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Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas 

Uroloģijas klīnikas vadītājs

Vīriešu mirstības 
samazināšana kā 
būtiska prioritāte

Lai veicinātu valsts attīstību un konkurētspēju, Latvijai būtu 

jāuzlabo vīriešu veselības rādītāji un jāsamazina vīriešu mirstība, 

kas mūsu valstī ir ievērojami augstāka nekā sievietēm. Arī Pasaules 

Veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu 

mirstību produktīvā vecumā, kas valstij rada lielus ekonomiskos 

zaudējumus. Diemžēl izpratne par to, ka veselība ir tautas 

labklājības pamats, ka tikai veseli valsts iedzīvotāji spēj veidot 

stipru un pārtikušu valsti, mūsu sabiedrībā veidojas ļoti lēni. Lai 

veicinātu pozitīvas pārmaiņas šajā jomā, Veselības Ekonomists 

šajā izdevumā analizē ar vīriešu veselību saistītos jautājumus.

Mūžs par 10 gadiem 
īsāks nekā Eiropā

Kaut gan vīriešu īpatsvars Latvijā piedzimstot ir 
lielāks — no kopējā jaundzimušo skaita 52,1%, bet 
sieviešu ir 47,9%, dzīves gaitā šī proporcija krasi 
mainās un vīriešu īpatsvars kopumā sabiedrībā sa-
rūk līdz 45,9%, bet sievietēm — pieaug līdz 54,1%, 
liecina Centrālās Statistikas pārvaldes dati. 
Satraucoši, ka jaundzimušo vidējais paredza-
mais mūža ilgums Latvijas vīriešiem ir ievēroja-
mi zemāks par ES vidējo rādītāju (Latvijā — 72,9, 
ES — 77,8), kamēr sievietēm tas ir par septiņiem 
gadiem garāks (Latvijā — 80,1, ES — 83,3). Arī jaun-
dzimušajiem paredzamais veselīgas dzīves gadu 
skaits vīriešiem ir ievērojami mazāks, salīdzinot ar 
paredzamo mūža ilgumu — tas nozīmē, ka cilvēks 
lielu mūža daļu nodzīvo ar slimībām un/vai invali-
ditāti (vīriešiem Latvijā — 51,7, ES — 61,1; sievietēm 
Latvijā — 54,2, ES — 61.7).
Motivācija parūpēties par sevi, savu veselību 
Latvijas vīriešiem joprojām ir ļoti zema, īpaši vidē-
jai un vecākajai paaudzei. Vīrieši neiet pie ārsta, 
izvairās laicīgi risināt veselības problēmas, un šo 
ieradumu ir ļoti grūti mainīt. Sekas tam ir bēdīgas. 
Vīrieši Latvijā dzīvo desmit gadus mazāk nekā 
Rietumeiropas valstīs, vairāk nekā 100 tūkstošiem 

sieviešu Latvijā nav dzīvesbiedra, daudziem bēr-
niem nav tēva, bet valsts zaudē darbaspēku un 
potenciālos ienākumus.
Analizējot Latvijas vīriešu mirstības cēloņus, jāvērš 
uzmanība uz augsto mirstību no dažādām slimī-
bām. Pirmo vietu ar vairāk nekā 50% gadījumu jau 
daudzus gadus stabili ieņem sirds un asinsvadu sli-
mības, taču šajā jomā pēdējos gados vērojami uz-
labojumi — mazinās gan saslimstība, gan mirstība. 

No vēža mirst arvien biežāk

Sliktāka situācija ir ar otru izplatītāko mirstības 
iemeslu — ļaundabīgajiem audzējiem, no kuriem 
mirstībai ir tendence pieaugt. Turklāt vīriešu mir-
stība ar vēzi kopumā ir augstāka nekā sievietēm. 
Katram trešajam vīrietim, kurš Latvijā saskaras ar 
kādu onkoloģisku saslimšanu, tiek atklāta uroģe-
nitāla onkoloģiskā slimība — tie ir priekšdziedze-
ra, nieru, urīnpūšļa, sēklinieku vai dzimumlocekļa 
audzēji. Tas skaidri apliecina, ka vīriešu onkoloģijai 
valsts politikas līmenī ir jāpievērš īpaša uzmanība, 
gan sakārtojot un pilnveidojot aprūpes sistēmu, 
gan atvēlot papildu finasējumu mūsdienīgām ārst-
niecības metodēm, diagnostikai un medikamen-
tiem. Šāda īpaša pieeja vīriešu onkoloģiskajām 

Turpinājums 2. lpp
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saslimšanām ļaus uzlabot ārstēšanas efektivitāti 
un panākt vīriešu mirstības samazinājumu gan 
darbaspējīgā vecumā, gan pensijas gados. 

Prostatas vēzis līderos

No ļaundabīgajiem audzējiem, kas Latvijā 
visvairāk apdraud vīriešus, pirmajā vietā pē-
dējos gados ierindojas prostatas vēzis. Tas ik 
gadu tiek atklāts vairāk nekā 1000 pacientiem. 

Tendences liecina, ka prostatas vēzis arvien 
biežāk skar gados jaunus vīriešus, tai skaitā 
33% vīriešu darbspējīgā vecumā līdz 65 ga-
diem. Pēdējos gados sabiedrības izglītošanas 
kampaņas nesušas augļus un pieaug laicīgi no-
teikto diagnožu skaits, taču vienlaikus aug arī 
nāves gadījumu skaits. Tā kā prostatas vēzim 
sākuma stadijā bieži nemēdz būt simptomu, 
tas attīstās ļoti lēni, un 2/3 konstatēto prostatas 
vēžu gadījumi tiek atklāti jau ielaistās stadijās. 
Būtiski, ka vīriešu dzīves vidējais ilgums pasaulē 

un arī Latvijā pamazām pieaug, līdz ar to pare-
dzams, ka arī Latvijā atklāto prostatas vēža ga-
dījumu skaits nākotnē palielināsies. Veicinot pa-
cientu savlaicīgu vēršanos pie ārsta un slimības 
laicīgu atklāšanu, būtu iespējams racionālāk iz-
mantot valsts veselības budžeta līdzekļus, proti, 
saskaņā ar jaunāko pasaules praksi nodalot tos 
pacientus, kam nav nepieciešams uzsākt tūlītē-
ju ārstēšanu un kam var veikt aktīvu novērošanu 
ilgākā laika periodā, savukārt pārējos ārstēt ar 
efektīvām un mūsdienīgām metodēm. 

