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Liepājas reģionālās slimnīcas vadība plāno turpināt iesākto 
rekonstrukciju un piesaistīt arvien jaunus speciālistus.

Operatīva rehabilitācijas palīdzība slimnīcā palīdz smagi slimiem 
pacientiem ātrāk atgriezties normālā dzīvē.

LIELI PLĀNI KVALITATĪVAI DZĪVEI
26. lpp.3. lpp.

LIEPĀJAS REĢIONĀLAJAI SLIMNĪCAI 
ŠOGAD APRITĒJA 29 GADI. NĀKAMGAD 
BŪS APAĻA JUBILEJA. UN APAĻŠ GADS 
IR APRITĒJIS, KOPŠ LIEPĀJAS SLIMNĪCĀ 
PABEIGTA VĒRIENĪGĀ REKONSTRUKCI-
JA, KAS BIJA IESPĒJAMA, PATEICOTIES 
IESPĒJAI SAŅEMT EIROPAS SAVIENĪBAS 
STRUKTŪRFONDU LĪDZEKĻUS, KĀ ARĪ 
VALSTS UN LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS AT-
BALSTAM. 

Ieguldot slimnīcas rekonstrukcijā ap 20 miljoniem eiro, ārstniecības iestāde 
ir tikusi gan pie jaunām, gaišām, košām un mūsdienīgām nodaļām un citām 
telpām, gan papildus medicīniskās aparatūras. Taču, kā uzsver slimnīcas vadī-
tājs Edvīns Striks, tam visam nebūtu nekādas vērtības, ja nebūtu cilvēku, kas 
no sirds un ar pilnu atdevi tajā strādā un palīdz pacientiem atveseļoties. 

Turklāt liepājnieki neapstājas pie padarītā un ir gatavi startēt nākamā ES 
līdzfinansējuma sadalē, lai turpinātu vēl nepabeigtā slimnīcas spārna rekons-
trukciju. 

Jauniegūtās ērtības ir novērtējuši gan pacienti, gan paši slimnīcā strādājo-
šie, gan kolēģi no citām Latvijas slimnīcām. Tikmēr liepājnieki turpina attīs-
tīt un apgūt jaunas ārstēšanas metodes un paplašināt citu veselības aprūpes 
pakalpojumu klāstu. Nupat gada jubileju nosvinēja arī jaunizveidotā Fizikālās 
terapijas un rehabilitācijas nodaļas stacionārā daļa, kurā pacienti pēc insulta, 
infarkta, traumām un citām slimībām turpina darboties speciālistu vadībā, lai 
atgūtu zaudētās kustības un iemaņas. Kā atzīmēja kāda nodaļas paciente, «ti-
kai pašam nonākot situācijā, kad vairs nespēj veikt pat ikdienišķas darbības un 
pats sevi apkopt, saproti, ko nozīmē staigāt un kustēties, kas pirms tam šķita 
tik pašsaprotami». 

Pēc rekonstrukcijas slimnīcā ir atvērta arī jauna apvienotā Ķīmijterapijas/
hematoloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļa, kas paplašina Liepājas reģionālās 
slimnīcas iespējas sniegt onkoloģisko palīdzību. Tas viss nebūtu iespējams, ja 
slimnīcā nebūtu profesionālas ārstu komandas, kurai pēdējos gados diezgan 
regulāri pievienojas jauni kolēģi atzīstot, ka strādāt Liepājas slimnīcā ir intere-
santāk nekā Rīgā, jo šeit ļauj pilnvērtīgi strādāt jau no pirmās dienas.  

SĀKUMA PUNKTS LABĀKAM REZULTĀTAM KAD SĀP
Kā pareizi lietot pretsāpju medikamentus.Kardioloģisko pacientu ārstēšanā svarīga sadarbība.Dod bērniņiem iespēju pilnvērtīgi dzīvot.

16. lpp.6.–7. lpp.2. lpp.
Smēķētājiem lielāks risks zaudēt kāju.
SAUDZĒT ASINSVADUS

20. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS
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KRISTĪNE PASTORE

«Reizēm man ir sajūta kā Labvēlīgā tipa 
dziesmā, ka aplis ir noslēdzies,» tā par 
savu darbu saka Liepājas reģionālās 
slimnīcas Jaundzimušo intensīvās tera-
pijas nodaļas vadītāja Inese Medvecka, 
neonatoloģe ar vairāk nekā 30 gadu 
stāžu. «Ik pa laikam atgriežamies pie tām 
ārstēšanas metodēm, ko izmantojām, 
kad es sāku strādāt. Tikai nu jau augstākā 
līmenī – tās balstītas uz pierādījumiem,» 
viņa pamato savu teikto.

Ar dakteri runājam par jaundzimušo ārstēšanas 
iespējām, kādas piedāvā mūsdienu medicīna, un 
to, cik liela nozīme ir ārsta intuīcijai, kas balstīta uz 
pieredzi. Un arī par to, ka bērnu ārstēšanā neienāk 
jaunie ārsti. Tā ir nopietna problēma.

– Cik daudz mazo pacientu vienlaikus varat 
nodaļā uzņemt?
– Mums ir 16 vietas, no kurām sešas ir intensīvās 
palīdzības daļā. Divu gadu laikā, kopš esam pārcē-
lušies uz jaunām telpām, ir pierādījies, ka šis skaits 
ir optimāls. Tikai vienreiz bija neliels sastrēgums.
– Kādas ir biežākās problēmas, kāpēc jaundzi-
mušie mazulīši nonāk šajā nodaļā?
– Tie ir visi priekšlaikus dzimušie bērniņi, kas ir 
aptuveni puse no mūsu pacientiem. Tālāk nāk 
bērni ar elpošanas traucējumiem un neiroloģis-
kām problēmām. Bērniņi ar dzelti, kam iemesls var 
būt gan bērna un mammas asinsgrupu un rēzus 
faktoru nesaderība, gan citi. Ja dzelti, kuras cēlo-
nis ir brīvā bilirubīna uzkrāšanās, neārstē, tas bēr-
nam var bojāt galvas smadzeņu šūnas, jo brīvais 
bilirubīns ir šūnu inde, tas bloķē šūnu elpošanas 
fermentus, ir ļoti toksisks. Tā kā brīvais bilirubīns 
labi šķīst lipīdos, tas uzkrājas galvas smadzeņu 
kodolos, radot kodoldzelti un traucējot šo kodolu 
funkciju, atstājot paliekošus CNS traucējumus. Un 
tad seko citas veselības problēmas.
– Kas šajā ziņā mūsdienās ir mainījies, salīdzi-
not ar to laiku, kad jūs sākāt strādāt?
– Ir mainījusies pati palīdzības sniegšanas filozo-
fija: ja tolaik lielākoties notika cīņa par bērniņa 
dzīvību, bet netika pievērsta liela uzmanība, 

kāda pēc tam būs bērna attīstība un dzīves kva-
litāte, tad tagad cīņa par bērna dzīvību iet roku 
rokā ar kvalitāti, lai bērniņš vēlāk būtu pilnvērtīgs 
sabiedrības loceklis. Mūsdienās varam izmantot 
uz pierādījumiem balstītas metodes, kā iespē-
jams jaundzimušajam pilnvērtīgi palīdzēt, ne tikai 
dodot iespēju izdzīvot, bet arī nesabojātu viņa 
dzīves kvalitāti.
– Mūsdienās ir arī milzīgas tehnoloģiskās 
iespējas, kas dažkārt var radīt ilūziju, ka ārsta 
pieredze vairs nav tik svarīga kā agrāk, jo apa-
rātu mērījumi visu pateiks priekšā. Kur, jūsu-
prāt, tomēr ir šīs pieredzes vērtība?
– Tas ir ļoti nopietns jautājums. Mums ne vien-
reiz vien ir bijušas situācijas, kad mazulīšu vecāki 
tik ļoti ieciklējas uz aparātu rādījumiem, ka kļūst 
no tiem atkarīgi. Mēs nekur tālu netiksim, ja visu 
vērtēsim tikai un vienīgi pēc analīzēm un apa-
rātu rādījumiem! Tāpēc dažkārt ir situācijas, kad 
pieņemam lēmumu šos mērījumus uz kādu laiku 
pārtraukt un mēģinām mammas pārliecināt, ka 
aparātu rādītāji nav vienīgais apliecinājums tam, 
ka mazulītis veseļojas.
– Vai būtiski ir mainījušās jaundzimušo slimī-
bas, salīdzinot ar laiku pirms desmit, divdes-
mit un vairāk gadiem?
– Pamatos nē, taču ir mainījušās iespējas viņiem 
un arī mammām palīdzēt. Te liela nozīme ir gan 
mūsdienu tehnoloģijām, gan citām iespējām. Pie-
mēram, mūsdienās ir iespējams novilcināt priekš-
laicīgu dzemdību risku pat tad, ja augļūdeņi jau 
nogājuši. Ja agrāk šādos gadījumos nekavējoties 
organizēja dzemdības, tad tagad, pārliecinoties, 
ka nepastāv infekciju risks, šo laiku ir iespējams 
pagarināt pat par vairākām nedēļām, jo svarīga 
ir katra diena, ko mazulis pavada mammas puncī, 
nobriestot nākšanai pasaulē. Tāpat mūsdienās, 
kad bērni, pat pirmie, dzimst gados vecākām sie-
vietēm, ir iespēja veikt ģenētiskās analīzes, lai 
prognozētu risku par iespējamām ģenētiskām 
patoloģijām jaundzimušajiem. Protams, ne vien-
mēr šīs analīzes dod simtprocentīgu garantiju, 
turklāt sievietēm ir tiesības izvēlēties tās veikt vai 
neveikt, kā arī viņu brīva izvēle ir laist vai nelaist 
pasaulē bērniņu, ja paredzama kāda iedzimta 
patoloģija. Tās visas ir individuāli izvērtējamas 
nianses, taču pats galvenais, ka pastāv iespēja 
veikt pārbaudes un izvēlēties risinājumu. Vēl 
kāds mūsdienu medicīnas sasniegums ir tas, ka 
tagad laist pasaulē bērniņus uzdrošinās sievietes 
ar dažādām nopietnām slimībām vai pat nopiet-
niem kustību ierobežojumiem. Agrāk viņas brī-
dināja par to, ka nedrīkst dzemdēt, bet tagad ir 
dažādas iespējas, kā palīdzēt iznēsāt bērnu pat 
tad, ja sieviete pati pēc tam fiziski nespēs to aprū-
pēt. Te ir runa gan par smaga diabēta pacientēm, 
gan sievietēm ar nopietnām nieru patoloģijām 
un citām slimībām, gan arī sievietēm, kas dažādu 
invaliditātes iemeslu dēļ atrodas ratiņkrēslā.
– Cik ilgs laiks jaundzimušajiem kopā ar mam-
mām ir jāpavada nodaļā?
– Tas ir ļoti dažāds un atkarīgs no starta līni-
jas. Parasti jautājums par to, cik ilgs laiks te būs 

