
pacienta aknu šūnās pastiprināti izgulsnējas taukvie
las. Daļai pacientu, neārstējot hronisku C vīrushepatī

tu (Latvijā ar šo vīrusu inficēti gandrīz 2% iedzīvotāju) 
vai taukaino hepatozi, attīstās aknu ciroze. No akūtām 
aknu slimībām biežākie ir vīrushepatīti, ko ierosina C, 
B, A un citi, kopā septiņi, vīrusi. Nav retums arī alkoho
la radīts akūts toksisks hepatīts. 

aknu uzbūve un darbība

biežākāS aknu SlimībaS

riSka faktori
Neliela daļa aknu slimību ir ģenētiski pārmantotas. 
Otra daļa saistīta ar B, C vīrushepatītu un infekcijas 
avotiem. Lielākā daļa cilvēku ar šīm infekcijas slimī
bām inficējas nejauši, bet reizēm tas ir higiēnas un 
uzvedības normu ignorēšanas rezultāts: intravenoza 
narkotiku ievadīšana, tetovējumu, pīrsinga veikšana 
nepiemērotos apstākļos, bieža seksuālo partneru mai
ņa, gadījuma rakstura seksuālie kontakti u. c. Inficēta 
cilvēka organismā šie vīrusi atrodas aknās, tur vairojas, 
bet pēc tam nonāk asinīs un sekrētos, kas veidojas no 
asinīm (sperma, vagīnas sekrēts). Savukārt A un E he
patīta vīrusi izplatās līdzīgi zarnu infekciju slimībām. 

Lielākajā daļā gadījumu aknu bojājuma iemesls ir 
cilvēka dzīvesveids, kaitīgie ieradumi, tieksme baudīt 
alkoholu, garšīgus ēdienus, nevīžīga attieksme pret 
slimību profilaksi. Alkohola radīto taukaino hepatozi 
un tai sekojošās izmaiņas aknās un citos orgānos iz
raisa pārmērīga, bieža, ilgstoša alkoholisko dzērienu 
lietošana, ko bieži vien pavada sātīgas uzkodas. Tur
klāt nav svarīgi, kādi, bet cik daudz alkoholisko dzē
rienu tiek lietots. Mūsdienās būtisks aknu bojājuma 
riska faktors ir pārmērīga kaloriju uzņemšana (sātīga 
ēšana), kas bieži vien kombinējas ar mazkustīgu dzī
vesveidu. 

Rūpes par aknu veselību varētu definēt ļoti vienkārši – nedarīt tām pāri 
un netraucēt normāli strādāt. 

Acu sklēru, ādas dzelti nosaka bilirubīna uzkrāšanās 
audos, kas saistīta ar tā paaugstināto koncentrāciju 
asinīs. Tas notiek gadījumos, kad ir traucēta žults 
attece. Tā iemesls var būt žultsakmeņu slimība, au

dzēji žultsvadu apvidū vai arī bojātās aknu šūnas, kas 
nespēj bilirubīnu izvadīt žults kapilāros. Dzelte liecina 
par nopietnu aknu bojājumu.

par ko liecina dzelte?
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vai  aknu šūnaS atjaunojaS?
Aknu šūnas atjaunojas (reģenerējas) gan veselam, 
gan slimam cilvēkam. Slimojot ar akūtu hepatītu, tas 
ir intensīvs process, kas nodrošina atveseļošanos. 
Taču atsevišķos gadījumos, kad aknu šūnu bojāeja ir 
daudz izteiktāka par reģenerācijas procesu, slimība 
var beigties nelabvēlīgi.

Veiksmīgs aknu šūnu reģenerācijas process var notikt tikai 
tad, ja uz tām nedarbojas kaitīgi faktori (alkohols u. c.).  
Tā, piemēram,  taukainā hepatoze, kas attīstījusies, pastip
rināti lietojot alkoholiskos dzērienus, ar laiku mazinās un 
var izzust, ja cilvēks vairs nedzer. Cita lieta, ja pacientam ir 
aknu ciroze – tas ir neatgriezenisks process. 

der zināt!
aknu veselībai kaitē:
• trekni pārtikas produkti, kūpināju
mi, sāļi un asi ēdieni;
• alkohola lietošana;
• konservantiem un krāsvielām ba
gāti pārtikas produkti;
• aptaukošanās;
• mazkustīgs dzīvesveids;
• medikamenti;
• sadzīves ķīmija un citas toksiskas 
vielas;
• vīrusu infekcijas.

uzmanību!
par aknu bojājumiem var  
liecināt:
• sāpīgums labajā paribē;
• dzeltena āda, acu sklēras;
• slikta dūša;
• apetītes zudums;
• nogurums;
• pastiprināta zilumu veidošanās;
sāpes locītavās (akūts B vīrushe
patīts);
• bezmiegs;
• grūtības koncentrēties.

faktS
• Pirmā sekmīgā aknu 
pārstādīšana veikta jau 
1967. gadā ASV. Kopš 
tā laika pasaulē ik gadu 
veic ap 21 000 aknu 
transplantācijas ope
rāciju.
• Pirmā sekmīgā aknu 
transplantācija Latvijā 
veikta 2011. gadā  
P. Stradiņa  Klīniskajā 
universitātes slimnīcā.

aknu bojājuma pazīmeS
Veselam cilvēkam (ja nav slodzes)  organisma dzīvot
spējai svarīgu funkciju nodrošināšanā iesaistās tikai 
apmēram 30–40% aknu šūnu. Ja rodas papildslodze 
vai kaitīgo faktoru ietekmē, tiek iesaistītas arī aknu 
šūnas, kas atrodas rezervē. 
Lielākajai daļai pacientu, kuri slimo ar hroniskām aknu 
slimībām (taukaino hepatozi, hronisku B, C vīrushe
patītu), patoloģiskās izmaiņas aknās nav pārāk izteik
tas – viena daļa šūnu iet bojā, citas atjaunojas. Lai 
gan aknās norit iekaisuma process, tas nerada aknu 
darbības traucējumus un tās tiek galā ar savu darbu. 
Šādos gadījumos pacientiem visbiežāk nav arī vese
lības traucējumu, izņemot atsevišķus gadījumus, kad 

vērojams nespēks, pazeminātas darbspējas. Parasti 
salīdzinoši labā pašsajūta turpinās līdz brīdim, kad sāk 
attīstīties ciroze – saistaudu ieaugšana aknās.
Atšķirīga situācija ir akūta hepatīta gadījumā, kad 
vīrusu vai toksisku vielu ietekmē vienlaikus iet bojā 
liels daudzums aknu šūnu un tās vairs netiek galā. 
Parādās slimības pazīmes: nespēks, apetītes zudums, 
nelaba dūša, paaugstināta ķermeņa temperatūra, 
traucēts miegs, sāpes labās paribes apvidū, pakrūtē, 
tumšs urīns, gaišas fēces, dzelte. Jāatceras, ka arī akūti 
vīrushepatīti, it sevišķi C vīrushepatīts, var noritēt bez 
klīniskajām izpausmēm, dažreiz tos izdodas atklāt 
nejauši.

aknu profilaktiSkie izmeklējumi
Viens no veidiem, kā savlaikus atklāt aknu slimības, ir 
reizi gadā (atsevišķos gadījumos pat biežāk) noteikt 
asinīs ALAT aktivitāti, kas ir viens no specifiskajiem 
aknu fermentiem. ņemot vērā, ka Latvijā ir diezgan 

plaši izplatīts C vīrushepatīts, vajadzētu arī noteikt 
antivielas pret šo vīrusu. Svarīgs izmeklējums ir aknu 
ultrasonogrāfija. Ja izmaiņas netiek atklātas, šo izmek
lējumu vajadzētu veikt ik pēc 3–5 gadiem.

kā paSargāt aknaS
Labākā aknu slimību profilakse ir veselīgs, aktīvs 
dzīvesveids un mērenība gan ēšanā, gan alkohola 

lietošanā, gan seksuālo partneru skaita ziņā. Noteikti 
vajadzētu vakcinēties pret A un B vīrushepatītu. 
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galvenais – ĢimeneS 
ārStS un mājaS aprūpe
Līdz šā gada 31. decembrim Veselības ministrijai jāizstrādā veselības aprūpes sistēmas 
attīstības plāns. Uz sarunu par to, kā veselības aprūpe tiek organizētā Norvēģijā, aicinājām 
veselības zinātņu maģistri, LU doktoranti, Veselības centra vadītāju aiz Polārā loka 
Ziemeļnorvēģijā,  Mehamnā, Ritu Konstanti.

Kāda ir slimnīcu tīkla struktūra 
norvēģijā?
Struktūra ir līdzīga kā pie mums – ir 
universitātes slimnīcas un, var teikt, ir 
reģionālās un lokālās slimnīcas, bet tām 
ir plašākas funkcijas, piemēram, psi
hiatrijas ambulatorais un stacionārais 
pakalpojums ir katrā reģionālā slimnīcā. 
2002. gadā Norvēģijā notika reforma, 
un visas slimnīcas pārņēma reģioni. 
Tagad ir universitātes slimnīcas un pā
rējās. Uzskatu – ka tā ir pareiza pieeja, 
ka vienprofila slimnīcas ir integrētas 
daudzprofilu slimnīcās, jo, piemēram, 
specializētā psihiatrijas slimnīca uzliek 
pacientam tādu kā zīmogu. Šai psihiat
rijas integrācijai daudzprofilu slimnīcās 
ir vēl viens pozitīvs aspekts, proti, 
psihiatrijas nodaļai kā daudzprofilu 
slimnīcas sastāvdaļai ir pieejamākas 
plašākas diagnostikas iespējas – pie
mēram, demences gadījumu precīzākai 
diagnosticēšanai ir nepieciešams dator
tomogrāfs, tātad pastāv situācijas, kad 
atsevišķos gadījumos vizuālā diagnos
tika ir nepieciešama psihiatrijas pa
cientiem. Ar vārdu sakot, nav šauri spe
cializētu lokālo slimnīcu, bet tajā pašā 
laikā tiek ievērots, ka bez specializācijas 
nevar būt vispārējās veselības aprūpes. 
Slimnīcās noteikti ir vispārējās veselības 
aprūpes ārsts jeb mūsu izpratnē varētu 
teikt, ka tas ir internists, ir ķirurgs bez 
šauras specializācijas, piemēram, trau
matoloģijā, ir anesteziologs, psihiatrs 
un ginekologs jeb dzemdību speciālists. 