 No 1990. līdz 2014. gadam 
diagnosticēti 16 229 jauni 
prostatas vēža gadījumi

 No 1994. gada līdz 2005. gadam 
vērojams krass jaunu prostatas 
vēža gadījumu skaita pieaugums — 
tas pieauga gandrīz 3,5 reizes

  Kopš 2005. gada jaunu prostatas vēža 
gadījumu skaits pieaug lēnāk, vidēji 
diagnosticēti 1070 jauni gadījumi gadā

 Pēdējos gados pasaulē palielinās 
saslimstība ar prostatas vēzi vīriešiem, 
kas jaunāki par 55 gadiem. ASV 
no 1986. līdz 2008. gadam tā 
palielinājusies 5,7 reizes jeb no 5,6 
līdz 32 gadījumiem uz 100 000 iedz.*

 Pacientu vidējais vecums diagnozes 
uzstādīšanas brīdī — 70,0 gadi

Turpinājums no 1. lpp

Vīriešu mirstības 
samazināšana kā 
būtiska prioritāte

Diagnosticētie jaunie 
prostatas vēža pacienti

No prostatas vēža 
mirušie pacienti

Avots: Juris Plonis, PROSTATAS VĒŽA EPIDEMIOLOĢISKO PAMATRĀDĪTĀJU UN ĢENĒTISKO PAZĪMJU ANALĪZE LATVIJĀ. Promocijas darbs
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Dzīvo piecus gadus un ilgāk

Pēdējo desmitgadi onkoloģijā pamatoti var 
saukt par revolūciju, jo zinātnes un medicīnas 
sasniegumi ir radikāli mainījuši ierasto ārst-
niecības praksi. Standarta ķīmjterapijas vie-
tā nākusi sistēmiska ārstēšana, kas ietver arī 

Metastātiskais vēzis
kā hroniska un ārstējama slimība

Jaunākie medicīnas sasniegumi pēdējā desmitgadē metastātiskus ļaundabīgus 

audzējus pasaulē ļauj ierindot pie hroniskām un ārstējamām slimībām ar 

dzīvildzi ne vairs mēnešu, bet vairāku gadu garumā. Līdzīgi kā diabēts vai 

reimatoīdais artrīts, arī metastātisks vēzis no biedējošas un fatālas diagnozes 

arvien biežāk tiek uzlūkots kā ilgstoša slimība, ar kuru var kvalitatīvi 

nodzīvot daudzus gadus. Kā pēdējo gadu laikā mainījusies metastātiskā 

vēža „seja”, kādi ir sasniegumi šajā jomā un nākotnes prognozes? 

hormonterapiju, mērķterapiju, imūnterapiju 
un cita veida medikamentozo ārstēšanu ar 
jaunām, daudz efektīvākām zāļu molekulām. 
Tās spēj bloķēt arī tādu lokalizāciju vēža šūnu 
augšanu, kas agrāk uz terapiju nereaģēja. 
„Pirms 10—15 gadiem daudziem vēža vei-
diem vispār nebija ķīmijterapijas iespēju, bet 
tagad ir jaunas zāles, kas iedarboja molekulā-
rā līmenī, liekot regresēt ļaundabīgā audzēja 
atīstībai. Labi panākumi ir sasniegti metastā-
tiskā krūts un zarnu vēža ārstēšanā, arī nier-
šūnu, prostatas vēža, melanomas ārstēšanā,” 
stāsta Iveta Kudaba.
Piemēram, metastātiskās melanomas pacie-
tiem agrāk vidējā dzīvildze bija daži mēneši, 
bet tagad tā sasniedz 2 un pat 3 gadus. 5 ga-
dus un ilgāk dzīvo arī daudzas metastāstiskā 
krūts vēža pacientes. Metastātiska zarnu vēža 
pacientu ārstēšanā, standarta terapijai pie-
vienojot mērķaterapiju, kas bloķē vēža šūnu 
augšanu, dzīvildze var sasniegt 3 un vairāk 
gadus, par ko agrāk varēja tikai sapņot. 

Labi rezultāti daudziem 
vēža veidiem

Prostatas vēzis, kas ir biežākais ļaundabīgais 
audzējs vīriešiem Latvijā un otrs biežākais au-
dzējs, no kura vīrieši Latvijā mirst, ir kļuvis par 
slimību, ar kur var dzīvot ilgi. Pētījumi aplieci-
na, ka teju 1,5 miljoni vīriešu Eiropā ar pros-
tatas vēzi šodien dzīvo piecus gadus un ilgāk. 
Ņemot vērā, ka vienam no 11 vīriešiem dzīves 
laikā attīstās prostatas vēzis un no tiem gandrīz 
piektdaļai jeb 18% diagnozes brīdī jau ir attīstī-
jušās metastāzes, bet 40% tās attīstās vēlāk, tā 
ir ļoti būtiska ziņa. Arī Amerikas vēža ārstēšanas 
centra (CTCA) un ASV Nacionālā vēža institūta 
Uzraudzības, epidemioloģijas un gala rezultā-
tu programmas (SEER) apkopotie dati uzrāda 
vērā ņemamus dzīvildzes rādītājus metastātis-
kā vēža pacientiem (sk. grafikus Nr. 1).
„Tieši agrīna diagnostika un ķīmijterapijas sis-
tēmiska ārstēšana ir galvenie faktori, kas ietek-
mē metastātiskā vēža pacientu dzīvildzi,” uz-
sver I.Kudaba. Diemžēl Latvija abās šajās jomās 
atpaliek no attīstītajām pasaules valstīm, tāpēc 
arī mirstības rādītāji Latvijā metastātiskā vēža 
pacientiem ir augstāki nekā ASV un Eiropā.

Ne tikai izdzīvošana, bet 
arī dzīves kvalitāte

Onkoloģijā izvērtējot ārstēšanas rezultātus, 
svarīgi runāt ne tikai par dzīvildzi un no slimī-
bas progresijas brīvo laika periodu, bet arī 

Turpinājums 4. lpp

Saruna ar Dr.med. Ivetu Kudabu, 
onkoloģi ķīmijterapeiti, RSU asoc. prof.
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dzīves kvalitāti — lai pacients ne tika izdzī-
votu, bet arī dzīvotu pilnvērtīgu, kvalitatī-
vu dzīvi un justos labi pēc iespējas ilgāk. 
Eiropā veikta prostatas vēža pacientu, 
aprūpētāju un veselības profesionāļu 
aptauja atklājusi, ka bailes no nāves pros-
tatas vēža slimniekiem nav pirmajā vietā, 
bet tās ir bažas par dzīves kvalitāti, pie-
mēram, intīmajām attiecībām ar partneri 
vai slikto pašsajūtu. Tā kā prostatas vēzis 
progresē lēni un nāve bieži nav tūlītējs 
drauds, pacienti ir daudz vairāk ieintere-
sēti dzīves kvalitātē nekā izdzīvošanā.