jāpavada, ir viens no pirmajiem, ko mammas 
uzdod, nonākot mūsu nodaļā. Ja tas ir priekšlai-
kus dzimis bērniņš, tad mēs pajautājam, kad bija 
paredzētas dzemdības. Pēc trim mēnešiem? Nu 
tad aptuveni ar tādu laiku arī jārēķinās. Turklāt 
jārēķinās, ka sākumā – aptuveni pirmās divas 
nedēļas – mazulīša svars samazināsies, un dau-
dzām mammām tas rada papildus satraukumus, 
lai gan ir absolūti normāls process.
– Pavadīt tik ilgu laiku ārpus savas ierastās 
vides var būt psiholoģiski grūti.
– Tā arī ir. Ja vēl sieviete ir no attālākas vietas 
un tuviniekiem nav iespēju viņu apciemot, tas 
vēl vairāk sarežģī situāciju. Tāpēc mūsu nodaļā 
strādājošajiem ir jābūt redzīgiem, dzirdīgiem un 
saprotošiem, lai redzētu, kurā brīdī briest krīze, 
un jau laikus darītu visu, lai palīdzētu.
– Kā jūs varat palīdzēt?
– Pirmkārt, runāt ar mammām un skaidrot situā-
ciju. Otrkārt, lūgt palīgā tuviniekus. Treškārt, 
ļaut viņām atpūsties. Mēs piedāvājam kaut vai 
uz vienu nakti aizbraukt mājās. Īpaši svarīgi tas 
ir, ja mājās ir vēl kāds bērns. Palīdz arī tas, ja kaut 
vai uz pāris stundām mammīte aizbrauc pastai-
gāt pa pilsētu, aiziet uz kafejnīcu kaut ko garšīgu 
apēst vai pastaigā pa veikaliem un kaut ko smuku 
nopērk. No šādiem maziem atpūtas brīžiem sie-
vietes atgriežas ar jauniem spēkiem. Bet citām 
to nevajag, situācijas ir ļoti individuālas. Cik mēs 
varam, tik rūpējamies, lai mammas būtu atpū-
tušās un izgulējušās. Nakts rūpes par bērniem 
uzņemas mūsu personāls.
– Jūs sarunas sākumā pieminējāt apli, kas 
noslēdzies, un ka atkal atgriežas ārstniecī-
bas metodes, kas izmantotas jau pirms gadu 
desmitiem. 
– Jā, tikai toreiz mēs tās izmantojām intuitīvi, 
bet tagad tās ir balstītas uz pētījumiem un pie-
rādījumiem. Es ļoti labi atceros, kā dažas no šīm 
metodēm, ko savulaik esmu izmantojusi arī es 
pati, deva labus rezultātus, bet tad vienā brīdī 
mums pēkšņi pateica – stop! Tagad tās atgrie-
žas, protams, jaunā tehnoloģiskā izpildījumā, bet 
to būtība pašos pamatos ir palikusi iepriekšējā. 
Zināmā mērā tas ir kompliments tam darbam, 
ko esam darījuši agrāk. Turklāt pēdējos gados ļoti 
labi darbojas Neonatologu biedrība. Rezultātā 
daudzi procesi ir sakārtoti, ir izstrādātas vadlīni-
jas, kas salīdzinātas ar mūsu kaimiņvalstu kolēģu 

vadlīnijām, kas ir standartizētas un uz kurām 
varam paļauties un pamatot savu darbību.
– Garlaicīgi nekļūst?
– Nevienā brīdī! Mums ir jāiet līdzi laikam, jāmā-
cās, jāapgūst jaunās tehnoloģijas, un tas viss ir 
interesanti. Bet ārsta pieredze un intuīcija, kas 
balstīta uz šo pieredzi, tomēr ir ļoti, ļoti svarīga. 
Tāpēc man ir žēl un zināmā mērā arī mazliet bail 
par to, kas notiks pēc gadiem, jo jaunu bērnu ārstu 
trūkst. Šī specialitāte medicīnā nav moderna. Daži 
jaunie kolēģi pie mums ir bijuši paskatīties, iztei-
kuši labus vārdus, bet tā arī pazuduši. Taču mūsu, 
vecāko kolēģu, «skaitītājs» ir ieslēgts. Mums nav 
vairs aiz kalniem pensijas laiks, bet, lai sagatavotu 
jaunos neonatologus, ir vajadzīgi vismaz desmit 
gadi. Tagad mums būtu jāsāk, lai mēs kopā varētu 
strādāt, un viņi varētu mūs pēc gadiem pilnvērtīgi 
nomainīt. Tā ir nopietna problēma.
– Kad veidoja ģimenes ārstu institūciju, par 
tādiem pārkvalificējās arī ne mazums bērnu 
ārstu. Jums pašai nav bijusi doma pārmesties 
uz pieaugušo ārstēšanu?
– Nē, nekad! Man nepatīk, ka runā pretī (sme-
jas)! Ja nopietni, tad man ļoti patīk mans darbs 
ar mazajiem bērniņiem, jo viņi nerunā un nevar 
arī samelot – mazs bērniņš ir tik patiess! Jā, viņi 
nevar pateikt, kas viņiem sāp, bet tas process, kad 
redzi, kā mazulītis pēc slimības burtiski atplaukst, 
kā viņš atveras un atveseļojas – tas ir tik fantastiski!
– Pēc vairāk nekā 30 nostrādātiem gadiem vēl 
ir gadījumi, kas jūs pārsteidz?
– Jā, tā notiek ir ik pa laikam, un es esmu pārlie-
cināta, ka tā būs arī turpmāk. Pārsteigumu daž-
kārt sagādā pat pavisam zināmas lietas, veselības 
problēmas, ko esi gadiem veiksmīgi risinājis, bet 
vienreiz tās pēkšņi nereaģē ne uz vienu, ne otru, 
ne trešo risinājumu, un tu nevari saprast, kas 
notiek, kāpēc tā notiek? Tur ir ko padomāt. Mēs 
ar kolēģēm esam runājušas, ka reizēm arī mums 
te ir tāda daktera Hausa klīnika.
– Varbūt to var izskaidrot ar pārtikas un vis-
pār dabas piesārņojumu un dažādu ķīmisko 
vielu nonākšanu mūsu organismā, kas veicina 
dažādas izmaiņas un reakcijas?
– Nevar apgalvot, ka tas neatstāj nekādu ietekmi. 
Daudzas reakcijas tagad noraksta uz alerģijas 
rēķina, bet kāpēc tā notiek – tam visbiežāk īsta 
izskaidrojuma pagaidām nav. Es domāju, ka mūs-
dienu dzīve nav tā nekaitīgākā.

BĒRNU VESELĪBAI

Neonatoloģe Inese Medvecka neslēpj, ka mūsdienu jaunās tehnoloģijas ir liels palīgs 
gan grūtniecības saglabāšanā, gan jaundzimušo ārstēšanā. Tāpat tās dod iespēju 
laist pasaulē bērnus sievietēm, kam agrāk dažādu veselības problēmu dēļ to liedza. 
Tomēr visos laikos neaizstājama vērtība būs arī ārsta pieredze un intuīcija.
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ATTĪSTĪBA

KRISTĪNE PASTORE

Ir aizvadīts pirmais intensīva darba 
gads pēc Liepājas reģionālās slimnīcas 
rekonstrukcijas. Glīti rekonstruētās un 
ērti labiekārtotās nodaļas, jauniegūtās 
tehnoloģijas ir novērtējuši gan pacienti, 
gan slimnīcas personāls. Tikmēr slimnīcas 
vadītājs Edvīns Striks norāda: tam visam 
nebūtu nekādas nozīmes, ja priekšplānā 
nebūtu izvirzīti cilvēki: slimnīcas darbi-
nieki un arī pacienti.

Ar Liepājas reģionālās slimnīcas vadītāju runājam 
par nākotnes iecerēm un vajadzībām, lai slimnīca 
varētu sniegt pilnvērtīgu un mūsdienīgu medicī-
nisko aprūpi, kādu to jāspēj nodrošināt lielākajai 
reģionālajai neatliekamās palīdzības slimnīcai.