Minētajiem ārstiem ir jābūt visās slim
nīcās.
Vecajiem ļaudīm Norvēģijā ir t. s. slimo 
mājas (tā to varētu tulkot latviešu valo
dā), kas mūsu izpratnē ir kaut kas vidējs 
starp pansionātu un slimnīcu. Šajās 
slimo mājās atrodas cilvēki, kuriem 
nepieciešama medicīniska aprūpe un 
kuri lielāko tiesu tur atrodas līdz mūža 
galam. Tad ir aprūpes dzīvokļi, kas ir 
kā starpposms starp mājas aprūpi un 
slimo māju. Katram vecajam cilvēkam 
ir savs dzīvoklītis vienā mājā. Šajā mājā 
24 stundas diennaktī ir māsu palīgs, 

kurš prot izmērīt asinsspiedienu un 
temperatūru vai iedot paracetamolu, 
vai izsaukt papildu palīdzību, ja tāda ir 
nepieciešama. Tātad katrs slims un vecs 
cilvēks tiek ielikts veselības aprūpes 
sistēmā, ņemot vērā viņa indikācijas, 
stāvokli, pašaprūpes spējas. Tas viss 
kopā dod iespēju cilvēku gan ārstēt, gan 
aprūpēt.

vai vecie ļaudis, kas nav nopietni 
slimi, bet kuriem tomēr ir ar vecumu 
saistītas veselības stāvokļa izmaiņas, 
norvēģijā dzīvo pansionātos?
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Sallija Benfelde

Ritas Konstantes darba vieta atrodas vistālākajā Norvēģijas ziemeļu punktā.
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Norvēģijā nozīmīga vieta ir mājas ap
rūpei. Tā nav tikai kā slimnīcas funkciju 
pagarinājums, tā tiek izmantota arī 
vecu cilvēku aprūpei mājās, un to veic 
ne tikai māsas, bet arī māsu palīgi vai 
apmācīti cilvēki ar pieredzi aprūpes 
jautājumos. Medicīniskā un sociālā 
aprūpe nav nodalīta – medicīniskā un 
sociālā mājas aprūpe ir viena vadītāja 
pakļautībā. Pamatkoncepcija – nevienu 
cilvēku neievietot medicīniskā iestādē, 
kamēr tam nav medicīnisku indikāciju. 
Ja cilvēkam nav medicīnisku indikāciju, 
bet viņš, piemēram, jūtas nedrošs par 
sevi, varam braukt pie viņa arī četras 
reizes dienā. Vides riski tiek pēc iespējas 
samazināti, lai vecajam cilvēkam nekas 

nenotiktu. Arī divstāvu mājās ir lifti, 
lai vecie ļaudis var tikt augšā un lejā. 
Pavisam īsi varētu sacīt, ka vecums 
un vientulība nav iemesls ievietošanai 
pansionātā vai slimo mājā, ja tam nav 
medicīnisku indikāciju. Ir mājas aprūpe, 
ir dienas aktivitāšu centri veciem  
ļaudīm – savā ziņā tas ir kā dienas pan
sionāts, uz kuru cilvēku aizved mājas 
aprūpe, ja viņš grib uz turieni doties, bet 
pats nevar aiziet.

vai slimnīcu gultasvietu skaits tiek 
rēķināts pēc iedzīvotāju skaita?
Gultasvietu skaits jeb slimnīcu lielums 
Norvēģijā ir dažāds. Ir slimnīcas, kuras 
ir mazākas par mūsējām. Piemēram, 
Hammerfestas slimnīcā ir 59 gultas un 
ģeogrāfisko apsvērumu dēļ tā pastāv 
kā slimnīca ar 24 stundu neatliekamo 
medicīnisko palīdzību. Tāpat Norvēģijā 
ir veselības centri, ko pēc lieluma varētu 
salīdzināt ar Dagdas vai Ērgļu slimnīcu, 
to struktūra un darba organizācijas 
procesi ir izveidoti tā, lai nepieciešamī
bas gadījumā stundas laikā slimnieku 
var nogādāt slimnīcā. Ziemeļnorvēģijā 
mazo veselības centru ir vairāk, jo 
tur uz lielu teritoriālo platību ir maz 

iedzīvotāju un ir skarbi vides apstākļi. 
Varētu sacīt, ka Norvēģijā veselības 
centri zināmā mērā kalpo tā, kā mūsu 
izpratnē to darīja poliklīnikas un arī kā 
pirmās neatliekamās palīdzības vietas 
un ārstēšanās vietas veciem un hroniski 
slimiem pacientiem. Tomēr ir vajadzīgi 
daži paskaidrojumi, jo ir būtiskas at
šķirības. Norvēģijas veselības centros 
nav speciālistu, vienīgais speciālists 
centrā ir ģimenes ārsts, fizioterapeits, 
vecmāte, māsa, ir rehabilitācijas iespē
jas. Norvēģijā pie jebkura speciālista 
nosūtījumu raksta ģimenes ārsts, nav 
tiešās pieejamības speciālistu, arī pie 
acu ārsta un ginekologa, un Ziemeļ
norvēģijā ceļu pie speciālista turp un 
atpakaļ apmaksā valsts. Ģimenes ārstu 
funkcijas ir plašākas nekā Latvijā, viņi 
ir ļoti zinoši un daudzos gadījumos 
nav vajadzīgs speciālists, jo ar pacienta 
veselības problēmām tiek galā ģimenes 
ārsts. Pacientam jāmaksā līdzmaksā
jums par ģimenes ārsta un speciālista 
apmeklējumu, tas pats attiecas arī uz 
izmeklējumiem, bet par pārējo maksā 
valsts. Ja gada laikā cilvēks šiem vese
lības aprūpes obligātajiem līdzmaksā
jumiem iztērē vairāk nekā 2000 kronu 
(tas ir apmēram 170 latu), tad pārējos 
līdzmaksājumus jau maksā valsts. Ja 
runājam par neatliekamo palīdzību, tad 
veselības centra funkcija ir stabilizēt, 
piemēram, smagu traumu guvuša vai 
avārijā cietuša cilvēka stāvokli, lai viņu 
varētu pārvest uz slimnīcu, neapdrau
dot dzīvību. Katram ģimenes ārstam 
pēc grafika ir diennakts dežūra, un šīs 
akūtās saslimšanas vai traumas jāmāk 
nostabilizēt katram ģimenes ārstam, 
kurš strādā Norvēģijas ziemeļu reģionā. 
Pati esmu pieredzējusi situācijas, kad 
tiek izsaukti paramediķi, jo cilvēks guvis 
ļoti smagu galvas traumu. Kad ātrā 
palīdzība ar paramediķiem jau ir izbrau
kusi, akūtās medicīnas centrs (AMK) pa 
rāciju paziņo to dežurējošajam ģimenes 
ārstam, kurš kopā ar paramediķiem 
tūlīt dodas uz notikuma vietu, bet pēc 
tam uz veselības centru. Vienlaikus 
veselības centra māsa saņem ziņas no 
AMK, un, kamēr ārsts ar paramediķiem 
dodas pie pacienta, māsa sagatavo visu 
vajadzīgo – telpu, intravenozās sistēmas 

un gaida ierodamies paramediķus ar 
cietušo un dežurējošo ģimenes ārstu. 
Ārsts nosaka vajadzīgo palīdzību, lai 
pacientu varētu pārvest uz slimnīcu. 
Tāda pati shēma darbojas attiecībā uz 
iekšķīgo slimību akūtiem gadījumiem. 
Pēc pieredzes varu teikt, ka dežurējošais 
ģimenes ārsts parasti diezgan precīzi 
nosaka iespējamo diagnozi šiem akū
tajiem pacientiem, arī traumas apjomu 
un veidu, lai gan speciālās izmeklējumu 
metodes veselības centrā neveic – cen
tra uzdevums, kā jau teicu, ir stabilizēt 
stāvokli pārvešanai uz slimnīcu. Tomēr 
uz vietas ir pieejamas ātrās diagnostikas 
metodes un varam analizēt asins ainu 
vai noteikt iekaisuma rādītājus, uzņemt 
elektrokardiogrammu. Ar autotranspor
tu Norvēģijā slimniekus ved salīdzinoši 
reti, biežāk ar lidmašīnām, bet ļoti slik
tos laika apstākļos, kad arī ambulances 
lidmašīnas nelido – ar helihopteriem.

Latvijā grūti iedomāties tādu neatlie
kamās palīdzības līmeni.
Nevar vienas valsts veselības aprūpes 
sistēmu automātiski salīdzināt ar citas 
valsts sistēmu. Pirmkārt, Norvēģijā ir 
nafta, un tā ir bagāta valsts. Otrkārt, ir 
jāzina, ka ļoti atšķiras sistēma Ziemeļ
norvēģijā – Finnmarkas reģionā, kur ir 
skarbi laika apstākļi un maz cilvēku lielā 
teritorijā, un sistēma Dienvidnorvēģijā, 
kur ir daudz lielāks iedzīvotāju blīvums 
un ir citi klimatiskie apstākļi. Piemēram, 
Finnmarka pēc lieluma aptuveni atbilst 
divām trešdaļām Latvijas. No veselības 
centra, kurā es strādāju, viena slimnīca 
ģeogrāfiski atrodas aptuveni 300 kilo
metrus pa labi, otra aptuveni 300 kilo
metrus pa kreisi. Tātad attālums starp 
divām slimnīcām ir 600 kilometru –  
kā Latvijā no Daugavpils līdz Liepājai. 
Tajā pašā laikā ir salīdzinoši daudz ve
selības centru – uz 72 500 iedzīvotājiem 
Finnmarkā to ir 16, un akūtās situācijās 
pacienti no šiem veselības centriem uz 
slimnīcām lielāko tiesu tiek pārvietoti 
ar lidmašīnām vai helihopteriem, kā 
arī atsevišķos gadījumos mēs varam 
ārstēt akūtas saslimšanas uz vietas. Šim 
mērķim mums katrā no 16 centriem ir 
tā saucamās decentralizētās slimnīcu 
gultas vietas. Manā centrā tāda ir vie
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vajadzība pēc slimnīcas tās klasiskā 
izpratnē – ar gultām un 24 stundu 
aprūpi – tik drīz vēl nezudīs.
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na. Šeit uz vietas mēs ģimenes ārsta 
uzraudzībā esam ārstējuši hroniskās 
obstruktīvās slimības paasinājumus, 
pneimonijas u. c. Kad šajā gultā nav 
pacienta, izmantojam to kā dienas 
stacionāra vietu. Ja skatāmies uz 
Norvēģijas dienvidiem, tad Dienvid
norvēģijā šie skaitļi un situācija ir cita. 
Tāpēc diezgan aplami būtu Latvijā par 
katru cenu un ļoti stingri ievērot visai 
abstraktos gultasvietu, attālumu un vēl 
dažādus citus skaitļus. Tāpat ir jāapzi
nās, ka gultasvieta pati par sevi nevienu 
nav izārstējusi, to dara speciālisti, kuri 
lieto ārstēšanas metodes un tehniskās 
iespējas, tādēļ svarīgāk vispirms būtu 
runāt par slimnīcas vai ārstniecības 
iestādes funkcijām – ko tā veic šobrīd 
un ko varētu veikt nākotnē. 

Bieži tiek apgalvots, ka iedzīvotāju 
skaits Latvijā samazinās, tādēļ nav 
vajadzīgs tik daudz slimnīcu, cik to ir 
pašlaik.
Tas nav tik vienkārši, jo palielinās gados 
vecāku un vecu cilvēku skaits. Tā tas 
turpināsies. Jo cilvēki ir gados vecāki, 
jo vairāk viņiem ir vajadzīgi veselības 
aprūpes pakalpojumi. Aizbrauc gados 
jaunāki cilvēki, bet viņu vecāki un vec
vecāki paliek šeit. Statistika liecina, ka 
vecuma grupa virs sešdesmit veselības 
aprūpi noslogo visvairāk. Ne velti, slim
nīcas plānojot, tiek pētīta demogrāfiskā 
situācija pašlaik un nākotnē. Tāpat arī 
tiek ņemtas vērā dažādu slimību pro
gnozes: piemēram, ir zināms, ka diabēta 
un onkoloģisko slimnieku skaits pieaug 
ar katru gadu. Katrā ziņā šobrīd mēs 
nevaram teikt, ka slimnīcas nebūs vaja
dzīgas. Vajadzība pēc slimnīcas tās kla
siskā izpratnē – ar gultām un 24 stundu 
aprūpi – tik drīz vēl nezudīs. Varbūt 
pēc gadiem četrdesmit, kad tagadējie 
divdesmitgadnieki pārkāps sešdesmit 
gadu slieksni un viņu būs mazāk nekā 
šodien demogrāfiskās lejupslīdes dēļ, kā 
arī būs ieviestas vēl jaunākas ārstēšanās 
metodes un varēsim ārstēties mājās, 
tad arī varēsim runāt par slimnīcu skaita 
samazināšanu. Pagaidām mēs varam 
runāt tikai par atsevišķu pakalpojumu 
koncentrēšanu, lai palielinātu slimnīcu 
produktivitāti un efektivitāti.  

cik procentus no iKP norvēģijā atvēl 
veselības aprūpei?
Tie ir aptuveni 10 procenti, bet šos skait
ļus nevar tik vienkārši salīdzināt, jo Nor
vēģijā personāla algas ir lielākas. Norvēģu 
medicīnas māsas alga ir desmit reižu 
lielāka nekā Latvijā, un ārstu algas vispār 
nav salīdzināmas. Ja māsa vēl ir mācīju
sies augstskolā divus gadus, lai iegūtu 
specializētās māsas sertifikātu psihiatrijā 
vai, piemēram, kā operāciju māsa, viņas 
alga ir vēl augstāka nekā māsai ar pamata 
izglītību, tāpat arī augstāka alga ir māsai 
ar maģistra grādu. Tādēļ nebūtu pareizi 
vienkārši salīdzināt IKP skaitļus, nezinot 
šādas nianses. 