Veselības politika 
jāveido ilgtermiņā

Prognozes liecina, ka visā pasaulē, arī 
Latvijā, saslimstība ar vēzi palielinās (gra-
fiks Nr.  2). Pozitīvi, ka attīstītajās valstīs 
mirstība no vēža tāpēc nepalielinās, taču 
Latvijā šāda tendence pagaidām nav vē-
rojama, kas saistīts arī ar mūsdienīgu ār-
stēšanas metožu ierobežoto pieejamību. 

Grafiks Nr. 2 Saslimstība un mirstība no 
ļaundabīgiem audzējiem Latvijā 

2001.—2015. gadā (uz 100 000 iedz.)

Turpinājums no 3. lpp

Metastātiskais vēzis
kā hroniska un 
ārstējama slimība

Izmantotie avoti:
Health in the Baltic Countries 2014
European Commission. CORDIS Express: Prevention, diagnosis 
and treatment of prostate cancer. Available at: http://cordis.europa. 
eu/news/rcn/122705_en.html. Last accessed August 2015. 
Ferlay J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: 
Estimates for 40 countries in 2012. Eur J Can. 2013;49:1374— 1403. 
Sant M et al. EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 
1995—1999. Results and commentary. Eur J of Can. 2009;45:93199)
 (Cremers RG, Karim-Kos HE, Houterman S, et al. Prostate 
cancer: trends in incidence, survival and mortality in the 
Netherlands, 1989-2006. Eur J Cancer. 2010;46:2077-87. Omlin 
A, de Bono JS. Therapeutic options for advanced prostate 
cancer: 2011 update. Curr Urol Rep. 2012;13:170-8)
http://www.janssen-emea.com/health-policy-centre/topic/cancer)

    Mirstība     Saslimstība

Grafiks Nr. 1

Prostatas vēža 
dzīvildze
Pacientiem ar diagnosticētu 
metastātisku vēzi, 2000—2013

 
Krūts vēža 
dzīvildze
Pacientiem ar diagnosticētu 
metastātisku krūts vēzi, 2000—2013

Olnīcu vēža 
dzīvildze
Pacientiem ar diagnosticētu 
metastātisku olnīcu vēzi, 2000—2013

Zarnu vēža 
dzīvildze
Pacientiem ar diagnosticētu 
metastātisku zarnu vēzi, 2000—2013

    Amerikas vēža ārstēšanas centra dati (CTCA)     ASV Nacionālā vēža institūta Uzraudzības, epidemioloģijas un galarezultātu programmas dati (SEER)

„Rūpēm par tautas veselību ir jābūt stratēģiski 
pārdomātai ilgtermiņa valsts politikai. Tā nav ti-
kai ārstēšana, miljona iedošana vai atņemšana 
tai vai citai jomai, bet pragmatiska ekonomi-
ka — cik veseli būs Latvijas cilvēki, tik viņi spēs 
dot atpakaļ valstij ar savu darbu, nodokļiem, 
izaudzinātiem bērniem.” 
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Nav skaidru mērķu, 
kā palielināt dzīvildzi

Pozitīvi, ka „Veselības aprūpes pakalpojumu 
onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.—
2020. gadam” (Onkoloģijas plāns) skaidri no-
saka sasniedzamos mērķus, tostarp — palielināt 
agrīni diagnosticēto pacientu īpatsvaru, mazi-
nāt onkoloģisko slimību riska faktoru izplatību, 
paaugstināt vēža skrīninga aptveri, kā arī veici-
nāt multidisciplināru pieeju onkoloģisko slimī-
bu pacientu ārstēšanā un aprūpē.
Vienlaikus jāatzīst, ka Onkoloģijas plānā trūkst 
precīzi definētu mērķu attiecībā uz vēža slim-
nieku dzīvildzes palielināšanu un to, kādi kon-
krēti uzdevumi iecerēti, lai garāku dzīvildzi pa-
nāktu praksē. Jo tieši mirstība samazināšanai, 
dzīvildzes un dzīves kvalitātes paaugstināša-
nai jābūt galvenajiem uzdevumiem jebkurā 
veselības jomā.

Kā samazināt potenciāli 
zaudētos mūža gadus?

Kaut gan Onkoloģijas plāns paredz palielināt 
1. un 2.  vēža stadijā diagnosticēto pacientu 
īpatsvaru vismaz līdz 60% (2015. gadā — 47,9%, 
SKPC dati), vienlaikus šogad un nākamgad 

Viens solis uz priekšu...
Cik atpakaļ?

Veselības ministrijas izstrādātais 

onkoloģijas nozares uzlabošanas plāns 

2017.—2020. gadam ir laba iecere, kas 

apliecina vēlmi mērķtiecīgi sakārtot 

šo būtisko jomu. Tomēr dokumentā 

iezīmējas vairāki būtiski trūkumi 

un pretrunas — gan prioritāro vēža 

diagnožu noteikšanā, gan finansējuma 

sadalē vēža ārstēšanai. Tas rada bažas, 

vai solītās pārmaiņas onkoloģijas jomā 

tuvāko gadu tiešām izdosies sasniegt.

Turpinājums 6. lpp

Veselības Ekonomists pēta
palielināsies arī to pacientu skaits, kam audzējs 
tiks atklāts arī 3. un 4.stadijā (2015.  gadā  — 
36,9%, SPKC dati). Tā kā Onkoloģijas plāns 
neparedz palielināt finansējumu jaunu terapiju 
ieviešanai, ir skaidrs, ka nebūs iespējams sa-
mazināt informatīvajā ziņojumā „Par veselības 
reformas pasākumu īstenošanu 2017.  gadā” 
(Informatīvais zoņojums) minēto potenciāli 
zaudēto mūža gadu skaitu audzēju dēļ. Jo tieši 
pirmajā gadā mirstība 3., 4. un bezprecizētas 
stadijas audzējiem, kas 2015. gadā bija 52,1%, 
ir vislielākā — 3.stadijā letalitāte ir 31,1%, 4.sta-
dijā  — 74,2%, bet vēzim bez precizētas stadi-
jas — 57,9%, liecina SPKC dati.