– Jūs vienmēr esat uzsvēris, ka var uzcelt, cik 
skaistas slimnīcas grib, un iekārtot tās ar vis-
modernākajām tehnoloģijām, taču tam nebūs 
nekādas vērtības, ja nebūs speciālistu, kas 
šajās slimnīcās strādā.
– Jā, to es patiešām esmu centies uzsvērt vienmēr, 
kad ir runa par medicīnai aktuāliem jautājumiem. 
Vai tā ir pakalpojumu pieejamība, vai jaunu prog-
rammu ieviešana, vai esošo uzlabošana, vai runa 
ir par mūsu slimnīcas tālāko attīstību, pats galve-
nais ir cilvēks, nevis iekārtas. Slimnīca ilgstoši un 
mērķtiecīgi strādā pie jaunu, zinošu speciālistu 
piesaistes un turpinās to darīt. Te gan jāteic, ka 
slimnīcai tikai ar saviem resursiem to būtu grūti 
realizēt, un ir labi, ka mums ir izveidojusies ilga 
un auglīga sadarbība ar pašvaldību. Liepājā jau 
no 2008. gada tiek realizēta cilvēkresursu piesais-
tes programma. Taču izveidot šādu programmu 
un vienkārši gaidīt, kad nāks jaunie speciālisti, 
būtu naivi un nerezultatīvi. Ir enerģiski jāstrādā, 
lai programma darbotos. Es domāju, ka daudzi 
speciālisti, kas tieši tolaik atnāca strādāt uz mūsu 
slimnīcu, atceras, kā organizējām jauno speciā-
listu iepazīstināšanu ar mūsu slimnīcu un Liepāju 
kopumā. Aicinājām pie sevis pēdējo kursu medicī-
nas studentus un rezidentus, ar lidmašīnu vedām 
viņus uz Liepāju, izrādījām veselības aprūpes ies-
tādes, stāstījām, kādi speciālisti mums ir nepiecie-
šami, mudinājām viņus izvēlēties šīs specialitātes. 
Vedām viņus ekskursijā pa pilsētu, iepazīstinot, 
cik ērti ir šeit dzīvot, vedām uz teātra izrādēm un 
koncertiem, lai parādītu kultūras dzīves izvēles 
un tā tālāk. Ļoti nozīmīga loma šajā programmā 
bija pilsētas pašvaldības atbalstam, ar izdevīgiem 
nosacījumiem piedāvājot jaunajiem speciālistiem 
īrēt dzīvokļus. Turklāt ļoti labus dzīvokļus. Daļu 
no īres maksas apmaksāja pašvaldība. Protams, 
būtu bijis vērtīgāk, ja pašvaldība naudu būtu varē-
jusi novirzīt šo pašu speciālistu dzīvokļa iegādes 
daļējai apmaksai. Te es domāju bankas kredīta 
daļēju segšanu, taču to nepieļauj likumdošana. 
Tieši atbalsts dzīves vietas nodrošināšanā dau-
dziem jaunajiem ārstiem, kas vieni paši vai kopā ar 
ģimenēm pārcēlās uz Liepāju, bija ļoti, ļoti būtisks!
– Vai šī speciālistu piesaistes programma jop-
rojām darbojas?
– Protams! Kad sekoja krīzes gadi, ar lidmašīnu uz 
Liepāju topošos ārstus vest vairs nevarējām atļau-
ties, taču es kopā ar mūsu slimnīcas Izglītības un 
zinātnes virsārstu Ivaru Krastiņu un citiem slim-
nīcas, kā arī pašvaldības speciālistiem devāmies 
uz Rīgu, kur tikāmies ar viņiem gan Liepājas pār-
stāvniecībā, gan universitātē. Tur mēs stāstījām 
par iespējām strādāt Liepājas reģionālajā slimnīcā 
un prezentējām arī visas tās iespējas un ērtības, ko 
viņi saņems, pārceļoties uz Liepāju. Man ir prieks, 

ka šī programma ir nesusi reālus rezultātus: kopš 
2008. gada, kad tā sāka darboties, pie mums ir 
atnācis strādāt 31 jauns ārsts. Turklāt lielākā daļa 
no viņiem nav liepājnieki, kas atgriezušies savā 
dzimtajā pilsētā, bet cilvēki no dažādām citām 
Latvijas vietām, kas sapratuši, ka Liepājas slim-
nīcā viņiem būs lielākas iespējas sevi attīstīt. Tas ir 
milzīgs ieguvums slimnīcai! Tāpēc šī programma 
turpinās joprojām.
– Tomēr slimnīcā joprojām izjūtat speciālistu 
trūkumu? 
– Nodaļās tas vairs varbūt nav tik akūti kā agrāk, 
taču ļoti liels speciālistu trūkums joprojām ir 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, 
kas apvieno agrāko Uzņemšanas nodaļu, traum-
punktu un observāciju. Nodaļās strādājošie ārsti 

ir ļoti noslogoti darbā nodaļā un ar pacientu 
pieņemšanu slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā, 
un viņiem neatliek ne laika, ne spēka darbam 
dežūrās. Turklāt ir ārsti, kas strādā arī savās pri-
vātpraksēs. Nebūtu īsti pareizi ar rīkojumu likt 
visiem obligāti dežurēt. Tādai sadarbībai nebūtu 
vajadzīgās atdeves. Dežūras ir ļoti smags darbs.
– Vai veselības ministra Gunta Belēviča solī-
jums par lielāku valsts atbalstu tām slimnī-
cām, kurās sniedz neatliekamo medicīnisko 
palīdzību, varētu kaut kā palīdzēt šo prob-
lēmu risināt?
– Es ļoti ceru, ka vismaz daļēji, jo ministrs ir solījis 
slimnīcām, kurās sniegs neatliekamo medicīnisko 
palīdzību, piešķirt lielāku valsts finansējumu. Bet 
tas neatrisinās vajadzību pēc jauniem speciālis-
tiem, kas ir gatavi dežurēt neatliekamajā palīdzībā 
un darīt šo grūto darbu.
– Ne viens vien slimnīcā strādājošais ārsts ir 
norādījis, ka, viņuprāt, lietderīgāk būtu neat-
liekamajā palīdzībā nodarbināt nevis slim-
nīcā strādājošos ārstus, bet veidot speciāli šai 

nodaļai neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas ārstu brigādi, kurai attiecīgi būtu lielākas 
algas, un tā būtu motivācija šo darbu darīt.
– Iespējams, ka tas varētu būt viens no risinā-
jumiem, bet, no otras puses, manuprāt, lielāka 
atdeve un lietderība šim darbam ir tad, kad 
pacientu jau sākotnējā etapā neatliekamajā palī-
dzībā apskata ārsts, kura nodaļā viņš turpinās 
ārstēšanos. Iepazīt pacientu jau no paša sākuma 
ārstam ir ļoti svarīgi, jo tā ir vieglāk izvērtēt viņa 
stāvokli dinamikā, nenozīmēt nevajadzīgus 
izmeklējumus un samazināt ārstēšanās ilgumu 
stacionārā. Tas savukārt palīdz ieekonomēt gan 
pacienta, gan slimnīcas līdzekļus.
– Ieskicējiet, lūdzu, Liepāja reģionālās slimnī-
cas tālākās attīstības perspektīvas.
– Oktobra sākumā mūsu slimnīcu apmeklēja 
Pasaules Bankas eksperts Sems Tornkvists un 
atzinīgi novērtēja jau padarīto – to, ka Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzfinansējums ir tērēts 
lietderīgi, un sarunās ar viņu mēs iezīmējām savas 
tālākās ieceres. Es ļoti ceru, ka arī šajā Eiropas 
Savienības plānošanas posmā, kas ilgs līdz 2020. 
gadam, no 157 miljoniem eiro, kas kā ES līdzfinan-
sējums paredzēts universitātes un reģionālo slim-
nīcu tālākai rekonstrukcijai Latvijā, nauda tiks arī 
mums, un mēs varēsim turpināt iesākto rekons-
trukciju, lai pabeigtu vēl nesakārtoto daļu. Tā ir 
otra augstceltnes puse, kā arī Fizikālās terapijas un 
rehabilitācijas nodaļa, aptieka, ēdināšanas bloks. 
Projekts mums jau ir gatavs, aprēķini arī. Tiklīdz 
būs zināms, ka varam tos iesniegt, lai pretendētu 
uz Eiropas finansējumu, mēs to darīsim.
– Kādas ir tās veselības aprūpes programmas, 
ko paredzēts īpaši atbalstīt šajā plānošanas 
periodā? 
– Tā ir kardioloģija, onkoloģiskā aprūpe un mātes 
un bērna veselības programma. Tās ir nozares, 
kurās mūsu slimnīca jau ir spēcīga un kuras vēla-
mies attīstīt tālāk. Pirmām kārtām mēs gribētu 
tikt uzklausīti no finansētāju puses, lai varētu 
nodrošināt iespēju sniegt invazīvās kardioloģijas 
palīdzību nepārtraukti visu diennakti. Mūsu slim-
nīcā jau strādā trīs zinoši invazīvās kardioloģijas 
speciālisti. Nupat darbu ir sācis vēl viens, tātad 
speciālistu nodrošinājums mums ir. Vajadzīgs 
tikai finansējums, lai varētu sniegt palīdzību 