Latvijā medmāsa izglītību iegūst ko
ledžā, un tā ir pirmā līmeņa augstākā 
izglītība. Bakalauru medmāsa var iegūt 
tikai māszinībās, kas ir vairāk adminis
tratīva, nevis medicīniska izglītība un 
ir domāta vadošam darbam. tātad ļoti 
daudzas māsas, lai iegūtu bakalaura 
grādu, mācās to, kas patiesībā viņu 
darbam tā īsti nav vajadzīgs, jo viņas 
turpina strādāt ar slimniekiem, nevis 
kļūst par vadītājām. Kā māsas apgūst 
izglītību norvēģijā?
Kādreiz, kad es sāku mācīties, Norvēģijā 
māsām uzreiz nebija bakalaura grāda 
medicīnā, bija augstskolā jāmācās vēl 
gads, lai to iegūtu. Tagad pēc koledžas 
beigšanas māsa iegūst bakalaura grādu 
medicīnā. Pie mums tas nav iespējams, 
un es nezinu, kādēļ tā notiek. Norvēģijā, 
ja māsa grib strādāt vadošā darbā – pie
mēram, par nodaļas virsmāsu vai nodaļas 
vadītāju (tur nodaļas vada māsas), viņa 
vai nu mācās veselības aprūpes admi
nistrācijas un organizēšanas kursos, 
vai studē šīs vadības un menedžmenta 
programmas maģistrantūrā. Ja māsa grib 
specializēties kādā nozarē, viņai vispirms 
jāiegūst bakalaura grāds, tad vismaz 
divi gadi jānostrādā šajā nozarē un tad 
pusotrs gads vai divi gadi (atkarībā no 
programmas veida) jāmācās augstskolā, 
lai iegūtu, piemēram, onkoloģijas māsas 
diplomu, kas ir derīgs visu mūžu. Nekādi 
sertifikāti ik pēc pieciem gadiem nav jāat
jauno. Respektīvi, vispirms māsa saņem 
bakalaura grādu medicīnā un var strādāt 
kā vispārējās prakses māsa. Ja viņa grib 

strādāt kā administrators, tad vai nu 
mācās kursos, vai studē maģistrantūrā 
un arī doktorantūrā. Ja māsa grib strādāt 
kādā nozarē kā māsa ar specializāciju, 
tad augstskolā jāmācās vēl pusotrs vai 
divi gadi. Nozares māsu salīdzinoši nav 
daudz, ne vairāk par 30 procentiem no 
visu māsu skaita, un parasti izvēlētajā 
nozarē viņas strādā ilgi. Ar vispārējās 
māsas diplomu var strādāt jebkurā no
daļā, papildu izglītība ir vajadzīga tad, ja 
māsa pati grib specializēties, tātad tas 
ir brīvprātīgi. Pienākumi un atbildība 
vispārējai un nozares māsai ir līdzīga, bet 
nozares māsa var strādāt sarežģītākās 
situācijās, risināt komplicētākas aprūpes 
problēmas, viņa ir ieguvēja profesionālajā 
ziņā, un, protams, viņai ir lielāka alga. 
Manuprāt, tā ir loģiska un saprotama 
sistēma, nav jātērē ne valsts, ne privātie 
līdzekļi nevajadzīgu grādu iegūšanai un 
sertifikātu atjaunošanai. Un pats galve
nais – var specializēties tajā jomā, kas 
interesē, tad arī darba rezultāts ir labāks 
un atdeve ir cita. 
Ja atgriežamies pie veselības aprūpes 
sistēmas jautājumiem, jāņem vērā katra 
konkrētā reģiona situācija un ir vajadzīgi 
aprēķini un izpēte, lai lemtu par veselības 
aprūpes pakalpojumu apjomu un saturu. 
Otrs, ka mēs nevaram automātiski kaut 
ko pārņemt no citas valsts veselības ap
rūpes sistēmas, to neizpētot līdz galam. 
Norvēģijā slimnīcas ir tikai aisberga re
dzamā daļa, jo ir milzīga infrastruktūra, 
kas cilvēkam ļauj risināt ar veselību saistī
tās problēmas, nenonākot līdz slimnīcai. 
Norvēģijā ir ļoti attīstīta mājas aprūpe, tai 
ir plašākas funkcijas nekā mājas aprūpei 
Latvijā. Mājas aprūpe Norvēģijā tiek no
drošināta 24 stundas diennaktī. Kā jau 
sacīju, paralēli mājas aprūpes iespējām ir 
pusceļa mājas, aprūpes dzīvokļi. Tādēļ 
Skandināvijā var atļauties mazāk slimnī
cu un mazāk gultu, jo ir pilnīgāka infra
struktūra ārpus slimnīcām, kā arī tiek 
nodrošināta labāka vecu hroniski slimu 
pacientu aprūpes nepārtrauktība, kas 
samazina hospitalizācijas un atkārtotās 
hospitalizācijas skaitu minētai iedzīvotā
ju grupai. Latvijā vecu cilvēku īpatsvars 
pieaugs, pieaugs attiecīgi ar to saistītās 
veselības problēmas, un šāda veida pa
kalpojumi būs nepieciešami. 

CItuR 
 pASAulē
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Par ko var liecināt dedzināšana kuņģī?
Pēc bagātīgas, treknas maltītes, kad 
kuņģa sekrēcija kļūst intensīvāka, de
dzināšanas sajūta nav nekas neparasts. 
Dedzināšana un sāpes vēderā var liecināt 
arī par kuņģa kairinājumu jeb dispepsiju. 
Viens no dispepsijas iemesliem ir psiho
somatiskie traucējumi, no kuriem biežāk 
cieš sievietes un gados jauni cilvēki. Taču 
parasti sūdzības ir gastroezofageālā atviļ
ņa jeb refluksa slimības (GEAS) pazīme. 
Nepatīkamās sajūtas izraisa barības 
vada apakšējā slēdzējmuskuļa darbības 
traucējumi, kuru dēļ kuņģa skābe nonāk 
barības vadā. Klasiskā atviļņa slimības 
pazīme ir arī regurgitācija, tas ir, sajūta, 
ka kuņģa saturs tiek atmests atpakaļ. 
GEAS kritēriji ir traucējoši simptomi, kas 
visbiežāk atkārtojas vairāk nekā vienu 
divas reizes nedēļā.

Kādi izmeklējumi un cik bieži jāveic, lai 
noteiktu diagnozi?
Viens no veidiem, kā apstiprināt vai 
izslēgt GEAS diagnozi, ir medikamentu 
tests. Dodot pacientam  pietiekami lielā 
devā un pietiekami ilgi kuņģa sālsskābi 
mazinošus medikamentus, var pārlie
cināties, vai tiem ir efekts. Barības vada 
funkcijas noteikšanai izmanto, piemē
ram, ezofageālo manometriju (spiediena 
mērīšanu), pHmetriju (skābes noteikša
nu barības vadā). Iespējams noteikt arī 
kuņģa sālsskābes līmeni, taču no simts 
atviļņa slimības pacientiem, kuriem tiek 
noteikta skābe barības vadā, kuņģa skā
bes mērījums nepieciešams tikai dažiem. 
Šobrīd kuņģa sālsskābes izmeklējumus 
visbiežāk veic tad, ja pacientam ir nevis 
dedzināšana, bet netipiskie simptomi, 

piemēram, kakla sāpes vai klepus.
Nereti endoskopijas laikā var ieraudzīt 
barības vada gļotādas erozīvu bojājumu 
(eroziju vai čūlu). Arī tad, ja endoskopis
kā izmeklēšana neko neatklāj, tas neno
zīmē, ka pacientam nav GEAS. Savukārt, 
ja endoskopijas laikā redzamas izmaiņas 
vārstulī, kas noslēdz barības vada un 
kuņģa pāreju, pacients nav jāārstē, ja 
vien viņam nav klīnisko simptomu. 
Mūsdienās ārsti nereti endoskopisko 
izmeklējumu GEAS pacientiem nosaka 
daudz biežāk, nekā tas būtu vajadzīgs.  Ja 
pacientam ir klasiska slimības klīnika, ja 
barības vadā un kuņģī nav nekādu bojā
jumu, ja nav helikobaktēriju, kas palielina 
vēža attīstības risku,  ASV zelta standarts 
– klasisku GEAS simptomu gadījumā 
veikt endoskopiju vienu reizi mūžā. 
  
vai jāatbrīvojas no helikobaktērijām, ja 
pacientam ir atviļņa slimība?
Onkoprofilakses nolūkos GEAS pacien
tiem helikobaktērijas vēlams iznīcināt, 
bet tikai tādos gadījumos, ja pacientam 
būs nepieciešama ilgstoša  kuņģa 
sālsskābi mazinoša terapija. Taču tas 
netiek darīts, lai mazinātu slimības 
simptomus, piemēram, dedzināšanu. 
Ilgstošas omeprazola grupas preparātu 
lietošanas laikā  helikobaktērijas var kļūt 
agresīvākas un no kuņģa izejas daļas 
pārvietoties uz korpusa daļu, paaugsti
not kuņģa vēža risku. 

cik ilgi jālieto skābi mazinoši līdzekļi? 
vai tiem var būt kādas blaknes?
Šo medikamentu lietošanai piemērojams 
tas pats princips, kas daudzām citām zā
lēm – tos vēlams lietot mazākās efektīvās 

devās un pēc iespējas īsāku laiku.  
GEAS pacientiem tie var būt jālieto mē
nešiem, gadiem ilgi vai pat visu mūžu, ja  
pastāv draudošu komplikāciju risks vai 
pēc preparāta lietošanas pārtraukšanas 
sūdzības atjaunojas. Vairākumam GEAS 
pacientu agrāk vai vēlāk būs nepiecie
šams atkārtots terapijas kurss. Ir pierā
dīts, ka šo medikamentu ilgstoša lietoša
na var nedaudz pastiprināt gūžas kakliņa 
lūzuma, kā arī infekciju risku, taču šos 
riskus iespējams novērst vai mazināt. 
 
vai diētas un stingra ēšanas režīma 
ievērošana var aizstāt medikamentus?
Cilvēkiem, kuri vēlas izvairīties no 
dedzināšanas kuņģī, kā arī GEAS pa
cientiem, ieteicams pilnībā atteikties 
vai vismaz ierobežot savā uzturā divas 
pārtikas produktu grupas. Pirmkārt, tos 
produktus, kas provocē kuņģa sālsskā
bes sekrēciju – kofeīnu saturošus 
dzērienus (kafiju, zaļo tēju), piparus, 
dažāda veida alkoholiskos dzērienus, 
pienu, tomātus un no tiem gatavotus 
produktus, piemēram, kečupu. Otrkārt, 
tos pārtikas produktus, kas padara 
vaļīgāku barības vada vārstuli, piemē
ram, alkoholiskos dzērienus, it īpaši 
baltvīnu, alu, liķieri, piparmētru tēju, 
treknus ēdienus.
Tikai 10% GEAS pacientu ar izteiktiem 
simptomiem palīdz  stingra ēšanas režī
ma un diētas ievērošana. 90% gadījumu 
tā būs neefektīva, un pacientiem būs 
nepieciešama medikamentoza ārstēša
na. Stingra režīma principi būtu jāievēro 
vienai GEAS pacientu grupai – grūtnie
cēm, kurām, cik vien iespējams, jāattu
ras no medikamentu lietošanas. 

pACIEntS 
  to vAR pAJAutāt

dedzināšanaS iemeSlS – 
atviļņa Slimība
pacientu jautājumi un atbildes
Jānovelk stingra robeža starp epziodisku dedzināšanu un GEAS. Ja pacients pēc bagātīgas 
maltītes jūt dedzināšanu, tas ir epizodisks atvilnis, nevis atviļņa slimība.