Vai onkoloģija ir prioritāte?

Šogad onkoloģijas nozarei papildus no 
valsts budžeta ir atvēlēts 4,1 miljons eiro, 
rēķinot, ka pieaugs pacientu skaits sakarā 

Avots: SPKC dati un NVD
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Grafiks Nr. 1 TOP 6 diagnozes ar vislielāko patēriņu kompensējamo 
zāļu budžetā 2016. gadā (% sadalījums starp 6 diagnozēm)
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Turpinājums no 5. lpp

Veselības 
Ekonomists pēta
Viens solis uz priekšu... 
Cik atpakaļ? 

Neplāno mazināt mirstību 
no prostatas vēža

Konceptuālajā ziņojumā „Par veselības aprū-
pes sistēmas reformu” (Konceptuālais ziņo-
jums) ir saprotami noteikts mērķis samazināt 
mirstību no krūts, zarnu un plaušu vēža, tiesa 
gan, minimāli (krūts vēzim — no 23,42 gadīju-
miem 2014. gadā uz 100 000 iedz. uz 22 gadī-
jumiem 2023. gadā; zarnu vēzim — no 20,4 uz 
20, plaušu vēzim — no 31,3 uz 30). Tomēr pastāv 
šaubas par iespēju panākt ļoti strauji plānoto 
mirstības smazinājumu no dzemdes kakla vēža 
(no 7,56 gadījumiem uz 100 000 iedz. uz 5,4). 
Tāpat nav saprotams, kāpēc ziņojumā vispār 
nav plānots mirstības samazinājums no pros-
tatas vēža, kas ir visizplatītākais vēzis vīriešiem 
un labi padodas ārstēšanai (Grafiks Nr.  3). 

Grafiks Nr. 3 Sasniedzamie rādītāji onkoloģijas jomā — standartizētā mirstība 
uz 100 000 iedz. (Konceptuālais ziņojums „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”)

(Avots: HFA datu bāze, PVO, European Detailed Mortality Database)

Avots:NVD

    Bāzes vērtība Latvijā (2014)     Plānotā vērtība Latvijā (2023)     ES valstu vidējie rādītāji attiecīgajā gadā

22,0 21,65
(2014)

23,42

No krūts vēža sievietēm

5,47,56
3,05

(2014)

No dzemdes kakla vēža sievietēm

36,336,3 28,9
(2012)

No prostatas vēža vīriešiem

20,020,4

30
(2012) 

No zarnu vēža

31,031,3
35,68
(2014) 

No bronhu un plaušu vēža

Grafiks Nr. 2 Kompensētā summa TOP 6 diagnzēm, 
2015.—2017. gada janvāris—marts (EUR)

* No 2016.g. Tika paaugstināts HIV terapijas uzsākšanas slieksnis no CD4 200 šūnām uz 350 šūnāmun tika 
paaugstinātas C hep. Kompensācija no 75% uz 100% un uzsākta jauno medikamentu apmaksa

** Daļa papildu līdzekļu C hepatīta terapijai tika piešķirti februāra vidū.

   2015.g. Janv.—marts    2016.g. Janv.—marts*    2017.g. Janv.—marts**

Asinsrites 
sistēmas 
slimības

Endokrīnās, 
uztures un 
vielmaiņas 

slimības

Muskuļu, 
skeleta, 

saistaudu 
slimības

Infekcijas
un parazitārās 

slimības
(t.sk. HIV, Hepatīti)

Nervu sistēmas 
slimības

Audzēji

ar zaļā koridora „iedarbināšanu”, taču 
par turpmākajos gados atvēlēto finan-
sējumu nekas nav zināms. Vienlaikus 
infekcijas un parazitārajām slimībām 
šajā gadā papildus atvēlēti 13,9 miljoni 
eiro, bet 2018.  gadā — 3,7 miljoni. Tas 
liek pamatoti jautāt, kāpēc valsts līme-
nī onkoloģija gan tiek nosaukta par 
prioritāti, taču valsts finansējuma sa-
dalē, salīdzinot ar citām slimībām, kuru 
ārstēšana, neapšaubāmi, arī ir būtiska, 
tā paliek otrā plānā.Kaut gan audzēji 
Latvijā ir otrs biežākais iedzīvotāju nā-
ves cēlonis, analizējot TOP 6 diagnozes 
ar lielāko valsts atvēlēto finansējumu 
kompensējamo zāļu budžetā jāsecina, 
ka audzēju ārstēšanai atvēlētā summa 
ierindojas tikai trešajā vietā aiz endokrī-
najām un vielmaiņas, un infekcijas slimī-
bām (Grafiks Nr. 1). 
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Lai zaļais koridors būtu
bez cilpām un slēgtām durvīm

Uroloģijā zaļā koridora ideja 
darbojas jau vairākus gadus

Zaļā koridora princips P. Stradiņa klīniskās uni-
versitātes slimnīcas Uroloģijas ambulatorās 
pieņemšanas centrā darbojas jau trīs gadus. 
Lai pacienti ar aizdomām par onkoloģisku sa-
slimšanu varētu izvairīties no garajām rindām 
pie speciālistiem, tika izveidota īpaša rinda, kas 
ļauj saņemt konsultāciju 10 dienu laikā. Kaut 
gan sistēma bija efektīva, tā apstājās sekun-
dārajā posmā, proti, nozīmējot izmeklējumu — 
magnētisko rezonansi, datortomogrāfiju vai 

cilpa, jo pakalpojumi koridora ietvaros pa-
redzēti tikai tiem slimniekiem, kam ir ģime-
nes ārsta norīkojums, norāda P.  Vaganovs. 
Speciālistam tad jāsūta pacients atpakaļ pie 
ģimenes ārsta, slimniekam pašam vēlreiz jā-
pierakstās pie speciālista, izmantojot īpašo 
telefona līniju tepat slimnīcā, un tikai tad var 
iekļūt zaļajā koridorā — pacientam iznāk tāda 
kā cilpošana. Daudzos tas rada neizpratni un 
neapmierinātību, jo cilvēks tērējis līdzekļus, 
laiku. Tāpēc Latvijas Urologu asociācija ir ie-
sniegusi Nacionālajam veselības dienestam 
(NVD) lūgumu labot šo situāciju.

attēlu diagnostiku, atkal nācās gaidīt garās rin-
dās. Veselības ministrijas ieviestajā zaļā korido-
ra sistēmā, kas darbojas kopš 2016. gada 1. ok-
tobra, šādi ierobežojumi, ja vien pacients nāk 
ar ģimenes ārsta norīkojumu, vairs nepastāv. 