visu diennakti, jo saslimstība un mirstība ar kar-
diovaskulārām slimībām joprojām ir liela. Vēl 
viens invazīvās radioloģijas virziens, kuru mēs 
vēlamies attīstīt, ir trombu izņemšana no kakla 
asinsvadiem akūtu insultu gadījumos. Runājot 
par onkoloģiju, jāuzsver, ka ķirurģijas tradīcijas 
Liepājā ir senas un spēcīgas, un mūsu slimnīcā 
strādā zinoša ķirurgu, ginekologu, urologu, trau-
matologu komanda, kas veic smagas, sarežģītas, 
liela apjoma operācijas. Kopš 2010. gada, kad 
tika atvērts jauns Staru terapijas bloks, onkolo-
ģiskās palīdzības sniegšana ir gājusi plašumā. 
Mums ir nākuši klāt jauni un zinoši onkoloģijas 
jomas speciālisti. Arī esošie speciālisti ir papildus 
apguvuši jaunas iemaņas onkoloģisko slimību 
ārstēšanā. Pabeidzot slimnīcas rekonstrukciju, 
esam atvēruši jaunu Ķīmijterapijas/hematoloģi-
jas un paliatīvās aprūpes nodaļu. Līdz ar speciā-
listu papildinājumu mēs varam onkoloģiskajiem 
pacientiem nodrošināt pilnvērtīgu stacionāro 
un ambulatoro aprūpi. Savukārt, runājot par 
mātes un bērna veselības programmu, es gribu 
uzsvērt, ka esam vienīgā slimnīca reģionā, kur 
ir jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, kas 
pēc rekonstrukcijas izveidota uz bijušā Kurzemes 
perinatālā centra bāzes. Tā kā slimnīcā ir šāda 
nodaļa, kas nodrošina tūlītēju palīdzību gadīju-
mos, ja rodas sarežģījumi dzemdībās vai jaundzi-
mušajam ir veselības problēmas, mūsu slimnīcu 
kā dzemdību vietu izvēlas aizvien vairāk topošo 
vecāku no visa Kurzemes reģiona, un dzemdību 
skaits palielinās. Prognozēju, ka tā notiks arī turp-
māk, jo cilvēkiem ir svarīgi laist pasaulē bērnus 
tur, kur viņi ir droši par nepieciešamās palīdzī-
bas saņemšanu vajadzības gadījumā. Vienīgā 
problēma, kas ar laiku varētu rasties, ir jau pie-
minētais speciālistu trūkums, tāpēc mēs pie tā 
intensīvi strādājam, lai piesaistītu jaunus bērnu 
ārstus neonatologus.
– Īstenojot slimnīcas rekonstrukciju, pirmais 
darbs bija jaunas piebūves celtniecība, lai 
paplašinātu ambulatoro pakalpojumu klāstu 
ne tikai Liepājas, bet visa reģiona iedzīvotā-
jiem slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā. Kā šī 
iecere ir īstenojusies?
– Lēmums par piebūves celtniecību, lai tajā iekār-
totu mūsdienu prasībām atbilstošu Konsultatīvo 
nodaļu, ir pilnībā attaisnojies! Pie šī darba mēs 
ķērāmies tad, kad sapratām, ka vecā nodaļa vairs 
nespēj nodrošināt augošo pieprasījumu. Jaunā 
nodaļa darbojas jau trīs gadus, un tās sniegto 
pakalpojumu apjoms ir trīskāršojies. Ir skaidrs, 
ka ambulatoro pakalpojumu apjomu ir jāturpina 
palielināt, jo primārā un ambulatorā aprūpe ir 
veselības aprūpes prioritāte.
– Ja vien valsts palielinās naudu šiem pakal-
pojumiem. 
– Jā, jo uz valsts apmaksātajiem izmeklējumiem 
un speciālistu konsultācijām ir rindas. Labā ziņa ir 
tā, ka šie pakalpojumi ir pieejami, taču es nevaru 
solīt, ka nākamgad rindas mazināsies. Skaidrs, 
ka naudas veselības aprūpei ir par maz, un man 
joprojām nav skaidrs, kāpēc mūsu valstī naudu 
veselības aprūpei dala pēc pārpalikuma principa. 
Turklāt tas notiek situācijā, kad veselības aprūpe 
kopā ar izglītību un valsts drošību ir atzītas par 
valsts prioritātēm! Tomēr es vēlreiz gribu uzsvērt: 
mūsu slimnīcā sniegtās palīdzības apjoms nākam-
gad nesamazināsies!
– Jūs esat teicis: lai normāli varētu plānot 
darbu uz priekšu, būtu svarīgi zināt slimnīcas 
budžetu vismaz trim turpmākajiem gadiem.
– Par to es ilūzijas patlaban neloloju, bet šāda 
vēlēšanās man ir palikusi! Tas tiešām ļautu nor-
māli plānot darbu.

Cilvēki – tas ir pats galvenais!

Liepājas reģionālās slimnīcas vadītājs Edvīns Striks norāda, ka pati lielākā slimnīcas 
vērtība ir speciālisti, kas tajā strādā.
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Man joprojām nav 
skaidrs, kāpēc mūsu 
valstī naudu veselības 
aprūpei dala pēc 
pārpalikuma principa.
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Kurzemes
veselības avīze

MĀJAS APTIECIŅA

KRISTĪNE PASTORE

Aspirīns, ko sākotnēji ieguva no baltā 
vītola mizām un izmantoja kā tempe-
ratūru mazinošu un arī pretiekaisuma 
līdzekli, pasaulē pazīstams kopš senās 
Ēģiptes laikiem. Zāļu formā tas dzīvo jau 
vairāk nekā simts gadus, bet kopš pagā-
jušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem 
to sāka izmantot sirds un asinsvadu 
jeb kardiovaskulāro slimību profilaksē 
un ārstēšanā.

Par aspirīna kā neaizstājama medikamenta izman-
tošanu stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas kar-
dioloģe Iveta Šime.

– Kardiovaskulārās jeb, vienkārši runājot, 
sirds un asinsvadu slimības tiek sauktas par 
šī gadsimta nopietnāko veselības apdraudē-
jumu. Kādi ir iemesli, kas tās izraisa?
– Faktiski tie ir tie paši riska faktori, kas kaitē cil-
vēka veselībai kopumā. Pirmais ir mazkustīgs 
dzīvesveids. Katram cilvēkam, ja viņš neko citu 
fiziski aktīvu nevēlas darīt, vismaz pusstundu 
dienā vajadzētu kaut vai intensīvi staigāt. Otrais 
ir liekais svars. Savam svaram ir jāseko. Nevaja-
dzētu lietot pārtikā treknus produktus. Patlaban 
pastāv uzskats, ka ķermeņa masas indeksam (ĶMI) 
vajadzētu būt 25 un mazākam. Trešais ir smēķē-
šana. Par to tiek runāts ļoti daudz, diemžēl rezul-
tāti nav tik labi, kā gribētos. Tie ir riski, no kuriem 
izvairoties, cilvēks ne tikai uzlabos savu sirds un 
asinsvadu veselību, bet uzturēs labu savu vese-
lību kopumā.
– Tomēr nav simtprocentīgas garantijas, ka, 
dzīvojot veselīgu dzīvesveidu, cilvēku nepie-
meklēs kardiovaskulārās slimības.
– Simtprocentīgas garantijas nav nekam, taču ir 
iespēja slimības atklāt daudz agrākās stadijās. Kar-
diovaskulāro slimību pamatā ir ateroskleroze jeb 
tā saucamā asinsvadu aizkaļķošanās, ko var ļoti 
vienkārši diagnosticēt, veicot asinsvadu dople-
rogrāfiju ar ultrasonogrāfijas aparātu. Aspirīns 
ir medikaments, ko nozīmē arī profilakses nolū-
kos, ja ir novēroti kaut mazākie kardiovaskulāro 
slimību riski. Taču tajā pašā laikā šis medikaments 
nav vitamīni, ko lietot bez vajadzības, bez kādām 
medicīniskām indikācijām.
– Kuri pacienti ir pieskaitāmi sevišķi augsta 
kardiovaskulāro slimību riska grupai?
– Tie ir cilvēki ar palielinātu svaru, kas sirgst ar 
cukura diabētu un kam, izmeklējot asinsvadus, 
tajos atrod aterosklerotiskās plātnes. Pacienti, 
kuriem šīs plātnes atrod sirds asinsvados, jau 
ir nopietni slimi, un viņiem nepieciešama ļoti 
nopietna ārstēšana, lai izvairītos no infarkta.
– Vai riska faktors ir arī cilvēka dzimums un 
vecums? 
– Par dzimumu mēs parasti tik daudz nerunājam, 
bet par vecumu gan. Sievietēm, ja nav slimības 
pazīmju, es aspirīnu primārās profilakses nolūkos 
nesāku lietot līdz 50 gadu vecumam, savukārt 
vīriešiem līdz 60–65 gadiem.
– Aspirīnu pasaulē kardiovaskulāro slimību 
profilaksē lieto kopš pagājušā gadsimta 
piecdesmitajiem gadiem – tas ir pietiekami 
ilgs laiks, lai rastos pārliecība, ka tas ir iedar-
bīgs medikaments.
– Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados aspi-
rīns bija populārs medikaments gan temperatū-
ras pazemināšanai, gan galvassāpju mazināšanai. 
Ārsti bija ievērojuši, ka tie pacienti, kas aspirīnu 
lieto biežāk, retāk slimo ar sirds un asinsvadu sli-
mībām. Pēc aptuveni trīsdesmit gadiem sākās 

nopietni zinātniski pētījumi, kas apliecināja, ka šis 
medikaments ir veiksmīgi izmantojams kardiovas-
kulāro slimību profilakse un ārstēšanā.
– Ko labu aspirīns dara mūsu asinsvadiem?
– Šis medikaments, kura aktīvā viela ir acetilsali-
cilskābe, nodrošina labāku asinsriti asinsvados un 
traucē trombu veidošanos uz negludajām asins-
vadu iekšējām sieniņām.
– Ar ko atšķiras šī medikamenta lietošana pri-
mārajā profilaksē un sekundārajā, kad jau 
diagnosticētas aterosklerotiskās plātnes 
asinsvados, tos sašaurinot?
– Primārajā profilaksē aspirīnu lieto ļoti nelie-
lās devās – no 75 līdz 100 mg/dienā. Tādā devā 
šis medikaments ir aptiekā brīvi nopērkams bez 
receptes, taču tas nenozīmē, ka es visām sievie-
tēm pēc 50 gadu vecuma un vīriešiem pēc 60 
gadu vecuma rekomendēju doties uz aptieku, 
to pirkt un ikdienā lietot. Nekādā gadījumā! Tas 
ir jādara tikai un vienīgi tad, ja ir kādi riska faktori, 
piemēram, palielināts svars, paaugstināts holes-
terīna līmenis, paaugstināts asinsspiediens, ate-
rosklerotiskās plātnes kakla asinsvados u.c., kas 
varētu norādīt uz kardiovaskulāro slimību risku.
Savukārt, ja aterosklerotiskās plātnes jeb aizkaļķo-
jums konstatēts jau sirds asinsvados, tas nozīmē, 
ka ir nopietns kardiovaskulāro slimību risks. Tad 
aspirīns būs jālieto lielākās devās un bieži vien 
kopā ar citiem sirds asinsvadu ārstēšanai pare-
dzētajiem medikamentiem. Tā vairs nebūs tikai 
profilakse – tā jau būs ārstēšana.
– Līdztekus aspirīna lietošanai ir izskanēju-
šas arī bažas par šī medikamenta radītajām 
blakus parādībām.