Mārcis leja 
gastroenterologs, LU 
asociētais profesors, 
RAKUS zinātnes 
daļas vadītājs, 
gremošanas slimību 
centrs GASTRO 

«ja pacients pēc 
viesību maltītes jūt 
dedzināšanu, tas ir 
epizodisks atvilnis, 
nevis atviļņa slimība.»
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Saskaņā ar Fizisko personu datu aiz
sardzības likumu (turpmāk – FPDAL), 
īpaša uzmanība jāpievērš sensitīvai 
personas datu apstrādei un aizsardzī
bai. Dati par personas veselību ir uz
skatāmi par sensitīviem FPDAL izprat
nē. Ārsta risks, nenodrošinot adekvātu 
personas datu aizsardzību, ir FPDAL un 
Direktīvas 95/46/EK par personas datu 
aizsardzību pārkāpums, par ko var pie
mērot administratīvo sodu (fiziskām 
personām līdz Ls 400, juridiskām – līdz 
Ls 10 000).
FPDAL 10. panta 1. daļa nosaka:
Lai aizsargātu datu subjekta intereses, 
pārzinis nodrošina: 
1) godprātīgu un likumīgu personas 
datu apstrādi; 
2) personas datu apstrādi tikai atbil
stoši paredzētajam mērķim un tam 
nepieciešamajā apjomā; 
3) tādu personas datu glabāšanas vei
du, kas datu subjektu ļauj identificēt 
attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz 
paredzētajam datu apstrādes mērķim 
noteikto laikposmu;
4) personas datu pareizību un to 
savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai 
dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi 
vai neprecīzi saskaņā ar personas datu 
apstrādes mērķi. 
Pārzinim (ārstiem vai medicīnas iestā
dei) ir jānodrošina, lai personas datu 
aizsardzības riski tiktu novērsti, turklāt 
jāveic regulāra risku novērtēšana un at
bilstoši jāievieš aizsardzības pasākumi.

Datu savākšana ārstu praksē notiek 
tikai un vienīgi par labu pacientam –  
tie ļauj izvērtēt pacienta veselības 
stāvokli, novērtēt apstākļus, kas var 
veicināt saslimšanu, palīdz noteikt 
diagnozi un ārstēšanu. vai  šo datu 
savākšanas stingrāka reglamentācija 
neierobežos pacienta izmeklēšanu 
un ārstēšanu līdz pat tik absurdai 
situācijai, ka pacients netiek piln
vērtīgi izmeklēts datu savākšanas 
aizlieguma dēļ?
Personas datu apstrādei un aizsar
dzībai nekad nevajadzētu kļūt par 
šķērsli pacientu ārstēšanai, jo tiesības 
uz personas datu aizsardzību ir cil
vēktiesības un nav šķērslis pacienta 
tiesībām uz veselības aprūpes pakal
pojumu saņemšanu. Tādēļ medicīnas 
nozares speciālistiem svarīgi izvērtēt, 
kāda informācija par pacientu ir ne
pieciešama, attiecīgi to reglamentējot 
normatīvajos aktos. Tāpat pacientam 
ir tiesības saņemt visas šīs ziņas.
Svarīgi piebilst, ka ikvienā jomā, 
veicot personas datu apstrādi un aiz
sardzību, jānodrošina šādu principu 
ievērošana:
1) dati tiek godīgi un likumīgi apstrā
dāti; 
2) datu apstrāde tiek veikta konkrē
tiem mērķiem un tikai saskaņā ar 
tiem;
3) dati ir adekvāti (ne pārmērīgi);
4) dati ir precīzi;
5) dati netiek glabāti ilgāk nekā ne

pieciešams; 
6) dati tiek apstrādāti saskaņā ar pa
cienta tiesībām;
7) dati ir drošībā; 
8) dati netiek pārsūtīti uz citām orga
nizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez 
aizsardzības. 
Ja uz visiem jautājumiem pārzinis var 
atbildēt ar «JĀ», tad personas datu 
apstrāde ir droša un tiek veikta atbil
stoši likuma prasībām. 
Jāņem vērā, ka pārzinim ir jāizvērtē, 
vai visus pacienta datus nepiecie
šams glabāt ilgtermiņā, iespējams, 
tos nepieciešams iznīcināt, jo tie vairs 
nav nepieciešami. Tāpat jānodrošina 
datu pieejamība pašam pacientam, 
kā arī jāsniedz viņam informācija, 
kam ārsts viņa datus ir nodevis (pie
mēram, sociālajam dienestam, poli
cijai u. tml.).

Datu savākšanai ārstu praksēs 
parasti tiek lietotas stingri ar likum
došanu apstiprinātas medicīniskās 
kartītes vai slimību vēstures. šajos 
dokumentos norādītie dati, plāno
tais personas datu iegūšanas un 
personas datu apstrādes veids ir 
reglamentēts un parasti nekas ārpus 
reglamenta pacientam netiek pra
sīts. Kāds ir risks, ka, aizpildot šādu 
dokumentu, var tikt pārkāpta perso
nas datu apstrādes atbilstība likuma 
prasībām? Kur tas var izpausties? 
Ja kartītes tiek aizpildītas atbilstoši 

medicīniSko datu drošība 
jautājumos un atbildēs 
Kuri dati, ko ārsta praksē ievāc no pacienta, jāuzskata par aizsargājamiem un kāpēc? 

Sagatavojusi Jana Linde

signe Plūmiņa
Datu valsts 
inspekcijas direktore

«ārsta risks, nenodroši
not adekvātu personas 
datu aizsardzību, ir 
pārkāpums, par ko var 
piemērot administratī
vo sodu.»

 lIKumu 
 nIAnSES
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normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 
saskaņā ar FPDAL, un pārzinis ir no
drošinājis visus tehniskos un organi
zatoriskos pasākumus personas datu, 
arī medicīnisko karšu, apstrādei un 
aizsardzībai, šādiem riskiem nevaja
dzētu būt. Ārstiem svarīgi atcerēties, 
ka pacientiem kā datu subjektiem ir 
tiesības piekļūt saviem personas da
tiem, kas ir ārstu rīcībā.

 Kāds ir ārsta risks, uzņemoties at
bildību par pacienta datu drošību? 
Ārstam jānodrošina personas datu 
aizsardzība, kas ietver vairākus pie
nākumus, piemēram, neizsniegt neli
kumīgi personas datus, u. c. Tas at
tiecas arī uz visiem citiem pārziņiem, 
piemēram, bankām, kuras nodrošina 
klientu datu apstrādes drošību, sko
lām, pašvaldībām. 

Katrs ārsts publiski reprezentē sa
vus datus – prakses adresi, telefonu, 
vārdu, uzvārdu, personas kodu. cik 
lielā mērā tas ir bīstami pašam ār
stam? vai uz katras receptes tiešām 
jābūt arī ārsta personas kodam, kas 
ietver sensitīvu informāciju? 
Datu valsts inspekcija iniciējusi dis
kusiju ar Veselības ministriju, atbal
stot viedokli, ka ārstu personas kodi 
nebūtu izmantojami kā ārstu identi
fikatori, piemēram, uz receptēm. No 
personas datu aizsardzības viedokļa, 
šajā gadījumā ir iespējams personas 
kodu aizstāt ar citu identifikatoru vai 
arī norādīt tikai personas koda otru 
daļu. Savukārt prakses adrese, ārsta 
vārds un uzvārds ir svarīgs pacien
tam, lai varētu izvēlēties ārstu, pie 
kura doties un attiecīgi sazināties ar 
konkrēto ārsta praksi. Tie uzskatāmi 
par ārstniecības personas profesionā
lajiem datiem. 

Kādi tehniskie un organizatoriskie pa
sākumi, kas nodrošina personas datu 
aizsardzību, būtu jāievieš ārstu prak
sē, lai efektīvi nodrošinātu likuma 
ievērošanu datu aizsardzības jomā? 
Tehniskās un organizatoriskās pra
sības personas datu aizsardzībai 

nosaka Ministru kabineta 2001. gada 
30. janvāra noteikumi Nr. 40 Personas 
datu aizsardzības obligātās tehnis-
kās un organizatoriskās prasības. 
Svarīgi, lai pacientu personas dati 
nebūtu pieejami (tajā skaitā redzami) 
trešajām personām, ja tam nav tiesis
kais pamats – tas nav noteikts likumā. 
Datu valsts inspekcija ir saņēmusi 
vairākas iedzīvotāju sūdzības par 
to, ka, piemēram, ārstu praksē ir 
pieejamas (redzamas) citu pacientu 
medicīnas vēstures un ārstu izraksti, 
jo tās atrodas pie ārstu prakses admi
nistratora, kas ne vienmēr atrodas pie 
sava darba galda. Šādā gadījumā ir 
saskatāms FPDAL pārkāpums. 

vai ir likums, kas pieprasa datu aiz
sardzības speciālista klātbūtni ārsta 
praksē? 
Normatīvie akti nenosaka, ka perso
nas datu aizsardzības speciālists ir 
obligāts ikvienam pārzinim. Paredzē
tajā Eiropas Savienības datu aizsar
dzības reformā personas datu aizsar
dzības speciālists paredzēts iestādēm 
un kompānijām, kuras, piemēram, 

nodarbina vairāk nekā 250 darbinie
kus. Tā kā prakse attiecībā uz perso
nas datu aizsardzības speciālistiem 
Eiropas Savienības dalībvalstīs ir ļoti 
atšķirīga, jaunā regulējuma kontek
stā par datu aizsardzības speciālistu 
turpinās diskusijas un pašreiz nav 
zināms, kādas būs Eiropas Savienības 
prasības šajā jautājumā. 

cik ilgi jāizglītojas, lai kļūtu par datu 
aizsardzības speciālistu? Kādi ir 
šāda speciālista pamatuzdevumi un 

darbība ārsta praksē? cik liela alga 
paredzama šādam speciālistam? 
Kārtība, kas nosaka, kā indivīds var 
kļūt par personas datu aizsardzības 
speciālistu, noteikta Ministru kabine
ta 2008. gada 5. februāra noteikumos 
Nr. 80 Personas datu aizsardzības 
speciālista apmācību kārtība. Per
sonai, kura vēlas kļūt par personas 
datu aizsardzības speciālistu, ir jābūt 
Latvijā akreditētā augstskolā iegūtai 
augstākajai izglītībai tiesību zinātņu, 
informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā 
jomā. Katrs pārzinis nosaka sava datu 
aizsardzības speciālista darba pienā
kumus un arī atalgojumu.

Kādēļ pārziņiem nepieciešams re
ģistrēt personas datu apstrādi? 
To nosaka FPDAL, informējot datu 
subjektus (šajā gadījumā pacientus), 
kurš un kādam mērķim veic konkrē
tās personas datu apstrādi.