Zaļais koridors var 
pārvērsties par cilpu 

Taču gadījumos, kad pacienti pie speciālis-
ta vēršas pēc savas iniciatīvas, apejot ģime-
nes ārstu, veidojas nevis koridors, bet zaļā 

Turpinājums 8. lpp

Zaļā koridora ieviešana onkoloģiskajiem pacientiem ir būtisks sasniegums Latvijas 

veselības aprūpē, jo ļauj daudz ātrāk noteikt un precizēt diagnozi, kā arī uzsākt 

savlaicīgu ārstēšanu. Tomēr jaunajai pieejai ir vairākas nepilnības, kas kopīgiem 

spēkiem jānovērš, atzīst Latvijas Urologu asociācijas prezidents Pēteris Vaganovs. 

Vienlaikus valsts institūcijām un profesionāļiem ir skaidri jādefinē, kuri ārsti strādā ar 

uroloģisko audzēju pacientiem, lai ne tikai šo pacientu ārstēšanā, bet arī sistēmisku 

veselības aprūpes uzlabojumu izstrādē piedalītos multidisciplināra komanda. 

dr. Pēteris Vaganovs, 

urologs

Dr.med. Jānis Eglītis,

asoc.prof., Latvijas 

Onkologu asociācijas 

vadītājs
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Aizmirsts par retiem 
audzējiem un esošajiem 
pacientiem

Šobrīd zaļais koridors ir atvērts 11 plašāk izpla-
tītajiem audzējiem Latvijā, taču daudzi pacienti 
ar retāk satopamiem audzējiem, kas prasa ātru 
reaģēšanu, koridora priekšrocības izmantot 
nevar. Tāpēc Urologu asociācija uzskata, ka 
diagnožu loks būtu jāpaplašina. Tam piekrīt 
arī Latvijas Onkologu asociācijas vadītājs Jānis 
Eglītis. Piemēram, koridors nav paredzēts pa-
cientiem ar visai agresīvo, bieži novēloti atklāto 
sēklinieku audzēju, ar ko nereti slimo gados 
jauni vīrieši un kam ir labas prognozes, uzsākot 
savlaicīgu sistēmisku ārstēšanu. Šiem pacien-
tiem bieži nepieciešama attēldiagnostika u.c. 
izmeklējumi, uz ko jāgaida rindā, aizkavējot 
ārstēšanu. Tāpat koridorā būtu iekļaujams arī 
vairogdziedzera vēzis un dzimumlocekļa ļaun-
dabīgais audzējs, kam arī ir laba arstēšanas 
prognoze. „Iekļaujot šos labi ārstējamos vēža 
veidus zaļajā koridorā, varētu glābt daudzu cil-
vēku dzīvības, kas valstij ir būtisks ieguvums,” 
uzsver J. Eglītis. 
Otra būtiska problēma, uz ko norāda 
P. Vaganovs, ir tā, ka patlaban zaļais koridors ir 
paredzēts tikai tiem pacientiem, kam audzējs ir 

Turpinājums 9 . lpp
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Lai zaļais koridors būtu
bez cilpām un 
slēgtām durvīm 

diagnosticēts primāri. Piemēram, ja sēklinieka 
vēža pacients ir radikāli ārstēts pirms pieciem 
gadiem un slimība progresē vai radies recidīvs, 
pacients ir ātri jāizmeklē un jāārstē, taču viņam 
nākas stāvēt rindā. Līdzīgi ir ar ārstētajiem urīn-
pūšļa audzējiem — slimībai progresējot, saska-
ņā ar vadlīnijām 12 dienu laikā ir jāveic ķīmij-
terapija vai operācija, taču koridora ietvaros to 
nevar izdarīt, ir jāgaida rindā. 
Kā uzsver P. Vaganovs, divi pirmie zaļā korido-
rā posmi — diagnostika un diagnozes precizē-
šana, tiešām ir sakārtoti — tiek apmaksāti gan 
papildu izmeklējumi, gan ārstu darbs utt. Taču 
ir jāprecizē kritēriji, lai zaļajā koridorā nonāktu 
visi pacienti, kam nepieciešama ātra palīdzība.
Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas va-
dītāja Daiga Behmane vērš uzmanību uz to, 
ka diskusijās par Zaļā koridora darbības prin-
cipiem nav pieejams skaidri formulēts prog-
rammas apraksts ar sasniedzamajiem mēr-
ķiem, uzdevumiem un indikatoriem peveiktā 
mērīšanai. „Zaļā koridora darbības principi ir 
pieminēti dažādos veselības aprūpes politi-
kas dokumentos, taču programmas apraksta 
nav, līdz ar to atklāts ir jautājums, kā tiks mērīta 
tā efektivitāte,” uzsver D. Behmane. 
Pirmie šī gada trīs mēneši vēl neuzrāda zaļā ko-
ridora ieguvumus attiecībā uz papildus ārstēto 

pacientu skaitu, jo pacientu skaita pieaugums 
(pēc NVD datiem par valsts budžeta izlietoju-
mu kompensējamo zāļu apmaksā audzējiem) 
ir tieši tāds pats kā 2016.  gada trīs mēnešos 
bez koridora attiecībā pret 2015. gada trīs mē-
nešiem — par 3%.

Joprojām rindas 
uz operācijām

Zaļā koridora ietvaros vēža pacientiem būtu 
jāpiedāvā arī savlaicīga ārstēšana stacionārā, 
radikālas operācijas utt. Taču nav definēts, kā 
un cik ilgā laikā tam jānotiek. Tāpēc būtu jāiz-
strādā kritēriji, kurus pacientus operēt primāri, 
kas, ņemot vērā slimnīcu ierobežotās iespējas, 
ir sarežģīti. Piemēram, Stradiņa slimnīcā nodaļa 
ir pārpildīta. Pat tad, ja slimnīca operētu divās 
maiņās, problēma netiktu atrisināta, jo rinda uz 
onkoloģisko operāciju ir gandrīz trīs mēnešus. 
Kā norāda P. Vaganovs, lielākā daļa primāri di-
agnosticēto audzēju operācijas jau patlaban 
notiek atbilstoši konkrētiem kritērijiem. Taču 
sarežģītākām operācijām  — sekundārās ope-
rācijas, operācijas recidīvu gadījumos, primā-
ro operāciju komplikāciju novēršana,  — šajos 
kritērijos nav iekļautas.
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Prostatas vēzis — 
ar labu prognozi

Analizējot vīriešu veselību onkoloģisko sli-
mību kontekstā, J.  Eglītis vērš uzmanību uz 
to, ka saslimstība ar prostatas vēzi Latvijā ir 
visbiežākais izplatītais audzējs vīriešiem — ik 
gadu tiek atklāti vairāk nekā 1000 jaunu ga-
dījumu (skatīt grafiku). 