– Par ļoti būtiskām blakus parādībām saistībā ar šī 
medikamenta lietošanu mēs runāt nevaram, taču 
viens gan ir skaidrs: aspirīns neļauj salipt trombo-
cītiem. Tāpēc, ja cilvēkam kaut kur ir kāda čūliņa, 
piemēram, kuņģī vai zarnās, tur neveidojas recek-
lis un var rasties asiņošana. Taču, ja tas notiek, 
tad pirmo desmit dienu laikā, uzsākot lietot aspi-
rīnu. Tāpēc šis laiks ir svarīgs, lai veltītu uzma-
nību savam veselības stāvoklim un izjūtām un 
par izmaiņām nekavējoties informētu ārstu, kurš 
vajadzības gadījumā samazinās devu. Turklāt ir 
jāizvērtē, vai nopietnāks ir kardiovaskulāro sli-
mību vai nelielas asiņošanas risks. To var izdarīt 
tikai ārsts pēc speciālas izvērtēšanas skalas. Starp 
citu, pētījumi apliecina arī to, ka aspirīns, regulāri 
lietots, pasargā no resnās un taisnās zarnas vēža, 
kā arī tam ir pretiekaisuma darbība.
– Kurš speciālists nosaka, kad pacientam vaja-
dzētu sākt lietot aspirīnu kardiovaskulāro sli-
mību profilakses nolūkos?
– Primārajā profilaksē tas noteikti ir ģimenes ārsts, 
kurš veic mērķtiecīgus izmeklējumus, pacientu 
nosver, nosaka viņa holesterīna līmeni, izmēra 
asinsspiedienu utt. Ja tiek diagnosticētas slimības 
iezīmes, tad gan nepieciešama kardiologa vai nei-
rologa konsultācija. Pacientiem, kas ikdienā lieto 
aspirīnu, kontrole pie šī speciālista nepieciešama 
divreiz gadā, bet pie sava ģimenes ārsta vajadzētu 
aiziet reizi trīs mēnešos.
– Saistībā ar sirds un asinsvadu slimību ārstē-
šanu laiku pa laikam varam lasīt par jau-
niem atklājumiem un sasniegumiem, pat 
cilmes šūnu izmantošanu infarkta ārstē-
šanā, taču aspirīns kā šo slimību profilakses 

stūrakmens savas pozīcijas nav zaudējis. Kā 
tas ir izskaidrojams? 
– Jā, tā ir! Turklāt mūsdienās ir izstrādāta ļoti veik-
smīga šo zāļu forma – apvalkota tablete, kas neiz-
šķīst kuņģī, bet tievajā zarnā, tā samazinot kuņģa 
asiņošanas, kairinājuma risku. Mēs varam izdarīt 
visdažādākos atklājumus, tostarp izmantot cil-
mes šūnas, taču trombocītu salipšanas risks, kā 
arī nelīdzenumi asinsvados un asinsrites traucē-
jumi paliks vienalga. Aspirīns kopā ar holesterīnu 
pazeminošiem līdzekļiem ir tie divi draudzīgie 
medikamenti, kas ļauj asinsvada sieniņu ārstēt no 
iekšpuses. Tur arī slēpjas tā unikalitāte!
– Tātad, ja ārsts pacientam kardiovaskulāro 
slimību profilakses nolūkos rekomendē aspi-
rīnu, nevajag domāt, ka ārsts ir vecmodīgs, 
neiet līdzi laikam un neko nezina par jaunā-
kajām tendencēm šajā jomā?
– Nekādā gadījumā! Aspirīnu sirds un asinsvadu 
slimību profilaksē un ārstēšanā lieto visā pasaulē, 
tostarp Vācijā un Ziemeļamerikā, atzīstot to par 
labāko un vienlaikus arī lētāko ārstēšanas līdzekli 
ar vislielāko ieguvumu.
– Nereti pacienti, kas ilgstoši lietojuši aspi-
rīnu, pēkšņi to pārtrauc darīt. Kādas tam var 
būt sekas?
– Tā ir ne tikai ar aspirīnu, bet arī ar citiem medi-
kamentiem. Cilvēkiem ir tendence pārtraukt lie-
tot zāles apmēram pēc diviem gadiem. Iemesls 
tam ir ļoti vienkāršs: zāles ir darījušas savu darbu, 
cilvēks jūtas vesels, viņam vairs nav nekādu 
sliktu sajūtu un diskomforta. Tāpēc viņš ir pār-
liecināts, ka var no zālēm atteikties. Cilvēciski 
tas ir saprotams, taču pacientiem, kas aspirīnu 
lieto ārstniecisko nolūkos un pēkšņi pārtrauc, ir 
ļoti nopietns risks drīz vien izjust ļoti nopietnu 
slimības saasinājumu. Neiroloģiskie pacienti, 
kam ir galvas asinsvadu veselības traucējumi, 
nopietnas izmaiņas var sajust jau divas dienas 
pēc tam, kad atteikušies no aspirīna. Turklāt tās 
var būt ne tikai pārejošas lēkmes, ko pavada rei-
bonis un citi traucējumi, bet pat plašs insults. Un 
tas ir ļoti nopietni.
– Ir cilvēki, kas, regulāri lietojot kādu medi-
kamentu, baidās, vai neizveidosies atkarība. 
Vai tā var izveidoties no aspirīna?
– Nekādā gadījumā, jo trombocīti, uz ko šis medi-
kaments iedarbojas, nomainās nedēļas laikā – tie 
regulāri aug no jauna.
– Aspirīna lietošana ir jāpārtrauc pirms ope-
rācijām. Kāpēc?
– Tāpēc, ka citādi pastāv paaugstināts asiņošanas 
risks. Lai gan ne pirms visām operācijām ir jāpār-
trauc aspirīna lietošana. Tomēr, ja cilvēks plāno 
operāciju, viņam laikus savs ārsts ir jābrīdina, ka 
viņš ir aspirīna lietotājs.
– Ir cilvēki, kuri, noskatoties aspirīna reklā-
mas, izlemj to lietot kardiovaskulāro slimību 
profilaksei bez konsultēšanās ar ārstu vai 
arī to sāk darīt pēc kādas draudzenes, kai-
miņienes vai paziņas ieteikuma, kam aspi-
rīnu rekomendējis ārsts. Kā jūs vērtējat tādu 
pašdarbību? 
– Ļoti slikti! Kā jau es teicu, pat primārajā pro-
filaksē aspirīnu nav nepieciešams lietot, ja nav 
dibinātu iemeslu, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Cil-
vēki reklāmu iespaidā lieto ļoti daudz un dažā-
das zāles, un tas ir ļoti, ļoti slikti! Tāds cilvēks 
riskē saskarties ar dažādām problēmām, tostarp 
ar iespēju iedzīvoties kuņģa kairinājumā un pat 
asiņošanā, bet nesaņemt tos labumus, ko viņš ir 
gaidījis. Te ir runa arī par devām. Tāpēc, manuprāt, 
vietā ir brīdinājums, ka nepamatoti lietoti medika-
menti ir kaitīgi veselībai. Zāles ir jālieto tikai tad, 
kad tas patiešām nepieciešams!
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«Tas, ka aspirīnu rekomendē kā veiksmīgu kardiovaskulāro slimību riska profilakses 
līdzekli, tomēr nenozīmē, ka to vajadzētu sākt lietot bez konsultēšanās ar ārstu,» 
brīdina kardioloģe Iveta Šime.

Aspirīns pasargā asinsvadus un sirdi
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Pēc tam, kad stacionārā kardiovasku-
lāro slimību pacientam sniegta palī-
dzība – sirds asinsvadā ievadīts stents, 
kas atver sašaurināto asinsvadu –, viņš 
jau pēc pāris dienām var doties mājās un 
atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.

Tomēr ārstēšanās nebeidzas līdz ar izrakstīšanos 
no slimnīcas. Lai slimība neatkārtotos, tā, vistica-
māk, būs nepieciešama visu atlikušo mūžu. Par 
to stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas invazīvais 
kardiologs Alfrēds Lībiņš.

– Pēc tam, kad esat pacientam veicis 
angioplastijas procedūru, viņš pavisam drīz 
laimīgi dodas mājās. Vai šie pacienti paliek 
invazīvā kardiologa redzeslokā?
– Tas ir ļoti individuāli. Visbiežāk manā redzes-
lokā paliek tie pacienti, kam ir kādas neskaidrības, 
problēmas. Tad mēs pēc kāda laika sarunājam 
konsultāciju, veicam veloergometriju, bet atse-
višķos gadījumos kontroles koronarogrāfiju. Citos 
gadījumos rutīnas darbā es uzticos mūsu slimnī-
cas Kardioloģijas nodaļas kolēģiem un arī ģime-
nes ārstiem, kuri konkrēto pacientu pazīst vislabāk 
un ārstē viņu tālāk.
– Cik, jūsuprāt, liela nozīme šāda pacienta 
veselības uzraudzīšanā ir ģimenes ārstam?
– Ļoti, ļoti liela! Es pat teiktu – vislielākā, jo viņš šo 
pacientu pazīst ilgi, zina pārējās šī cilvēka vese-
lības problēmas, darba, diētas un dzīvesveida 
īpatnības, arī netikumus un sociālos apstākļus. 
Viss iepriekšminētais palīdz ģimenes ārstam 
katra pacienta aprūpē. Slimnīcā pacients uzturas 
tikai dažas dienas, tāpēc ne vienmēr mēs varam 
iepriekš paredzēt tālāku slimības gaitu un deta-
lizēti saplānot ilglaicīgu ārstēšanu. Šis pasākums 
prasa ciešu sadarbību ar ģimenes ārstu.
– Pēc angioplastijas procedūras būtiski mai-
nās pacienta dzīve?
– Lielākajā daļa gadījumu jā. Ir jāmaina gan dzī-
vesveids, gan ieradumi, lai turpinātu pilnvēr-
tīgi dzīvot. Es pat teiktu tā: pareizs dzīvesveids, 
adekvāti izvēlēti medikamenti un veselības kon-
trole ir pat svarīgāka nekā pati procedūra. Tās 
laikā izlabojam dažus milimetrus, varbūt dažus 
centimetrus asinsvada, taču slimība faktiski skar 
visu asinsvadu sistēmu, kura ir kilometriem gara. 
Asinsvadu oderīte jeb endotēlijs uzskatāms par 
visplašāko orgānu cilvēka ķermenī – atvērtā veidā 
ar to varētu nosegt tenisa kortu.
– Glābjot šos dažus milimetrus vai dažus 
centimetrus asinsvadu, jūs tomēr rekomen-
dējat saviem pacientiem arī tālāko ārstēša-
nās režīmu.
– To daru gan es pats, gan arī mani kolēģi nodaļā, 
kur pacients atgriežas pēc procedūras. Ir starp-
tautiski pieņemtas stingras ārstēšanas vadlīni-
jas, kurām mēs sekojam, taču reālā dzīve brīžiem 
prasa korekcijas, par kurām mums noteikti jāin-
formē pacienta ārstējošais ārsts. Situācijās, kad 
pacients iepriekš nav lietojis zāles, ne vienmēr 
var iepriekš paredzēt visus to lietošanas efektus 
un blaknes, kas var manifestēties tikai pēc kāda 
laika. Var nākties mainīt medikamentu devas vai 
nomainīt pašu medikamentu, citreiz jāmaina 