Kādi personas dati var tikt nodoti 
citām valstīm, kas nav eiropas Sa
vienības vai eiropas ekonomikas 
zonas dalībvalstis? 

Katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli. 
Pirmkārt, vai un kāds ir tiesiskais pa
mats šādai personas datu nodošanai 
trešajai valstij un kāds ir šo datu no
došanas mērķis. Otrkārt, vai valstī, 
kurai plānots nodot personas datus, 
ir adekvāts personas datu aizsardzī
bas līmenis. Izvērtējot ir jāņem vērā 
Ministru kabineta 2011. gada 16. 
augusta noteikumi Nr. 634 Noteikumi 
par personas datu nodošanas līgu-
mos obligāti iekļaujamiem nosacīju-
miem.

personas datu apstrādei un aizsardzībai ne-
kad nevajadzētu kļūt par šķērsli pacientu 
ārstēšanai, jo tiesības uz personas datu aiz-
sardzību ir cilvēktiesības un nav šķērslis pa-
cienta tiesībām uz veselības aprūpes pakal-
pojumu saņemšanu.

 lIKumu 
 nIAnSES

noderīgas saites
Plašāka informācija 
par personas datu 
aizsardzības jautā
jumiem Datu valsts 
inspekcijas mā
jaslapā: 
www.dvi.gov.lv.
Informācija par ES 
reformu personas 
datu apstrādes jomā:  
http://ec.europa.eu/
justice/newsroom/
data-protection/
news/120125_
en.htm.
Direktīvas 95/46/
EK 29. panta (datu 
aizsardzības) darba 
grupas atzinumi:  
http://ec.europa.eu/
justice/data-pro-
tection/article-29/
index_en.htm.
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Lai SituāciJa ārSta KaBinetā 
Pēc ieSPēJaS PareDzamāKa
Bērnam nepiemīt tāda apziņa kā 
pieaugušam cilvēkam, kurš tomēr 
saprot, ka ārsts vienmēr palīdzēs. Bēr
nam viss, kas notiek ārsta kabinetā, ir 
svešs un nepazīstams. Līdz ar to –  
biedējošs. Pieaudzis cilvēks arī sa
traucas, apmeklējot ārstu, jo... Ja nu 
aizdomas par saslimšanu apstiprinās? 
Ja nu slimība tomēr turpina progre
sēt? Ja analīzes būs sliktas? Taču šīs 
pieauguša cilvēka bailes un uztrau
kums nekādā ziņā nemazina uzticību 
ārstam, ko nevar teikt par bērniem. 
Tāpēc pirmais solis veiksmīgai bērna 
un ārsta sadarbībai ir centieni mazi
nāt bērna bailes nezināmā priekšā. 
Kā to izdarīt? Šim nolūkam ārstam 
vispirms vajadzētu aprunāties ar ve
cākiem un pastāstīt, kā viņi vislabāk 
varētu sagatavot bērnu ārsta vizītei. 
Vecāki var bērnam pastāstīt, kad viņš 
dosies pie ārsta, pie kāda ārsta tieši 
viņš dosies, ko ārsts bērnam kabinetā 
darīs – vai būs jāapguļas, vai tiks iz
mantoti kādi instrumenti. Ar šo infor
māciju mazajam pacientam pietiks, 
lai viņš justos mierīgs. Bērnu nekādā 
ziņā nedrīkstētu mānīt, sakot – tev 
neko nedarīs, tev nekas nesāpēs, ārsts 
tikai tevi paskatīsies, viss būs ļoti 
labi! Ja sagaidāma kāda manipulācija, 
par to ir jāizstāsta, tāpat jāpastāsta, 
ka var arī sāpēt un kā bērns ar šīm 

sāpēm vai nepatīkamām sajūtām tiks 
galā. Piemēram, ja bērns dodas pie 
zobārsta, tad viņš zina – drīkst raudāt, 
turēt mammas roku, kniebt kabatla
katiņā, bet nekādā gadījumā nedrīkst 
vērt ciet muti. Ārstam tāpat būtu 
jāizstāsta, kā vecāki varēs bērnam 
palīdzēt, ja viņš pēc tam jutīs sāpes 
vai diskomfortu.  

BērnS PirmO reizi Pie ārSta
Ja kabinetā pie ārsta pirmo reizi ienāk 
abi – bērns un vecāki, tad ārstam 
pats svarīgākais ir nodibināt darba 
aliansi ar bērnu. Ārsta kabinetā uz
traucas arī pieaudzis cilvēks, un šis 
uztraukums aizēno realitātes sajūtu. 
Tāpēc lielākoties mēs visi pie ārsta 
mazliet tā kā regresējam – vairs īsti 
nespējam adekvāti uztvert, ko ārsts 
mums saka, pēkšņi sajūtamies mazi 
un neaizsargāti. Bērnam šis process 
ir vēl izteiktāks, jo viņā neapzināti sāk 
darboties tādi ļoti arhaiski saziņas 
līdzekļi. Der atgādināt, ka psihonalīti
ķe Džoisa Makdugala ir aprakstījusi, 
ka zīdainim ar māti pastāv īpašs sa
zināšanās veids, kas balstīts uz balss 
tembru, pieskārieniem, kustībām un 
smaržu. Proti, bērns novērtē situāciju, 
vērojot mātes kustības, sajūtot viņas 
pieskārienus un smaržu un klausoties 
viņas balsi. Pēc tā visa mazulis spēj 
saprast, kad māte ir izbijusies, neie
cietīga vai dusmīga. Un tieši šīs pašas 

maņas kā saziņas veids sāk darboties 
tad, kad mazais atnāk pie ārsta. Viņš 
neapzināti sāk pētīt situāciju – vai te 
būs droši vai nebūs, vērojot gan ārstu, 
gan māti. 
Ko darīt ārstam? Svarīgi, lai ārsts, 
strādājot ar bērnu, ieturētu ļoti mie
rīgu balss tembru. Tam jābūt noteik
tam un pārliecinātam, bet vienlaikus 
laipnam, uzaicinošam un saproto
šam. Sejas mīmikai un ķermeņa kustī
bām ir jābūt labvēlīgām un mierīgām. 
Arī sarunājoties ar bērnu, acīs vaja
dzētu skatīties mierīgi un droši. Acu 
kontakts bērnam ir ļoti svarīgs, un 
būtu labi, ja ārsts neskatītos uz mazo 
pacientu no augšas, bet gan abu acis 
būtu vienā līmenī. 

Lai runātu BērnS, neviS mamma
Ārstam ir svarīgi iztaujāt mazo pa
cientu, nevis visas atbildes saņemt 
tikai no viņa vecākiem. Dažkārt 
mazais cilvēciņš apzināti kaut ko var 
nepateikt vai noklusēt, jo baidās par 
sekām.
Kā rīkoties? Vispirms ir jānodibina 
jau iepriekš minētā darba alianse, kas 
balstās uz uzticēšanos un sadarbību. 
Mierīgi pasakot, kā sauc pašu ārstu, 
un iztaujājot, kā sauc mazo pacientu, 
no kurienes un kā atnācis, vai ceļš 
tāls, ko pa ceļam darījis, atzīstot un 
pieņemot arī iespējamo satraukumu 
un bailes. Un tikai tad, kad bērns 

bērnS ārSta kabinetā
ārsta apmeklējums ir satraukuma pilns brīdis pat pieaugušam cilvēkam. Ne velti spēcīgs 
un augumā ražens vīrietis ārsta kabinetā nereti sāk uzvesties kā bērns. Tieši bērni no ārsta 
prasa vissmalkākās prasmes, lai panāktu ārstniecības procesā tik svarīgo sadarbību un 
uzticēšanos. 
Aiva Alksne

SASKARSmE

ingrīda rateniece
psihoterapeite

«nereti mediķi ir aiz
rāvušies ar savu darbu 
un aizmirst, ka ar 
bērnu ir jārunā.»
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kļūst drošāks, lēnītēm var izjautāt, lai 
parāda, kur sāp, vai ir vēl kādas citas 
nepatīkamas vai traucējošas sajūtas. 
Kad bērns ir izstāstījis, var teikt, ka 
tagad pajautāsim mammai, ko viņa ir 
pamanījusi un ko viņa domā par bēr
na veselības stāvokli.

nenOLieGt BaiLeS
Lai starp ārstu un bērnu veidotos 
sadarbība, svarīgi, lai jau pirmajās 
minūtēs bērnā neveidotos pretestība, 
kas sarežģī ikvienu procesu. Ārsts 
bērnam var pietuvoties, tikai viņu 
saprotot un palīdzot viņam pārvarēt 
satraukumu. Tieši palīdzot, nevis to 
noliedzot.
Kā to izdarīt? 
1. Pilnīgi nevietā būtu teikt bērnam: 
«Nevajag jau tā baidīties! »vai «Kas 
tad te pie manis ko baidīties?» Ie
spējams, ārsts šādā veidā cerējis 
bērnu uzmundrināt, bet diemžēl 
tas nenostrādā, jo bērns sajūtas vēl 
vairāk nesaprasts. Ja bērns jūt bailes, 
ārstam nevajadzētu tās padarīt par 
muļķīgām vai neeksistējošām. Vai 
vispār – par neiederīgām šajā kabi
netā un situācijā. Tas bērnam raida 
signālu, ka viņš ar savām bailēm te 
neiederas. Viņa bailes ir reālas, un tās 
pāriet tikai tad, ja mēs tās nosaucam 
vārdā. Tāpēc ārstam labāk teikt: «Es 
saprotu, ka tev ir bail, tā var būt, jo 
arī daudzi pieaugušie ienāk ārsta ka
binetā nobijušies.» Vai arī draudzīgā 
tonī saprotoši pateikt: «Man šķiet, 
ka tu baidies. Varbūt tev ir grūti man 
uzticēties? Bet zini, jebkurš, arī pieau
gušais, jūt bailes, un es tevi saprotu, 
ka tu tā vari justies. Bet varbūt tev būs 
mierīgāk, ja es tev pateikšu, ka visu, 
ko darīšu, es darīšu tikai tavā labā. Es 
darīšu tev tikai labu, tikai to, kas tev 
šajā brīdī ir pats nepieciešamākais.» 
Noteikti nevajadzētu teikt: «Vai, nu 
tu jau tik liels puika/meitene, vai 
tad tev vēl mammu vajag līdzi?» Tas 
bērnam atkal ir vēstījums, cik tas ir 
slikti, ka viņam bail. Tajā mirklī visa 
cerētā sadarbība tiek iznīcināta jau 
pašā sākumā. Pavisam savādāk bērns 
uztver laipnā, mierīgā un pārliecinātā 

balsī teikto: «Redzu, ka tu esi jau 
pietiekami liels, un zinu, ka mēs abi 
tiksim galā. Šoreiz mēģināsim, ka tikai 
tu pats nāksi kabinetā.» 
2. Bieži vien bērniem šķiet, ka ārsts 
noteikti darīs kaut ko, kas sāpēs, būs 
nesaudzīgs, un jau pirms laika izbīs
tas. Tāpēc ārstam svarīgi vienkāršos, 
saprotamos teikumos bērnam izstās
tīt, ko viņš darīs. Kādas darbības se
kos viena otrai. Nereti mediķi ir aizrā
vušies ar savu darbu un aizmirst, ka ar 
bērnu ir jārunā. Bet kā citādi mazais 
cilvēciņš var saprast, kas tagad ar viņu 
notiek? Tāpēc bērnam tas jāizstāsta. 
Tieši tas pats nepieciešams vecākiem 
– arī viņiem ir jāzina, ko ārsts darīs, 
kāda darbība kam sekos. Redzot mie