Atšķirībā no kuņģa un plaušu vēža, kas bieži 
tiek atklāti novēloti, kā rezultātā 80% pacientu 
mirst gada laikā pēc diagnozes noteikšanas, 
jo ārstēšanas iespējas ir ierobežotas, prostatas 
vēzi mūsdienīgā diagnostika un jaunie me-
dikamenti ir ierindojuši pie slimībām ar labu 
prognozi. Laikus atklājot, ar to iespējams nodzī-
vot daudzus gadus, bet agrīnās stadijās tas ir 
pilnībā izārstējams. Šis medicīnas sasniegumu 

Turpinājums no 10. lpp

Lai zaļais koridors būtu
bez cilpām un 
slēgtām durvīm 

Turpinājums 10 . lpp

Vēža incidence un mirstība vīriešiem Latvijā, 2012

Dati: Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra ( http://eco.iarc.fr/eucan/Country.aspx?ISOCountryCd=428)

   Incidence    Mirstība

0 26 52 78 104

130

Prostatas
Plaušu (arī trahejas un bronhu)

Resnās zarnas
Kuņģa

Urīnpūšļa
Nieru

Aizkuņģa dziedzera
Lūpu, mutes dobuma, rīkles

Balsenes
Leikēmijas

Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas
Barības vada

Aknu un žults ceļu 
Ne-Hodžkina limfoma

Ļaundabīga ādas melanoma
Sēklinieku

Multiplā mieloma
Vairogdziedzera

Hodžikna limfoma
Žultspūšļa un žultsceļu

Pēc vecuma standartizētais rādītājs uz 100 000 iedz.

veicinātais progress ir būtisks ieguvums arī 
valsts ekonomikai un sabiedrībai kopumā, jo 
katrs vesels cilvēks, kas var dzīvot, strādāt, au-
dzināt bērnus, ir milzīga vērtība.
Jaunākā ārstēšanas prakse paredz, ka atseviš-
ķām prostatas vēža formām šodien vairs netiek 
uzsākta tūlītēja aktīva ārstēšana, kā tas bija ag-
rāk, bet gan tiek veikta ilgstoša pacienta novē-
rošana, balstoties uz skrupulozu morfoloģisku 
izmeklēšanu un regulāru kontroli — ja vēzis ne-
progresē, novērošana var ilgt daudzus gadus. 
Lai veicinātu prostatas vēža novērošanas praksi, 
Latvijā būtu lietderīgi izveidot vienotu Patoloģiju 
centru. „Par šāda centra izveidi onkologi ir ru-
nājuši jau divus gadus, taču no valsts institū-
ciju puses atbalsts nav gūts,” uzsver J.  Eglītis. 
Vienlaikus jādomā arī par mūsdienīgu medika-
mentu plašāku pieejamību vēža ārstēšanai, kas 
būtiski uzlabo pacientu dzīvildzes rādītājus brī-
dī, kad novērošana jāaizstāj ar aktīvu ārstēšanu. 

Jāpanāk plašāka 
mērķterapijas pieejamība 

P.  Vaganovs atzīst, ka kopumā ārstēšanas ie-
spējas uroloģiskajiem vēža pacientiem Latvijā 
ir labas. Pozitīvi, ka ir pieejami arī jaunie medi-
kamenti. Piemēram, līdz kastrācijas rezistenta 
prostatas vēža stadijai, kad hormonterapija 
vairs neiedarbojas, ir pieejami gandrīz visi 
mūsdienīgie ārstniecības līdzekļi. Arī pēc šīs 
stadijas ir iespējama klasiskā ķīmijterapija, 
taču mērķa terapija, kas iedarbojas selektīvāk, 



Ieguvumi, ārstējot ar mērķterapiju noteiktu 
prostatas audzēju pacientu grupu
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Lai zaļais koridors būtu
bez cilpām un 
slēgtām durvīm 

iznīcinot vēža šūnas un bloķējot to augšanu, 
nav pieejama, kas ir liels mīnuss. 
Kāpēc ir grūti šos jaunos un efektīvos medika-
mentus ieviest? Pirmkārt, tās nav brīnumzāles, 
jo galvenais ieguvums  — pacienta dzīvildzes 
pieaugums, pagaidām nav tik ievērojams, kā 
varētu vēlēties. Protams, jāapzinās, ko īsti no-
zīmē dzīvildze. Tā ir varbūtība, ka, pielietojot 
noteiktu terapiju, cilvēki dzīvos ilgāk. Pētījumi 
liecina, ka aptuveni 50% pacientu sasniedz 

plānoto dzīvildzes pieaugumu. Kā labu pie-
mēru P.  Vaganovs min gaišo nieru šūnu vēža 
slimniekus, kas pirms mērķterapijas 5 gadu 
dzīvildzi sasniedza tikai 3,5 % gadījumos, bet 
pēc jaunās terapijas uzsākšanas — jau 12—15%. 
Būtiski, ka nieru šūnu vēzis ir nejūtīgs pret ķī-
mijterapiju un staru terapiju. Tātad skaidrs, ka 
šai pacientu grupai mērķterapija ir tiešām bū-
tiska. Latvijā ļoti sāpīgs jautājums ir mērķtera-
pija pacientiem ar progresējošu prostatas vēzi, 