visa ārstēšana. Tas ir mūsu un ģimenes ārstu 
kopīgs darbs. Tas ir arī iemesls, kāpēc es konsul-
tēju pacientus slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā. 
Tiesa, ne vienmēr tur pie manis nonāk pacienti, 
kam šī konsultācija patiešām būtu nepieciešama...
– Daļa kardiovaskulāro slimību ārstēšanai 
paredzēto medikamentu ir iekļauti valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā. Cik, jūsuprāt, 
šo medikamentu izvēle un kompensācijas sis-
tēma ir veiksmīga, lai pacients varētu pilnvēr-
tīgi ārstēties?
– Ir tā, ka valsts visbiežāk kompensē lētākos medi-
kamentus. Diemžēl ārstēt ar lētākajiem ne vien-
mēr ir izdevīgāk. To es varu teikt ar pilnu atbildību! 
Agrāk pacients varēja saņemt sev piemērotākās 
zāles, vajadzības gadījumā arī nedaudz dārgākas, 
samaksājot starpību, kāda rodas starp kompensē-
jamo un ārsta ieteikto. Nesaprotu, kāpēc šo kār-
tību vajadzēja mainīt, jo tā bija veiksmīga. Tagad, 
ja pacients var atļauties un piekrīt ārsta rekomen-
dācijai lētāka kompensējamā medikamenta vietā 
izvēlēties citu, viņam par to jāmaksā pilna cena. 
Manuprāt, tas nav sevišķi gudri.
– Izrakstot pacientu no slimnīcas, viņam tiek 
izsniegtas arī receptes nepieciešamo zāļu 
iegādei un sniegtas rekomendācijas par 
tālāko ārstēšanos. Taču turpmākā uzraudzība 
ir ģimenes ārsta ziņā. Kāda ir jūsu pieredze, 
vai ģimenes ārsti ievēro slimnīcā sniegtās 
rekomendācijas, vai tomēr maina ārstēša-
nas taktiku?
Te ir vairāki vājie punkti. Pirmais, ne visi ģimenes 
ārsti atzīst kvalitātes atšķirības starp pirmsklīnis-
kos un klīniskos pētījumus izgājušajiem oriģināl-
preparātiem un tā sauktajiem patentbrīvajiem jeb 
ģenēriskajiem līdzekļiem un iesaka mainīt slimnī-
cas kardiologa ieteiktos medikamentus pret lētā-
kiem. Otrais, kad pacients ierodas aptiekā, viņam 
piedāvā nepārmaksāt un pirkt lētākos, apgalvo-
jot, ka tie būs tikpat labi kā oriģinālie, kaut gan 
nav veikti nopietni pētījumi, kas apstiprinātu 
šādu viedokli. Te ir vērts atcerēties senās tautas 
gudrības, ka ne vienmēr lētākais ir labākais un ka 
skopais maksā divreiz. Tomēr būtu jārespektē arī 
ārstējošā ārsta viedoklis. Valsts sponsorētajās rek-
lāmās tagad daudz skandina par to, ka nevajag 
pārmaksāt. Protams, nevajag pārmaksāt, tomēr 
šajā gadījumā es šo saukli nosauktu par neko-
rektu, jo runa ir par cilvēka veselību un dzīvību. 
Prakse rāda, ka nereti patentbrīvās zāles nākas 
nozīmēt lielākās devās, kas savukārt noved pie 

biežākiem nevēlamiem blakusefektiem, nekā tas 
ir oriģinālajām zālēm. Iespējama savādāka mij-
iedarbība ar citiem medikamentiem, izmainīta 
individuāla panesamība un citas blaknes. Tāpat 
novērotas efektivitātes atšķirības arī starp patent-
brīvajiem medikamentiem.
– Gadījumu, kad pacients nevar atļauties 
nopirkt ārsta rekomendētās zāles, laikam 
nav mazums.
– Būsim reālisti – tādu situāciju netrūkst! Ļoti 
bieži mums kopā ar pacientu nākas meklēt kom-
promisu starp vēlamo un iespējamo. Tomēr es 
uzskatu, ka pacientam ir tiesības zināt, kāds efekts 
sagaidāms, lietojot oriģinālos medikamentus, un 
kāds – lētākos, patentbrīvos.
– Tad mums ir jārunā par to, ko jūs saucat par 
politisku jautājumu: vai medikamentu kom-
pensācijas sistēma, jūsuprāt, mūsu valstī ir 
tāda, ka kompensējamie medikamenti var 
būt pamats kardiovaskulāro pacientu veik-
smīgai ārstēšanai?
– Ja jautājums tiek uzdots šādi, tad mana atbilde 
ir – nē!
– Ko darīt?
– Atgriezīsimies realitātē. Labāk tomēr ir lietot 
patentbrīvo medikamentu nekā nelietot nekādu!
– Ko darīt gadījumos, ja kādu no medikamen-
tiem, kas konkrētajam kardiovaskulāro sli-
mību pacientam ir ļoti nepieciešams, valsts 
nekompensē vispār, kompensē daļēji vai 
noteiktu laiku, bet bez tā pacienta ārstēšana 
nav iespējama?
– Tas nav nekas ārkārtējs, arī tā ir mūsu ikdiena! 
Jaunās paaudzes antiagreganti, kas kavē 
trombu veidošanos asinīs, infarkta pacientiem 
pēc angioplastijas procedūras būtu jālieto vis-
maz gadu, bet valsts kompensē tikai pusgadu. 
Jaunos antikoagulantus, kas būtu jālieto sirds 
aritmiju pacientiem, kā arī pēc virknes sirds ope-
rāciju, valsts nekompensē vispār, un tie nav lēti. Es 
saviem pacientiem skaidroju situāciju un iesaku 
tos iegādāties pašiem – citas izvēles mums nav!
– Tiekoties ar saviem bijušajiem pacientiem 
konsultācijās, jums ir iespēja pārliecināties, ka 
viņi patiešām saņem vislabāko tālāko novē-
rošanu un ārstēšanu?
– Nereti, izdarot atkārtotas pārbaudes, redzu, 
ka pacientam nav sasniegti vēlamie holeste-
rīna mērķa skaitļi, kas draud ar slimības jaunu 
uzliesmojumu. Visbiežākais iemesls ir nepietie-
kamas zāļu devas, nepietiekama izvēlētā līdzekļa 

efektivitāte un slimības kontrole. Samērā bieži pie 
vainas ir pacienta vieglprātība un līdzestības trū-
kums. Tad mēs cenšamies šīs kļūdas labot slimnīcā 
vai rakstām norādes ģimenes ārstam.
– Un ja nu ģimenes ārsts uzskata, ka slimnīcā 
rekomendētā terapija viņa pacientam nav 
piemērotākā un maina to pilnībā?
– Tādas ir viņa tiesības! Ir arī situācijas, kad tas ir 
jādara, tomēr es atkal gribu piebilst, ka diezin vai 
to vajadzētu darīt tikai un vienīgi finansiālu apsvē-
rumu dēļ. Ir gadījumi, kad slimnīcas kardiologu 
nozīmētā ārstēšana kaut kādu iemeslu dēļ nav 
pietiekami efektīva. Tas ir viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc būtu vēlams mainīt ārstēšanas 
taktiku. Tāpat var parādīties kādas blaknes, ko mēs 
slimnīcā īsajā ārstēšanas laikā nevarējām paredzēt. 
Slimniekam vienlaikus var būt arī citas slimības, kas 
jāārstē, un var rasties dažādu medikamentu nesa-
vienojamība. Ārstēšanas taktikas maiņai var būt 
vēl daudz citu iemeslu. Kā jau es sākumā minēju, 
ģimenes ārsts ir speciālists, kurš ilgstoši un regulāri 
novēro sava pacienta veselību un tāpēc vislabāk 
var izvērtēt, vai nozīmētā ārstēšana ir pietiekami 
efektīva. Virknē gadījumu ģimenes ārsts ar mums 
sazinās un mēs kopīgi lemjam, kādu tālākas ārs-
tēšanas taktiku izvēlēties. Šāda sadarbība ir ļoti 
vērtīga, un es tikai priecātos, ja tā notiktu biežāk.
– Zinot, cik trūcīgs ir mūsu valsts veselības 
aprūpes budžets, ir pavisam skaidrs, ka tuvā-
kajā laikā būtiski neuzlabosies situācija arī 
kompensējamo medikamentu lauciņā. Kā 
šajā situācijā dzīvot tā, lai vilks būtu paēdis 
un kaza dzīva, lai pacienti saņemtu maksimāli 
labāko medikamentozo aprūpi?
– Manuprāt, optimāls modelis bija pirms dažiem 
gadiem, kad, kā jau es minēju, pacients varēja 
piemaksāt, lai nopirktu sev piemērotākos medi-
kamentus. Domāju, ka būtu lietderīgi atgriezties 
pie šīs kārtības, jo nespēju iedomāties saprātīgu 
iemeslu, kāpēc to likvidēja! Tas atmaksāsies, jo, 
uzturot cilvēku pie labas veselības, mēs, pirmkārt, 
pagarinām viņa dzīves ilgumu. Otrkārt, uzlabo-
jam dzīves kvalitāti. Tas nozīmē, ka viņš spēj pats 
par sev parūpēties un nav par apgrūtinājumu 
valstij un sabiedrībai. Treškārt, tas ir atspaids arī 
ģimenei, kurā ir pilnvērtīgs loceklis, kas pats sevi 
aprūpē, nevis dzīvo no citu žēlastības, un pat ja 
vairs nestrādā, viņš var pieskatīt mazbērnus vai 
parūpēties par mājas soli. Katrā ziņā būt veselam 
no visiem aspektiem ir vērtīgāk, nekā būt slimam 
un aprūpējamam!