ru vecāku acīs, arī bērns jutīsies dro
šāk. Dažreiz grūti saprast, kas ārstiem 
liedz runāties ar saviem pacientiem? 
No kā viņi baidās? No kā sevi sargā? 
Vēlreiz un vēlreiz jāatgādina, ka bērns 
ārsta kabinetā ļoti rūpīgi vēro ne tikai 
ārstu, bet arī vecāku reakciju, tāpēc 
svarīgi ir nodibināt arī ar vecākiem 
labas, vienkāršas un siltas attiecības. 
Vēl ārstam svarīgi paturēt prātā, ka, 
runājot ar vecākiem, būtu jāizvairās 
lietot svešvārdus, jo cilvēks gribot 
negribot satraucas, ja nesaprot, ko 
ārsts viņam saka. Vēl jo vairāk, ja viņš 
no medicīnas ir ļoti tālu. Tāpēc šis 
veids, kā celt savu nozīmīgumu un 
rādīt savas zināšanas, sadarbības vei
došanai nebūs pats veiksmīgākais. Ne 
velti spēja pateikt sarežģītus procesus 
vienkāršos vārdos liecina par domu 
skaidrību un ārsta psihoemocionālo 
veselību. 
3. Un visbeidzot – ja ārsts savā darbā 
izmanto kādus instrumentus, būtu 
ļoti svarīgi ar tiem bērnu iepazīstināt, 
ja iespējams, pat iedot rokās paturēt 

un papētīt. Tas arī mazinās bērna sa
traukumu. Jāapzinās, ka bērnam pir
mo reizi ir bail pat no tā, ka ārsts ņem 
stetoskopu, ar ko paklausīsies viņa 
plaušas. Jo sevišķi, ja vēl liek pagriezt 
muguru, kas ir mūsu neaizsargātā 
ķermeņa daļa. Ja vēl šis instruments ir 
auksts, bērns var pamatīgi iztrūkties.  
4. Ja vien iespējams, pie ārstu kabine
tiem, kur tiek pieņemti bērni, vajadzē
tu būt iespējai mazajiem pacientiem 
arī parotaļāties, gaidot savu rindu 
pie ārsta. Tas arī ir signāls, ka ārsta 
vide nav sveša un viņu apdraudoša. 
Spēlējoties bērns rada vidi, kurā pats 
satiekas ar saviem pārdzīvojumiem un 
var izspēlēties tiem cauri, saglabājot 
sajūtu, ka viņš to visu pārvalda. Tas 

dod atvieglojuma sajūtu, izpratni par 
notiekošo. Vienlaikus tā ir valoda, kā 
bērns to, kas viņu satrauc, pasaka pie
augušajam. Tomēr pati drošākā vieta, 
gaidot ārsta apmeklējumu, ir mam
mas klēpis un viņas radītais miers. 
5. Nereti neskaidrās situācijās, kad 
pastāv kādas šaubas vai aizdomas 
par diagnozi, ārsti talkā ar savām 
zināšanām un pieredzi aicina kolē
ģus, kas ir tikai normāli. Taču vien
mēr jāatceras, ka pacienta klātbūtnē 
nevajadzētu apspriesties skaļi. Ja 
vecāki dzird runājam par viņu bērnu 
(vēl jo vairāk – ja pusi no runātā vis
pār nesaprot), satraukums un bažas 
aug augumā. Vecāki nervozē, un 
bērns ar saviem jau pieminētajiem 
arhaiskajiem paņēmieniem atkal 
sajūt, ka ārsta kabinetā notiek kaut 
kas slikts, radot aizdomas un neuzti
cēšanos sajūtu. Tāpēc pie pacienta 
ārstam ir jānāk ar gatavu slēdzienu. 
Ārstam tomēr ir jābūt saudzīgam, jo 
viņa uzdevums ir mazināt cilvēka 
ciešanas, nevis tās vairot.  

SASKARSmE

75

bērnu nekādā ziņā nedrīkstētu mānīt,  
sakot – tev neko nedarīs, tev nekas nesāpēs, 
ārsts tikai tevi paskatīsies, viss būs ļoti labi! 
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gadus nostrādāju par neirologu. Tad 
Stradiņos atvēra neiroķirurģijas nodaļu 
– bija iespēja pārcelties atpakaļ uz Rīgu. 
Daudz braukāju uz izsaukumiem ar 
sanitāro aviāciju – kā pavasaris, tā mo
tociklistus bieži lasījām no ielām...
Tomēr jutu, ka ķirurģija nebija īsti mana 
sirdslieta. Nebija tā, ka rokas trīcēja, lai 

tikai varētu uztaisīt desmito, piecdesmi
to, simto operāciju. Un alga pēc diser
tācijas aizstāvēšanas bija mazāka nekā 
pedagoģiskajā darbā. Kad bija tāda 
iespēja, pārgāju strādāt uz Fizkultūras 
institūtu – tā esmu tur 25 gadus nostrā
dājis. Vēl tagad reizi nedēļā neklātienes 
studentiem  lasu lekcijas. 

katram vajag 
savu ēzelīti 
Docents, neiroķirurgs, sporta fiziologs, Sporta akadēmijas lektors, Latvijas ārstu biedrības 
goda biedrs, diētas ārsta Anda Brēmaņa tēvs Edgars Brēmanis šogad svinēs 77. dzimšanas 
dienu. Jāteic, ka sirmais, joprojām ļoti iznesīgais dakteris ir labā formā un vasarā nav ne
maz tik viegli sastopams – viņš vada tūristu grupas pa Baltijas valstīm. Devāmies pie viņa 
ciemos, lai noskaidrotu daktera Brēmaņa enerģijas avotus. Izrādās, tagad spēks un enerģija 
Brēmaņu ģimenē nepieciešama divkārt. 

Ieva Raiskuma, foto – no personiskā arhīva

Beidzamie pāris gadu Edgaram Brēm
anim nav bijuši īpaši viegli – pašam 
nedaudz sašķobījusies veselība un zau
dēta redze vienā acī. Viņa sievai Silvijai 
Skulmei, vienai no bijušajām TTT zelta 
meitenēm, tagad TTT Dāmu kluba 
valdes priekšsēdētājai, pagājušā gada 
aprīlī izoperēts krūts vēzis. Galvenokārt 
Silvijas dēļ ģimene šovasar noīrējusi 
istabiņu Mellužos, pavisam netālu 
no jūras. Atgriezusies no pastaigas ar 
mazo, balto čihuahu Dabīti, ģimenes 
jaunpienācēju, Silvija vēlāk pievienojas 
mūsu sarunai.  
Uzreiz jāpasaka – te nebūs nekādas 
vaimanāšanas! Sarunas laikā daudz 
smejamies, tomēr pamanu, ka pāris 
reižu daktera Brēmaņa acis kļūst aizdo
mīgi miklas... Šķiet, ka pāris viens otram 
ir labākais uzmundrinājums – caur vella 
pilniem jokiem un ģimeniski mīļām 
viltībām, viens otru izaicinot, viņi dzīvo, 
cik vien iespējams, aktīvi un vitāli. Tas ir 
apbrīnas vērts. Un tiešām iedvesmo! 

Jūs teicāt, ka savā profesionālajā dzīvē 
vairākas reizes esat metis kūleņus...
Dzīvi vairākas reizes esmu diametrāli 
pretēji pārmainījis. Studēju medicīnu 
un, kad bija jāspecializējas, izvēlējos 
neiroloģiju. Pēc studiju beigšanas Lie
pājas rajona Priekules slimnīcā divus 

Edgars Brēmanis ar Winstonu Brutusu Julianu, sauktu arī par Dabi vai Dabīti. 
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vai tūristu grupu vadīšana jums ir tāds 
kā hobijs? 
Gan hobijs, gan šo to var nopelnīt. 

Jūs ar grupām braucat cauri visai Bal
tijai – tas nav ļoti nogurdinoši? 
Citiem šķiet, ka šis ir smags darbs, man 
liekas plezīrs!  
Vispār ar tūristu grupām ir tā. Ja viņiem 
sākumā izstāsta anekdoti un viņi sme
jas – būs laba grupa. Ja ir klusums – tad 
ir ziepes. Tad skaidrs, ka ar to grupu arī 
tālāk būs grūti. Ja cilvēki nesaprot hu
moru, tas ir bēdīgi.

Jūs esat slavens ar savu sportiskumu 
kopš jaunības.  
Skolas gados ar draugu  divatā no 
Cēsīm līdz Karpatiem aizbraucām ar 
velosipēdiem. Gulējām skolās un siena 
kaudzēs, braucām pa 100 kilometriem 
dienā un kaut kā tur aizkūlāmies. 
Pa upēm esmu braucis – gan pa Gauju, 
gan pa Karēlijas upēm. Studiju gados –  
ap kādu 1958. gadu – Gvido Sakss 
organizēja pirmo Latvijas alpiniādi, 
savācāmies pāri par 100 cilvēku. Ziemā 
gājām uz teorētiskajām nodarbībām, 
slēpojām Siguldā. Un tad – ar vilcienu 
caur Maskavu. Savā ziņā tā bija diezgan 
liela avantūra: līdzi vecas, cauras teltis, 
zābaki, kādi nu kuram, un čupa konser
vu. Nometne bija  izveidota pļavā netālu 
no Elbrusa. Blakus bija stacionāra 
alpīnistu nometne, no tās bija sarunāti 
instruktori. Vismaz tas bija puslīdz pro
fesionāli.  Mūs sadalīja grupiņās,  katrai 
bija savs instruktors – tā līdz Elbrusa 
virsotnei arī tikām. 

Kur ir tā gudrība – kā saglabāt spēku 
un enerģiju  cauri gadiem?  
Tepat vasarnīcā atradu Hansa Seljes 
grāmatu Manas dzīves stress, kas savā 
laikā bija ļoti populāra. Tagad pārlasu 
vēlreiz – nekas jau nav mainījies!  Ir 
pozitīvais un negatīvais stress. To  nega
tīvo nedrīkst laist pa priekšu. Nedrīkst 
iekrist negatīvajā. Ja tev ir labs garastā
voklis, esi pozitīvi noskaņots, tad tev arī 
visi orgāni darbojas pozitīvi. 
Faktiski mēs paši jebkurai slimībai 
pieliekam kaut ko vēl vairāk klāt, kad 
sākam nervozēt, pārāk daudz domāt.. 

Labāk neņemt galvā. Tas ir jautājums 
par to glāzi – puspilna vai pustukša. Par 
katru notikumu, kaut arī tas būtu slikts 
notikums, jāizdara labi secinājumi: kaut 
kas jāiemācās, kaut kas jāmaina. 
Taču ir grūti to atcerēties, kad tas skar 
pašu. Vakarā, gulēt ejot, tu domā – nu, 
johaidī, kāpēc tik slikti,  kāpēc izdarīju 
vai neizdarīju to un to, kāpēc tā sanā
cis... Bet jāmēģina tikt ar to galā un 
negatīvo stresu sevī neielaist. 