kam šādu ārstēšanu valsts neapmaksā. „Man ir 
grūti runāt ar prostatas vēža pacientu, kuriem 
slimība progresē. Es zinu, ka ir zāles, kas varētu 
pagarināt dzīvi, bet man jāsaka, ka tās maksā 
4000 eiro mēnesī. Pat tad, ja tās tiktu kompen-
sētas individuālas kompensācijas sistēmas ie-
tvaros, pacientam būt jāsedz 10% no cenas, ko 
vairums nevar atļauties,” uzsver P.  Vaganovs. 
Tad atliek standarta vai paliatīvā aprūpe, kā arī 
pastāv iespēja startēt kādā klīniskā pētījumā. 
Precīzi nosakot pacientu grupu, kurai pielietot 
atbilstošu mērķa terapiju, metastātiska prosta-
tas vēža ārstēšanas iespējas un dzīvildzes rezul-
tāti ir vērā ņemami un var sasniegt pat 53,6 mē-
nešus, kas valstij sniedz arī būtisku ekonomisko 
ieguvumu (skat.aprēķinu).
Atsevišķām terapijām turpinās klīniskie pētīju-
mi un paredzams, ka tie parādīs, ka dzīvildzes 
rādītāji ir vēl labāki.
Domājot par to, kā risināt jautājumu par jaunā-
ku terapiju, tai skaitā mērķaterapijas iespēju uz-
labošanu, Latvijai būtu jāņem vērā attīstīto val-
stu pieredze un jāizstrādā skaidri ekonomiskie 
un sociālie kritēriji medikamentu iekļaušanai 
kompensācijas sistēmā. „Ja pacientu skaits ir 
neliels un līdz ar to izmaksas valstij nerada bū-
tisku sadārdzinājumu, šīm grupām būtu jāpa-
redz mērķterapija. Jo palielināt dzīvildzi pilnīgi 
viesiem pacientiem — tas nekad nebūs iespē-
jams izmaksu dēļ,” uzsver P. Vaganovs. Līdzīgi 
kā tapa zaļā koridora un Valsts onkoloģijas 
programma 2017.—2020. gadam, jāizstrādā arī 
kritēriji, kā nodrošināt onkoloģisko pacientu 
kvalitatīvu aprūpi visa slimības cikla ietvaros. 

Lietojot pašreizējo valsts 
kompensēto ķīmijterapiju, 

sagaidāmā dzīvildze ir 

Ja prostatas vēža pacients būtu 
darbspējīgā vecumā, strādātu un 
tiktu ārstēts ar pašreizējo valsts 

kompensēto ķīmijterapiju, ieguvums 
nomaksātajos nodokļos būtu

Lietojot mērķterapiju pirms 
ķīmijterapijas noteiktai pacientu 

grupai, sagaidāmā dzīvildze ir

Ja prostatas vēža pacients atbilstu noteiktiem 
atlases rādītājiem, būtu darbspējīgā vecumā, 

strādātu un tiktu ārstēts ar mērķterapiju 
noteiktai pacientu grupai, ieguvums 

nomaksātajos nodokļos būtu

10 589 EUR
(197,57X53,6)

53,6 mēneši 3

Lietojot mērķterapiju visiem 
pacientiem pirms ķīmijterapijas, 

sagaidāmā dzīvildze

Ja prostatas vēža pacients 
būtu darbspējīgā vecumā, 
strādātu un tiktu ārstēts ar 
mērķterapiju, ieguvums 

nomaksātajos nodokļos būtu

34,7 mēneši 2

6 855 EUR
(197,57X34,7)

3 734 EUR
(197,57 X 18,9)

18,9 mēneši 1

1 (Ian F. Tannock et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12)
2 (1. C.J. Ryan et al, 2014)
3 (Kurt Miller at al, 2016)

Vidējā bruto alga mēnesī Latvijā — 859 EUR, iedzīvotāju ienākuma nodoklis — 23%. 
Valsts ieguvums uz vienu pacientu 197,57 EUR mēnesī
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Jaunas iespējas onkoloģisko slimību ārstēšanā —
PET/DT-FDG pielietojums un izmaksu efektivitāte

Slimības ārstēšanas rezultāts lielā mērā ir atkarīgs gan no savlaicīgas un precīzas 

diagnostikas, pareizās ārstēšanas taktikas izvēles, gan arī no iespējām sekot 

ārstēšanas rezultātam un  efektivitātei. Ierobežotu līdzekļu ietvaros svarīgi 

ir pareizi novērtēt visas ar ārstēšanu saistītās izmaksas, tostarp arī zudušos 

līdzekļus neprecīzas diagnostikas vai neatbilstošas ārstēšanas rezultātā.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par jaunākajām prostatas vēža diagnostikas un 

ārstēšanas metodēm pasaulē, lietderīgi aplūkot arī PET/DT, kas ir modernākā un 

precīzākā metode onkoloģisko saslimšanu diagnostikā, kurā apvienotas divas 

metodes — pozitronu emisijas tomogrāfija (PET) un datortomogrāfija (DT).

PET/DT metodes priekšrocības

Kurām onkoloģiskajām 
saslimšanām visbiežāk 
izmanto PET/DT?

Visbiežāk PET/DT izmanto Hodžkina un 
ne-Hodžkina limfomām, krūts vēža, kolorektā-
lā un plaušu vēža, kā arī prostatas, dzemdes 
un dzemdes kakla, un olnīcu vēža, kuņģa un 
barības vada vēža, aizkuņģa dziedzera vēža, 
melanomas un sarkomas gadījumos, kā arī 
meklējot nezināmas lokalizācijas vēzi u.c.

skaitā. Rezultātā pozitronu emisijas tomogrāfs 
ļauj uztvert preparāta emitētos proteīnus, nosa-
kot audzēja lokalizāciju un aktivitāti. Šo izmeklē-
jumu apvienojot ar datortomogrāfiju (vizualizē 
anatomiskās struktūras), tiek vizualizēta audzēja 
lokalizācija kopā ar tā aktivitāti. Šī metode ir sensi-
tīvākā un specifiskākā funkcionālās diagnostikas 
metode pacientiem ar Hodžkina un ne Hodžkina 
limfomāma (turpmāk tekstā — limfomas).1 

Turpinājums 12. lpp

Daiga Behmane, 

Latvijas Veselības 

Ekonomikas asociācijas 

valdes priekšsēdētāja

Kā metode darbojas?

PET/DT izmeklējums ļauj izmeklēt šūnu metabo-
lismu noteiktā anatomiskā lokalizācijā. Tas saistīts 
ar preparāta 18F-fluorodeoksiglikoze (turpmāk 
tekstā — PET/DT-FDG) iekļaušanos šūnas me-
tabolismā caur glikozes transporta proteīniem. 
Ņemot vērā audzēju šūnu augsto metabolo afi-
nitāti, ko nodrošina malignajās šūnās palielināts 
skaits glikozes specifisko transporta proteīnu, 
audzēja šūnas šo preparātu uzņem palielinātā 

 Ļoti labi atpazīst jau dažus mi-
limetrus sīku, ļaundabīgu audu 
veidojumu, turklāt to bieži at-
klāj agrīnāk, kad vēzis vēl nav 
redzams ar citām diagnostikas 
metodēm.