FOKUSS

Invazīvais kardiologs Alfrēds Lībiņš uzsver: dzīvesveida un ieradumu maiņa ir ļoti svarīga kardiovaskulāro slimību ārstēšanā.
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Atgriežoties mājās pēc ārstēšanās slim-
nīcā, kardioloģisko pacientu turpmākajā 
veselības uzraudzībā sadarbojas ģimenes 
ārsts, pacients un speciālists.

Cik svarīga ir šī sadarbība un kā ievērot ārstēšanās 
režīmu pat tad, ja pacients visus medikamentus 
nevar iegādāties, stāsta ģimenes ārsts Roberts 
Barons no Liepājas – ārsts ar 35 gadu ilgu pie-
redzi savā darbā.

– Kardioloģisko diagnožu slimnieki kat-
ram ģimenes ārstam ir viena no lielākajām 
pacientu grupām. Ja pacients nonācis slim-
nīcā akūtā periodā un tur saņēmis palīdzību, 
tas nenozīmē, ka problēma ir atrisināta. Turp-
mākā ārstēšanās notiek sadarbībā ar savu 
ģimenes ārstu, taču, ņemot vērā ierobežo-
jumus valsts kompensējamo medikamentu 
izrakstīšanā, vai vienmēr ģimenes ārsts spēj 
nodrošināt stacionārā rekomendēto terapiju?
– Redziet, viss ir atkarīgs no pacienta un ģime-
nes ārsta sadarbības. Protams, ka ģimenes ārsta 
pienākums un arī tīri personiska vēlme ir palīdzēt 
saviem pacientiem, turklāt palīdzēt tā, lai cilvēks 
kļūst vesels. Teikšu atklāti – līdz šim manā praksē 
lielu problēmu nav bijis, jo arī slimnīcā praktizējoši 
speciālisti nozīmē to terapiju, kas, viņuprāt, kon-
krētajam pacientam ir vislabākā. Problēmas rodas 
tad, ja pacientam nepieciešamos medikamentus 
valsts kompensē uz neilgu laiku, taču pēc vadlīni-
jām tos būtu nepieciešams lietot krietni ilgāk. Tad 
ģimenes ārstam ir jābūt tam, kurš piedāvā pacien-
tiem dažādus variantus, kā šo situāciju risināt.
– Vai šādos gadījumos jūs ievērojat speciā-
lista rekomendācijas, vai tomēr pieturaties 
pie sava viedokļa, ja tas ir atšķirīgs?
– Lielākoties es saviem pacientiem izrakstu spe-
ciālista ieteiktos medikamentus. Korekcijas rodas 
tad, ja pacients jau iepriekš ir saņēmis līdzīgu 
terapiju, kas nav bijusi efektīva, un vēlas kaut ko 
mainīt. Ir arī gadījumi, kad pacients pats vēlas 
atgriezties pie agrākās terapijas, jo viņš pie kon-
krētajām zālēm ir pieradis un jūtas labi, tās lieto-
jot. Es vados gan no speciālistu ieteikumiem, gan 
no pacienta vēlmēm un sajūtām. Tā kā es ar pilnu 

atbildību varu pateikt, ka nav vienas pieejas, kā 
šīs situācijas risināt. Katrā gadījumā tā ir absolūti 
individuāla, jo kardioloģisko pacientu ārstēšana ir 
ilgstoša, bet palīdzība slimnīcā – tikai īsa epizode 
kopējā problēmā. Pamatu pamats paliek pacienta 
un ģimenes ārsta sadarbība. Turklāt ir arī gadījumi, 
kad stacionāra speciālisti rekomendē vienu medi-
kamentu, taču iekavās ieraksta arī citu, ar kuru to 
var aizvietot, un bieži vien tas ir medikaments, ko 
pacients lietojis jau iepriekš. Tā kā lielu problēmu 
es te nesaskatu.

– Kā jūs rīkojaties gadījumos, ja slimnīcas spe-
ciālista nozīmēto terapiju pacientam valsts 
nekompensē, kompensē daļēji vai uz noteiktu 
laiku? 
– Tāda problēma gan pastāv! Īpaši tas ir ar jau-
nākās paaudzes dārgajiem medikamentiem. Es 
minēšu konkrētas situācijas. Piemēram, pacien-
tam sirds asinsvadu sašaurinājuma dēļ sirdī ir 
ievietots stents asinsvada paplašināšanai. Lai 
neveidotos trombi un nebūtu apdraudēta cil-
vēka dzīvība, kardiologi šādiem pacientiem tā 
saucamos asins šķidrinātājus iesaka lietot vismaz 
gadu, taču valsts tos kompensē daudz īsāku laiku. 
Kad beidzas kompensācijas laiks, pirkt tos pil-
nībā par savu naudu ir ļoti dārgi. Daudzi to nemaz 
nevar atļauties. Tad mēs meklējam izeju tādē-
jādi, ka izvēlamies lētākus aizvietotājus. Jā, tie var-
būt nav tik efektīvi kā dārgie, un to es arī saviem 
pacientiem neslēpju, tomēr cilvēks tiek ārstēts. 
Bet, kā jau es teicu, pacientam tas viss ir sapro-
tami jāizskaidro, lai viņš saprastu, ka bez zālēm 
iztikt nevar. Te sākas tas, ko es saucu par abpu-
sēji veiksmīgu sadarbību starp ģimenes ārstu un 
viņa pacientiem. Ja šādas sadarbības nav, pacients 

nebūs informēts, un līdz ar to arī ārstēšanās nebūs 
tik veiksmīga.
– Vai jūsu praksē ir gadījumi, kad iesakāt mai-
nīt slimnīcas speciālista nozīmēto terapiju, 
jo uzskatāt, ka tā nav pietiekami efektīva? 
Piemēram, ja speciālists izrakstījis vecākas 
paaudzes un ne tik efektīvas zāles, domājot, 
ka dārgās pacientam nebūs pa kabatai.
– Ziniet, tā nebūs nekad, ka slimnīcas speciālistu 
un ģimenes ārstu viedoklis sakritīs pilnībā! Tomēr 
nianses, kas saistītas ar pacientu materiālajām 
iespējām iegādāties zāles, vairāk paliek ģimenes 
ārstu ziņā. Jā, es neslēpšu: mūsdienu ģimenes ārsta 
ikdiena ir tāda, ka mums jāstrādā arī kā sociālajiem 
darbiniekiem, jāizzina savu pacientu materiālās 
iespējas un no tā jāvadās, izrakstot zāles. Nebūs 
nekādas jēgas, ja es izrakstīšu visdārgākās zāles, 
mans pacients tās nevarēs iegādāties, un viņa 
veselības stāvoklis pasliktināsies un pasliktinā-
sies. Ģimenes ārstam ir jābūt tam, kurš atrod zelta 
vidusceļu starp pacienta vajadzībām un iespējām. 
Tas ir mūsu darbs pat ne ik dienu, bet ik stundu.
– Jau pieminējāt, cik svarīgi ir lietot zāles tiem 
pacientiem, kam implantēts stents, jo, tās 

nelietojot, ir apdraudēta cilvēka dzīvība. Vai, 
jūsuprāt, šie pacienti ir pietiekami informēti 
par to un gadījumos, ja naudas ir mazāk, paši 
bez konsultēšanās ar ārstu nepieņem lēmumu 
no zālēm atteikties?
– Tas gan būtu slikti! Ja šādi gadījumi ir, tas 
nozīmē, ka ģimenes ārsts savam pacientam nav 
saprotami visu izskaidrojis, jo pacients, kurš apzi-
nāsies zāļu nelietošanas bīstamās sekas, tā nerīko-
sies. Tāpēc ir jādomā par niansi, ko es jau vienreiz 
uzsvēru: ģimenes ārstam ir saprotami jāizskaidro 
katram savam pacientam, kāpēc ikvienas izrakstī-
tās zāles ir vajadzīgas un kas notiks, ja tās nelietos.
– Zinot, ka tuvākajos gados nevaram cerēt uz 
straujiem uzlabojumiem veselības aprūpes 
pakalpojumu finansēšanā no valsts puses, 
kā, jūsuprāt, panākt to, lai pacients saņemtu 
vislabāko ārstēšanu?
– Ņemot vērā jaunākās prognozes, valsts līdzekļi 
veselības aprūpei tik tiešām arī turpmāk būs iero-
bežoti, tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka tā ir ģime-
nes ārsta profesionālā māksla: sabalansēt savu 
pacientu vajadzības ar viņu iespējām. Kā jau es 
teicu: ar pacientu ir daudz jārunā! Jā, mums daž-
kārt ir jābūt kā aktieriem. Un mums ir jāsaprot, 
ka vienu un to pašu informāciju nāksies skaid-
rot vienreiz, otrreiz, trešoreiz un daudzreiz! Tas 
ir mūsu darbs, un man tas patīk! Patlaban valda 
uzskats, ka visgrūtāk nopirkt zāles ir pensionā-
riem, taču es no savas pieredzes varu teikt, ka vēl 
grūtāk ar to ir bezdarbniekiem. Bieži vien pensio-
nāri ar savu pensiju uztur nestrādājošos bērnus 
un mazbērnus. Starp citu, ģimenes ārstu līgumā 
ar Nacionālo veselības dienestu pat ir ierakstīts, 
ka mums saviem pacientiem ne tikai jāizskaidro 
visas nianses, kas saistītas ar viņa ārstēšanu, bet 
arī valsts politika attiecībā uz veselības aprūpes 
pieejamību un daudzi citi jautājumi.
– Varbūt jums ir kādi padomi, kā sagata-
voties vizītei pie ģimenes ārsta, lai tā būtu 
informatīvi pilnvērtīga, lai pacients saņemtu 
visu sev interesējošo informāciju un lai viņš 
to saprastu?
– Cilvēkam vienmēr šķiet, ka viņš visu atcerē-
sies, bet, ieejot ārsta kabinetā, daudz kas aiz-
mirstas. Tāpēc es saviem pacientiem saku: tas 
nav nekāds kauns, ja sev interesējošos jautāju-
mus uzrakstīsiet uz lapiņas. Kad gatavojaties iet 
pie ārsta, turiet lapiņu uz galda! Ienākot prātā 
kādam jautājumam, to pierakstiet, lai kabinetā 
mēs to visu varam mierīgi izrunāt. Es arī pats uz 
lapiņas uzrakstu, kā lietojami medikamenti, lai 
pacientam neaizmirstas un viņš kaut ko nesajauc. 
Vecākiem cilvēkiem vizītē pie ārsta varētu atnākt 
līdzi kāds no ģimenes locekļiem, jo gadās tā, ka 
pacients it kā visu dzird, bet uztraukumā daudz 
ko nav sapratis. Īpaši gadījumos, kad jāārstē gados 
veci cilvēki, ir svarīga visas ģimenes sadarbība. 
Tāpēc es kā ģimenes ārsts vēlos, lai pie manis ir 
pierakstīta visa ģimene, jo ģimenē viss ir saistīts: 
gan rūpes citam par citu, gan kopējais budžets. 
Mazsvarīgi nav arī tas, ar kādām slimībām katrs 
no ģimenes locekļiem sirgst. Ārstam to ir svarīgi 
zināt. Starp citu, manā ilgajā ārsta praksē ir kāda 
ģimene, kurā auga sešas meitas. Daļa no viņām 
nu jau ir vecmāmiņas, un pie manis ir pierakstīti 
arī viņu mazbērni.