Kā dabūt pozitīvo stresu? 
Svarīgs arī darba rezultāts – darīt to, kas 
pašam patīk. Ja vēl kāds uzslavē... Gan
darījums rada labsajūtu. Pēc Seljes, tas 
ir tas pozitīvais stress. Selje gan uzskata, 
ka optimāls variants ir tad, ja tavas dar
bības dod labumu arī kādam citam, ne 
tikai pašam. 

tas ir princips, pēc kura dzīvojat!
Jā, varbūt  tāpēc es vadu grupas, tāpēc 
vēl lasu lekcijas. Tā ir laba sajūta – satiec 
kādreiz bijušo studentu uz ielas, un viņš 
saka, ka atceras, ko esmu stāstījis, ka 
tas ir viņam darbā noderējis. 
Studenti ir visādi – ir tādi, kuri atnāk un 
ieņem pēdējās rindas, un skaidrs, ka 
viņiem nekas daudz neinteresē no tā, ko 
stāsti. Bet man patīk, ja tās 90 minūtes 
ir vērtīgi pavadītas, ja no tā, ko es tur 
daru, students kaut ko iegūst – citādi 
jau nav nekādas jēgas man tur iet. 
No saviem studiju gadiem atceros, 
kā profesors Kristaps Rudzītis lasīja 
terapijas lekcijas Stradiņa slimnīcā. 
Viņa lekciju lasīšana bija unikāla. Viņš 
neaizrāvās ar teoriju – to studenti varēja 
izlasīt grāmatās. Viņš ieveda auditorijā 
slimnieku un ļāva studentiem slimnieku 
izprašņāt – un tā nonākt pie diagnozes. 
Eksāmenā viņš izdalīja biļetes, un pats 
aizgāja uz nodaļu apgaitā. Kad atnāca 
atpakaļ, parasti neprasīja to, kas bija 
biļetē, bet pavisam kaut ko citu. Viņš 
prasīja, lai studenti izprot visādas saka
rības, būtībā viņš mācīja loģiski domāt. 
Piemēram, reiz eksāmenā Rudzītis 
uzdeva jautājumu: kas ir vissvarīgākais 
kuņģa čūlas slimniekam? Students at
bildēja gan tā, gan šā, kamēr profesors 
pats pateica atbildi: «Pareizs pulkstenis! 
Jo kuņģa čūlas slimniekam laikā jāēd.»

Laikam fiziskā aktivitāte ir obligāta 
formas saglabāšanā. 
Bez tās nevar. Man bija pāri 30, kad 
sāku skriet. Un gadus divdesmit es cītīgi 
skrēju. Skrēju no mājas uz darbu –  
tas bija tehniski un psiholoģiski ļoti 
vienkārši. Dažkārt varētu likties: šodien 
negribas, slikts laiks un tamlīdzīgi. Taču, 
ja izej no mājas uz darbu, tu nevari pus
ceļā apstāties – uz darbu jātiek tik un 
tā. Var vienīgi izvēlēties, cik lielu gabalu 
skriet. Man bija trīs varianti: īsāks, 
garāks, visgarākais.  Darbā pēc tam 
iegāju dušā un ar mundru sajūtu gāju 
uz nodarbībām. Domāju, ka biju daudz 
mundrāks par dažu labu studentu!  
Skrienot ievēroju tādu lietu. Darbā 
vai dzīvē var gadīties nepatikšanas 
vai kreņķi, vēl slikts laiks trāpās – un 
garastāvoklis ir galīgi zem nulles. Kad 
noskrien 10–15 kilometrus, domā: nu 
štrunts ar to visu! Visi kreņķi ir prom. Tu 
esi mazliet piekusis, un ir pavisam cits 
noskaņojums. 
Diemžēl ar skriešanu sagāja dēlī, kad 
beidzu strādāt institūtā. Tad skriet bija 
jāiet speciāli. Kaimiņos dzīvoja nelaiķis 
kinorežisors Ansis Epners, bieži ar viņu 
gājām to darīt kopā. Bet lēnām tas 
pačibēja. 
Sāku braukt pa Rīgu ar velosipēdu – 
tad, kad vēl  neviens nebrauca. Kādus 
trīs četrus gadus braucu viens pats. Ja, 
braucot no Bruņinieku ielas līdz Sporta 
akadēmijai, satiku vēl kādu cilvēku ar 
riteni, tā jau bija izņēmuma diena. 

ar automašīnu nebraucat? 
Mašīnas man nav. Protu to vadīt, bet 
tās klapatas nepatīk. Sievai ļoti patika 
braukt, bet es esmu laimīgs, ka tikām 
vaļā no automašīnas. Bet tad, kā par 
nelaimi, Rīgas Dome iedeva pensio
nāru brīvbiļeti! Kad nav vairs īsti laika, 
iekāpju tramvajā, bet principā visur eju 
ar kājām. 
Nebraucu ar liftu – eju pa kāpnēm. 
Daudzstāvu mājās liftos agrāk bija uz
raksts: saudzējiet liftu, tas saudzē jūsu 
veselību! Tas uzraksts ir galīgi nepareizs! 
Lifts nesaudzē mūsu veselību, tieši 
otrādi – bojā! Jākāpj, nevis jābrauc ar 
liftu. Vienam otram tā varbūt ir dienas 
lielākā slodze, ja viņš uzkāpj līdz savam 

Gadi iet, bet stils 
paliek! Jaunības 
iznesība nekur nav 
pazudusi. 
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dzīvoklim ar kājām. Ar tūristiem tagad 
tāpat: kamēr viņi stāv pie lifta rindā, es 
jau  esmu uzkāpis pa kāpnēm un viņus 
augšā sagaidu!

Kādus redzat jaunos cilvēkus? Bieži 
dzirdami pārmetumi, ka jaunā paau
dze ir slinka. 
Kas mani visvairāk uztrauc? Tas, ka 
redzu jaunas piecpadsmit, sešpadsmit 
gadu vecas meitenes pīpējam. Stāv pie 
skolas durvīm un pīpē. To es nekādi 
nevaru saprast. Vai – mamma  ved bēr
nu ratiņos un pīpē. Tas ir drausmīgi. Jūs 
smēķējat? 

nē, bet es par daudz ēdu. 
Meitenes, kuras grib līdzināties mode
lēm, nu tas arī ir drausmīgi. Kauli un 
āda! Nerunājot nemaz par medicīnisko 
pusi, bet arī no vīriešu viedokļa: tur 
taču nekā nav – pliki kauli! Nu gribas 
taču pieķert pie mīkstumiņa. Nekāda 
skaistuma vairs nav! Sievietei tomēr ir 
sava figūra, kur ir savi apaļumiņi, savi 
mīkstumiņi...

Kāda ir jūsu recepte ilgam, veselīgam 
mūžam? 
Mans tēvs nodzīvoja līdz 78 gadu ve
cumam un strādāja līdz pēdējai dienai. 
Viņš dabūja plaušu karsoni, ko par 

vēlu pamanīja, un ar to viņš nomira. 
Uzskatu, ja jau mans tēvs līdz 78 gadu 
vecumam varēja strādāt, es arī vēl dažus 
gadus varu padarboties. 
Galvenais – jābūt kustībā, jābūt aktī
vam. Nedrīkst gulēt!  Pēc acs operācijas, 
kad vienu laiku nedrīkstēja būt lielāka 
fiziskā slodze, jutu, cik viegli paļauties 
slinkumam – tik sēdi  mājās  pie televi
zora! Pie tā viegli pierast!  
Vienmēr jābūt arī kādam mērķim un 
nodarbei. Tāpēc joprojām braucu ar 
tūristu  grupām – man tas sagādā prie
ku. Ir svarīgi, ja cilvēks var darīt to, kas 
viņam patīk. 

Mūsu sarunai pievienojas daktera Brē-
maņa sieva Silvija. Tādu nudien nevar 
iedomāties cilvēku pēc operācijas un 
vairākām smagām ķīmijterapijām – 
Silvija mūsu sarunā ienes tādu enerģi-
ju un vitalitāti! 

reizēm vīri pārdzīvo sievas diagnozi 
vairāk nekā sievas pašas. vai tā ir? 
Silvija: Man liekas, Brēmani, ka tu pār
dzīvoji vairāk! Sākumā viena diena gan 
bija tāda, kad Brēmanis mani pierunāja. 
Pirms operācijas biju pilnīgi vesels cil
vēks, pat nepazinu savu ģimenes ārstu!  
Arī tad, kad paši jau sapratām, ka labi 
nav, domāju – neiešu ne pie kāda dak

tera! Un tad pienāca tā diena – un pēc 
tās es paļāvos un pakļāvos. Tu jau tagad 
neatceries... 
Es gulēju gultā, viņš man apgūlās bla
kus un pie auss runāja, un runāja: sa
proti, ka vajag operēt, citādi vēlāk sāpes 
plēsīs iekšas, ja neoperēs, būs sliktāk... 

viņš kā dakteris jums to izstāstīja? 
Silvija: 
Viņš man draudēja, jā. Ka neoperēts tas 
būs vēl šausmīgāks... Tad man palika 
viņa žēl. Es teicu: «Labi, Brēmanīt, es 
iešu.»
Tā mēs aizgājām pie ķirurģes Sarmītes 
Baltkājes. Viņa kā paskatījās, tā uzreiz: 
«Pupu nost!» Pēc tam bija konsilijs. 
Dzirdēju, kā dakteri savā starpā klusi 
apspriežas: «Vēl paspēsim? Nu, labi, 
griežam.» Baltkājei – cepuri nost!  Kad 
viņa man pateica, ka tas ir ļaundabīgais, 
teicu: «Bet, dakter, varbūt nevajag tērēt 
valsts naudu – labāk vajag iztaisīt vienu  
tinkš!»
«Kas par tinkš?» viņa prasa. Es saku: 
«Nu – tramvajs vai vilciens... Tu ej – 
tinkš!  – un viss kārtībā, visiem miers un 
tu ar vienu reizi esi gatavs!»
Uz ko viņa atbildēja: «Var arī neiznākt 
tāds riktīgs tinkš! Ko tad jūs gribat – lai 
Edgars jūs ar ratiem visu mūžu vadā?!» 
Tā viņa man pasaka! Un es sapratu, ka 
tā jau nevarēs viss...

Jūs par savu diagnozi runājat ļoti 
viegli. 
Silvija: Man šķiet, ka Brēmanis vairāk 
pārdzīvoja, jo viņš, redz, uzreiz saprata, 
ka ziepes ir lielas. Es tā līdz galam ne
aptvēru...
Agrāk vispār baidījos par nāvi runāt. 
Saprašana nāca, kad nomira mana 
mamma. Aptvēru, ka tas ir dabisks 
process un ka patiesībā tur nav nekā 
briesmīga. Tagad ar Brēmani  par to 
visu mierīgi runājam. Kad nodaļā, kur 
ārstējos, mani nejauši atpazina Sporta 
akadēmijas darbiniece, Brēmanim visi 
sāka gandrīz vai līdzjūtību izteikt. Tad 
vairs ne no viena savu slimību neslēpu. 
Un, kad otram izstāsta, ir sajūta, ka viņš 
paņem daļu nelaimes prom. 
Pēc rehabilitācijas caur sāpēm un 
piespiešanos esmu tikusi  atpakaļ  

BRīvSolIS

Edgars Brēmanis ir populārs gids un Vecrīgu pazīst kā savus piecus pirkstus.  
Ne tikai Vecrīgu – visu Baltiju! 
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Silvija: Tā caur jokiem mums te iet. 
Nu ko tad abi – sēdēsim un gaudo
sim? Labāk caur jokiem, parunāties 
ar cilvēkiem... Arī ar saviem dakteriem 
tā runāju.  Pēc operācijas teicu ārstei 
Baltkājei: «Dakter, man no jums vajag 
15 gadu garantiju!» Daktere jautā: 
«Priekš kam jums vajag  tieši 15 ga
dus?» Es saku: «Mums ar Brēmanīti ir 
15 gadu starpība. Es kādreiz Brēma
nītim solīju, ka tad, kad viņš būs vecs, 
es par viņu parūpēšos. Tagad iznāk,  
ka es esmu slima un viņš rūpējas 
par mani – un es nevaru izpildīt savu 
solījumu!»
Baltkāje tā padomāja un teica: «Nu, 
labi, piecpadsmit gadus jūs dabū
siet!»
Kad Rihards Pīks man atveda sunīti, 
es biju uz ķīmijterapiju  Gaiļezerā. 
Tādiem sunīšiem dzīves ilgums ir 
15–18 gadu. Sanāk, ka es uzņemos 
atbildību par mazu baltu sunīti uz 15 
gadiem! Tā nu saku arī savai ķīmij
terapijas dakterei Žanetei Zvirbulei: 
«Dakter, jums man jādod garantija 
un jāuzņemas par mani atbildība – 
lai es varētu izpildīt pret sunīti savu 
pienākumu!» 
Daktere teica: «Nu, labi!»  Tā es 

divām ārstēm esmu izprasījusi ga
rantijas!
edgars:
... Nu tur jau grūti kaut ko pateikt. Grūti. 
Tagad ar to sunīti viņa vismaz iziet 
ārā. Tas sunītis – tas tiešām ir tas pats 
stāsts par ēzelīti: cilvēkam rodas labsa
jūta, un tad slimība vairs neiet tik ātri 
uz priekšu. 