 Izmeklējumā tiek iegūta pre-
cīza informācija par audzēja 
šūnu funkcionālo dabu — kur 
tas atrodas, cik liels, lēni au-
gošs vai agresīvs, vai kaut kur 
ir izplatījušās metastāzes.

 Spēj agrīni noteikt staru un ķī-
mijterapijas efektivitāti.

 Ja ir aizdomas, ka pēc ārstēša-
nās vēzis ir atgriezies (recidīvs), 
tad PET/DT izmeklējums to pa-
rāda visagrīnāk.
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Turpinājums no 11. lpp

Jaunas iespējas 
onkoloģisko slimību 
ārstēšanā —
PET/DT-FDG 
pielietojums un 
izmaksu efektivitāte

Pētījums apliecina 
augstu efektivitāti

Rīgas Stradiņa universitātē nesen veikts pētī-
jums, lai izvērtētu PET/DT-FDG lietderību iek-
ļaušanai no valsts budžeta līdzkļiem apmaksā-
to veselības aprūpes pakalpojumu sarakstā. 
Kā mērķa pacientu grupa tika izraudzīti pacien-
ti ar histoloģiski apstiprinātu Hodžkina un ne 
Hodžkina limfomas diagnozi, kuriem, atbilstoši 
asociāciju vadlīnijām, nepieciešams veikt PET/
DT-FDG izmeklējumu. 
Agrāk pasaulē veiktos pētījumos iegūtie dati lie-
cina, ka, izmantojot PET/DT-FDG, ir iespēja pre-
cīzāk noteikt metastāzes limfmezglos (salīdzi-
noši ar DT vairāk par 6%) un attālas metastāzes 
citos orgānos (salīdzinot ar DT vairāk par 38%), 
kas ļauj precīzi noteikt limfomas izplatību orga-
nismā un tā rezultātā precīzi uzstādīt stadiju.
Vērtējot pētījumos pieejamos datus, var seci-
nāt, ka PET/DT-FDG pozitīvi paredzamā vērtī-
ba ir par 11,2% lielāka nekā salīdzinoši ar līdz 
šim izmantoto DT, kas ar lielāku varbūtību ļauj 
konstatēt pacientu ar limfomu, samazinot vil-
tus pozitīvu risku. 
PET/ DT precizitāte limfomas gadījumā ir par 
10,4% augstāka nekā ar salīdzinošo metodi, 
nodrošinot ārstēšanas gaitā precīzāku informā-
ciju par pacientu un atbilstošo audzēju. 
Pētījumi pierāda, ka PET/DT-FDG izmanto-
šana limfomu gadījumā ir ne tikai efektīva 
diagnostikas, stadijas uzstādīšanas, terapijas 
efektivitātes izvērtēšanā, kontrolē un recidīvu 
diagnostikā, bet arī plaši izmantota šī audzēja 
ārstēšanas procesā. Petersen H. et al. pētījumā 

Izmaksu samazinājumu nosaka pareizas ārstē-
šanas taktikas izvēle slimības sākumā, atbil-
stošas ķīmijterapijas nozīmēšana katram kon-
krētam pacientam, kā arī tālākas ārstēšanas 
efektivitātes uzraudzība un taktikas koriģēšana.
Ņemot vērā minētā pētījuma datus, Latvijā 
būtu lietderīgi ieviest  diagnostikas un ārstēša-
nas metožu klīniski ekonomiskos novērtējumus  
to iekļaušanai valsts apmaksāto pakalpojumu 
grozā arī citām saslimšanām, tostarp arī citiem 
vēža veidiem. 

tiek apkopotas sešas audzēju lokalizācijas 
(plaušu, hematoloģiskie, ādas, kakla un galvas, 
gastrointestinālie, ginekoloģiskie), kuras anali-
zējot, ir ņemtas vērā uz pierādījumiem balstī-
tās klīniskās indikācijas. Rezultātā PET/DT-FDG 
pielietojums starp šiem audzējiem ir viens no 
izplatītākajiem un plašāk klīniski pierādīts. Šis 
pētījums norāda, ka limfomas gadījumā PET/
DT tiek izmantots (atbilstoša klīniskā indikācija, 
kas balstās uz pētījumiem un literatūru) pie no-
teiktiem kritērijiem: 
 diagnostika (18% gadījumu), 
 stadijas uzstādīšana (19% gadījumu), 
 terapijas efektivitātes izvērtēšana  

(36% gadījumos), 
 kontrole (9% gadījumos),
 recidīva diagnostika (17% gadījumos). 2 

Latvijā pierāda metodes 
izmaksu efektivitāti 
limfomas pacientiem

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra 
datiem, Latvijā 2015. gadā Hodžkina limfoma 
(C81) pirmreizēji tika diagnosticēta 40, bet ne 
Hodžkina limfoma (C83) — 126 pacientiem. 3  
Pētījuma rezultāti parāda, ka, pielietojot  PET/
DT-FDG slimības diagnostikai un ārstēšanas 
efektivitātes novērtēšanai, vidēji uz vienu pa-
cientu valsts ietaupītu 19 952 eiro gadā, bet vi-
siem pacientiem ar diagnozi C81 ik gadu valsts 
varētu ietaupīt aptuveni 79 8080 eiro.
Pacientiem ar diagnozi C83 valsts ik gadu varē-
tu ietaupīt vidēji 322 820 eiro.

Ņemot vērā augstāk minēto, 
kopumā ietaupījums ik 

gadu, veicot PET/DT-FDG 
pacientiem ar Hodžkina 
un ne Hodžkina limfomu 

būtu 1 120 900 eiro.

1 120 900 eiro

PET/DT-FDG iekļaušana no valsts 
budžeta līdzekļiem apmaksājamo 
veselības aprūpes pakalpojumu 

sarakstā kopumā Latvijas 
valsts budžetā ietaupītu:

2 x € 1 120 900 = 2 241 800 eiro

3 x € 1 120 900 = 3 362 700 eiro

1. gadā

2. gadā

3. gadā

1 Wang X et al. PET/CT: appropriate applica-
tion in lymphoma, Vol 4, No1 (2015)

2 Petersen H. et al. FDG PET/CT in cancer: 
comparison of actual use with literature – 
based recommendations, Eur J Nucl Med 
Mol Imagiong (2016) 43:695-705

3 Slimību profilakses un kontroles centrs, 
Onkoloģijas statistika 2015. gads