Dakter, bet kas ir jūsu ēzelītis? 
Vissliktākais laikam ir bezdarbība. 
Cilvēkam kaut kas ir jādara, lai justu, 
ka esi vēl kaut kur vajadzīgs un derīgs. 
Ja domā: esmu jau vecs un neko vairs 
nevaru, tad ir ziepes. Bet, ja kusties un 
ej cilvēkos, tad jau var dzīvot. 

Kas jums dzīvē sagādājis lielāko 
baudu? 
Atceros vasaru, kad rakstīju grāmatu 
Sporta fizioloģija. Mums bija lauku 
māja pie Cēsīm.  Pa nakti gulējām 
klētiņā. No rīta aizskrēju līdz Zvārtas 
iezim un atpakaļ kādus divpadsmit 
kilometrus  un tad visu dienu sēdēju uz 
klētiņas sliekšņa saulītē un rakstīju. Tā 
bija mana labākā vasara. 
Jāturpina kustēties un kaut ko darīt. 
Tad tās dienas ātrāk paiet!  

apmēram tajā pašā vai pat augstākā 
fiziskās sagatavotības līmenī, kurā biju 
pirms operācijas. Pēc operācijas un 
ķīmijas biju galīgi novārgusi – muskuļi 
atrofējušies, grūti celties un kaut kur 
iet, neko vispār negribējās. Jo tu neko 
nedari, jo tu kļūsti švakāks, darīt arī 
neko negribas. Bet Brēmanis man ne
ļāva gulēt! 

un ārstam jau nevar neklausīt, vai ne? 
Silvija:  Sākumā viņš mani ar varu vilka 
ārā no mājas. Pirmās reizes te, Jūrmalā,  
bija drausmīgas... Es sapratu: jo tālāk 
tu no mājas aizej, jo tālāk būs jānāk 
atpakaļ! 
Brēmanis mani aizved uz vienu pusi – 
ejam, ejam, bet jātiek taču arī atpakaļ! 
Ne tramvajs, ne trolejbuss, ne takso
metrs jūras  malā nav pieejams! 
Viņš pagriežas – ies mājās. Es palieku! 
Kas man cits atliek kā sekot? Eju viņam 
no aizmugures pakaļ un skaļi dusmo
jos: «Brēmani, ko tu mani te atvedi, ko 
tu no manis gribi?!»
Un tā ar katru dienu mazliet ilgāk, maz
liet tālāk... Tagad varu jau lielus gabalus, 
trīs līdz piecus kilometrus, nostaigāt. 

edgars:  Tāpēc jau arī sunītis tev tagad 
ir – lai tu ietu staigāt!

Silvija:  Ar to sunīti bija tā. Izlasīju inter
netā stāstu par ēzelīti. Kādam vīrietim 
pateikts, ka viņam vēzis – ka gandrīz 
jāmirst nost. Viņš  tā padomājis un sa
pratis:  visu dzīvē redzējis un izmēģinā
jis, bet viena lieta palikusi nepiepildīta. 
Viņam ļoti gribējies ēzelīti. Viņa draugi 
to padzirdējuši un atveduši viņam mā
jās ēzelīti kā dāvanu. Un viņam tas vēzis 
pazuda!!!
Es šito izlasu un saku Brēmanim: «Man 
vajag sunīti! » Un tad vienu dienu viņš 
paziņoja: «Labi, bet tādu pavisam mazi
ņu, ko var kabatā ielikt!» Jo viņš domāja, 
ka ar sunīti būs jāiet staigāt ārā un diez 
vai es citādi visu laiku staigāšu – ka 
viņam arī būs jāiet! Bet šobrīd mēs ar 
Dabīti abi tā cītīgi staigājam un pat skrie
nam. Sunītis mani, es sunīti izvedu ārā...

Skatos, ka jūs viens otru tā veikli vedat 
ap stūri –  cēlu mērķu vārdā! 

BRīvSolIS

Edgars Brēmanis kā glābējs eņģelis ierodas no debesīm ar sanitāro aviāciju! 
Tā izglābtas daudzas dzīvības. 
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Grāmatas galvenais varonis ir piecpadsmit gadu vecais Kristofers, 
kuram ir autisma paveids. Zēns ir neparasti apdāvināts matemā

tikā, toties cilvēcisko izjūtu pasaule viņam ir sveša un nesaprotama. 
Taču ne jau sižeta dēļ grāmata ir tik neparasta un pat šokējoša. To 
lasot, man bija sajūta, kā caur atvērtu logu ielūkojoties citā – svešā un 
agrāk man nezināmā – pasaulē. Mēs, pieaugušie, visai bieži neprotam 
atšķetināt savas dzīves sarežģītos mezglus, un te jaunietis ar īpašām 
vajadzībām parāda ceļu – tādas domas manī raisījās lasot. 
Reiz Kristofers redz sapni, kurā visu pasauli pārņem vīruss – cilvēki 
kļūst citādi, atsvešināti, truli lūkojas TV ekrānos, līdz aiziet bojā. Ai, 
cik šis murgs ir patiess un atbilstošs tam, ko redzu visapkārt! Man ir 
pacienti, kuri ir pārstājuši sarunāties ar saviem 12, 14 gadu vecajiem 
bērniem, kuri līdz vēlai naktij pazūd savās istabās, lai vērtos televizora 
un datora ekrānos. Nesen runāju ar kādu datormācības skolotāju, 
kura uzskata – bērni ir tā ieslīguši datoros, ka viņiem sāk burtiski trūkt 
vārdu, lai spētu sarunāties, un tā vietā nāk savdabīga failiska domā
šana.
Mums trūkst laika, lai ieskatītos viens otram acīs, uzsistu uz pleca. 
Cilvēki sāk sirgt ar pašu izraisītu autismu. Izredzes nav spīdošas, ja 
vien paši nepateiksim – stop. Kāda mana slimniece, kura nu jau dzīvo 
Anglijā, stāstīja, ka turienes ārsts tikai īsi uzklausot sūdzības, sarunas 
laikā ievadot tās datorā, dators izdrukā lapu, ko pēc kopsummā dažu 
minūšu vizītes ārsts bez paskaidrojumiem sniedz apmeklētājam: 
«Lūdzu, jūsu rekomendācijas.» Mums, ārstiem, 
saka: «Lietojiet datoru!», bet es vēlos vairāk 
laika sarunai ar pacientu. 
Savādais atgadījums ar suni naktī ir 
darbs, kas raisa pārdomas. Iesaku izlasīt un 
tad, kā darīju arī es pati, pāršķirstīt vēlreiz! 
Jo pirmoreiz, tai ejot cauri, tver tikai sižetu, 
bet pārlapojot – sasaisti ar savu 
dzīvi. 

ieskatīties viens otram acīs

nost ar stereotipiem!

Nu jau vairākus gadus dzīvojot Siguldā, esmu regulāra Dailes teātra 
svētku – viesizrāžu – apmeklētāja. Pirmkārt, tā ir iespēja baudīt izrādi 

vasarā, kad teātros ir pauze, otrkārt, ir tik lieliski uz pasākumu doties kājām 
un nesteidzīgi, apspriežot notikušo, pa skaistajām Siguldas ieliņām iet 
mājās! Tā līdz šim ir bijusi rīdzinieku prioritāte, mēs pārējie, lai baudītu 
kultūru, esam spiesti garas stundas pavadīt kādā transportlīdzeklī.
Ievērojamais apmeklētāju skaits (visas vietas aizņemtas!) nebija pārstei
gums, jo sevišķi vakara brīvdabas koncertā: lieliska vieta + labs laiks + jauks 
koncerts = īsta panākumu formula! Turklāt jau visu nedēļu Sigulda dzīvoja 
īstā teātra zīmē – par to vien visapkārt runāja: «Iesi? Neiesi? Uz ko iesi?» 
Šķiet, ka itin visi mani kaimiņi apmeklēja kādu no izrādēm!
Es izvēlējos doties uz Aija. Pēc Jaunsudrabiņa. Lai arī izrādes darbība noris 
mūsdienās un diezgan nežēlīgi atspoguļo līdz teju vai pašām padibenēm 
nolaidušos sabiedrības slāni, šis uzvedums tieši visprecīzāk sasaucās ar sla
veno romānu. Iepriekš redzētas filmas un izrādes manī nemaz nesakrita ar 
priekšstatu par pašu Aiju, par mīlestības neizbēgamību un nolemtību. Līdz 
šim redzētajā mani nomāca sadalījums vājajos un ļaunajos vīriešos, kuri Aiju 
vienkārši padara par tādu, kāda viņa ir. Šai uzvedumā Jānis nebūt nav vājš, 
tikai – postošas, iznīcinošas, neapvaldāmas mīlestības skarts. Pilnīgi loģiski, 
ka izvēršas traģēdija. Paldies režisoram, ka izrādē, atšķirībā no grāmatas, 
iztrūka bērnu. To gan es vairs šajā smagumā nebūtu spējusi izturēt, tas būtu 
bijis pārāk cietsirdīgi... Tomēr, neraugoties uz sāpēm, stāsts ir par mīlestību. 
Savā ziņā nepareizo mīlestību, un tomēr... Jānis bija stiprs savā kaislībā, jo gļēvi 
nepagrieza muguru, neaizlaidās plašajā pasaulē, savukārt Aija bija dzirkstoša, 
sievišķīga un kaismīga pat savā morālajā kroplībā, radot manī izpratni, kādēļ 
vīrietis nespēj viņu nemīlēt. Skaista, laba, gudra izrāde domājošam skatītājam, 
kurš gatavs atkāpties no stereotipiem.  
Ja Aiju varētu salīdzināt ar ozolkoka mucā izturētu vīnu, kas atstāj 
spēcīgu pēcgaršu, vakarā apmeklētais koncerts Miers un Bērziņš būtu 
jāsalīdzina, piedodiet, ar šņabīti. Man joki vietumis šķita pārlieku pie
zemēti un vienkāršoti, kaut nebija tā, ka garlaikotos. Varbūt tiešām tas 
tikai iepriekšredzētā uzveduma iespaidā! Toties apkārtējos skatītājos 
valdīja patiess prieks un līksmība – acīmredzot cilvēki alkst prieka un 
smieklu, un to koncerts spēja sniegt atliku likām. 

Pateicamies Dailes teātrim un Jāņa Rozes apgādam par palīdzību raksta tapšanā.

vēRtē
KolēĢIS

svetlana sergejenko,
ģimenes ārste, 
lasīja Marka Hedona 
grāmatu  Savādais 
atgadījums ar suni naktī

Jaunu grāmatu lasījis un pasākumu 
apmeklējis tavs kolēģis. Ieklausies viņa 
vērtējumā!

vēsma kažociņa,
ginekoloģe,
apmeklēja Dailes teātra 
viesizrādes Siguldā