Sabalansēt pacienta 
vajadzības un iespējas
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Ģimenes ārsts Roberts Barons uzskata: vai pacients saņems vispiemērotāko ārstē-
šanu – tas lielā mērā ir atkarīgs no ģimenes ārsta mākslas izskaidrot saviem pacientiem 
visu, kas saistīts ar viņu ārstēšanu un nepieciešamo medikamentu lietošanu.

Ģimenes ārstam ir jābūt 
tam, kurš atrod zelta 
vidusceļu starp pacienta 
vajadzībām un iespējām.
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Kurzemes
veselības avīze

KRISTĪNE PASTORE

Aptuveni 60 tūkstoši cilvēku Latvijā slimo 
ar mirdzaritmiju. No viņiem aptuveni 
trešā daļa par savu slimību nav informēti 
– tā liecina statistikas dati. Tas ir biedē-
joši, jo šādiem slimniekiem pastāv reāla 
iespēja kļūt par išēmiskā insulta upuriem 
un pat palikt invalīdiem uz mūžu, ja viņi 
laikus nesaņem palīdzību.

Kā diagnosticēt mirdzaritmiju un kā to ārstēt, 
stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas kardioloģe 
Iveta Šime.

– Slimības nosaukums ir visai romantisks, 
taču, kā noprotams, nepavisam tik romantis-
kas nav sekas, ko tā var izraisīt. Paskaidrojiet, 
lūdzu, kas ir šī slimība ar tik spožo nosaukumu 
– mirdzaritmija?
– Tas nozīmē, ka sirds priekškambari, kas dod sirds 
ritma impulsu sirds kambariem, mirgo – ļoti ātri 
saraujas –, izjaucot pareizu sirds ritmu. Līdz ar to 
uz kambariem aiziet tikai nedaudzi impulsi, neno-
drošinot pareizu sirds ritmu.
– Kāpēc tā notiek?
– Tad mums ir jārunā par slimībām, kas izraisa šo 
aritmijas veidu. Pirmkārt, tas ir ilgstoši paaugsti-
nāts un neārstēts asinsspiediens. Otra grupa ir 
sirds mazspējas slimnieki, un trešā – slimnieki, 
kas sirgst ar sirds vainagartērijas slimību un kam 
sirdī ir rētas.
– Ja reiz aptuveni trešā daļa slimnieku nezina, 
ka viņiem ir mirdzaritmija, tad pēc loģikas 
viņi nezina arī, ka sirgst ar to izraisošajām 
slimībām? 
– To, iespējams, zina gan, taču šie cilvēki nejūt 
sirds ritma izmaiņas – nejūt, ka viņu sirds darbo-
jas neritmiski.
– Kā to var just?
– Ļoti vienkārši: cilvēks sirds ritmu nejūt tad, ja 
tas ir normāls, taču jūt, ja tajā notiek kādas izmai-
ņas. Piemēram, cilvēks no kaut kā nobīstas un 
momentā sirds sāk sisties straujāk. To nevar nejust.
– Vai tas nozīmē, ja cilvēkam vienreiz ir radu-
šies sirds ritma traucējumi, vajadzētu doties 
pie ārsta?
– Mirdzaritmijas slimniekiem sirds ritma izmai-
ņas bieži vien notiek naktī, bet no rīta ritms atkal 
ir atgriezis normālā stāvoklī, un cilvēkam sūdzību 
vairs nav. Taču, neskatoties uz to, viņam vajadzētu 
doties pie ģimenes ārsta un izstāstīt, ka pa nakti ir 
bijusi aritmija. Iespējams, ka sirds ritma izmaiņas 
radušās pēc tam, kad cilvēks pārdzīvojis kādus 
uztraukumus, varbūt vakarā bijis pirtī, izdzēris 
divus alus un naktī jūt, ka sirds sitas neritmiski 
un tamlīdzīgi. Ja izmaiņas jūtamas vēl no rīta, 
tad nekavējoties ir jādodas pie ārsta, nevis jāmē-
ģina pašam dzert kādas zāles vai jānogaida divas, 
trīs, četras dienas, cerot, ka pāries, un tikai tad 
jāmeklē palīdzība. Visveiksmīgāk palīdzību iespē-
jams sniegt pirmo 24 stundu laikā pēc lēkmes, bet 
maksimāli – 48 stundu laikā. Tad bez iepriekšējas 
pacienta sagatavošanas ar medikamentiem iespē-
jams veiksmīgi noregulēt sirds ritmu.
– Kā tas notiek?
– Ja cilvēks pie ārsta nonāk tad, kad ritms vēl 
ir izmainīts, to ir iespējams veiksmīgi diagnos-
ticēt, gan pārbaudot pulsu, gan veicot sirds 

elektrokardiogrammu. Ilgstošākā laikā, lai diag-
nosticētu sirds ritma izmaiņas, veic izmeklēšanu, 
ko sauc par Holtera monitorēšanu. Tā ir diagnos-
tikas metode, kad cilvēkam pie krūšu kurvja pie-
stiprina speciālu aparatūru, kas veic sirds ritma 
mērījumus visu diennakti vai pat ilgāk.
– Kāda ir sākotnējā mirdzaritmijas ārstēšana?
– Ja sirds ritma izmaiņas notikušas pēkšņas asins-
spiediena paaugstināšanās gadījumā, pēc alko-
hola lietošanas, iešanas karstā pirtī, mēs sirds 
ritmu atjaunojam vai nu ar medikamentiem, vai 
elektrisko impulsu terapiju, vai rekomendējam 
medikamentus, kas novērš cēloni, piemēram, 
paaugstinātu asinsspiedienu.
– Vai vecums ir mirdzaritmijas riska faktors?
– Jā, jo cilvēks ir vecāks, jo lielāks ir risks saslimts 
ar mirdzaritmiju. Ja tas notiek gados jaunākiem 
cilvēkiem, visbiežāk vainojama iedzimtība vai 
slikti ieradumi.
– Vai mēs varam runāt par dzimumu kā riska 
faktoru saslimstībā ar mirdzaritmiju?
– Statistika liecina, ka ar to biežāk slimo sievietes 
nekā vīrieši, turklāt sievietēm kā komplikācija šai 
slimībai biežāk veidojas trombi, kas izraisa išē-
misko insultu.
– Lūdzu, paskaidrojiet, kas ir išēmiskais 
insults? 
– Tas nozīmē, ka kādā no smadzeņu asinsva-
diem tiek traucēta asinsapgāde, kā rezultātā 
rodas galvas smadzeņu noteiktas zonas bojājums.
– Kādas komplikācijas var rasties mirdzarit-
mijas iespaidā?
– Tā saucamās sirds raustīšanās jeb mirdzēšanas 
rezultātā sirds priekškambara austiņā var veido-
ties trombi, kas, radot asinsvadu aizsprostojumus, 
izraisa galvas smadzeņu asinsrites traucējumus, 
ko es jau minēju. Tāpat mirdzaritmija var būt 
iemesls sirds mazspējai. Tas nozīmē, ka organisma 
orgāni tiek sliktāk apasiņoti, rezultātā samazinās 
darba spējas, cilvēks sliktāk panes fizisku slodzi, 
samazinās spēja domāt un cilvēka dzīves kvali-
tāte kopumā.
– Ja atgriežamies pie ļaunākajām sekām – 
galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem –, 
vai tas nozīmē, ka šīs slimības upuri lielā-
koties ir cilvēki, kam nav laikus konstatēta 
mirdzaritmija? 
– Jā, tā noteikti var teikt. Šī insulta cēlonis visbie-
žāk ir nevis ateroskleroze vai asinsizplūdums sma-
dzenes, bet tieši mirdzaritmija. Bieži tas notiek 
cilvēkiem, kuri nezina, ka viņiem ir mirdzaritmija.
– Jūs teicāt, ka sirds ritma izmaiņas ir viegli 
pamanīt. Tad kā var notikt, ka aptuveni trešā 
daļa slimnieku to nepamana?
– Tas visbiežāk notiek, ja cilvēkam nepareizais 
sirds ritms ir jau ilgstoši. Sākumā viņš tam nav 
pievērsis uzmanību, bet vēlāk pie tā jau tik ļoti 
pieradis, ka vairs to neuztver kā nepareizu. Tāpēc 
ģimenes ārstam, kad gados vecāks cilvēks atnāk 
vizītē, vajadzētu veikt pavisam vienkāršu izmek-
lējumu – pataustīt pulsu un ilgāk nekā desmit 
sekundes paklausīties sirdi.
– Ja ir slimība, tad tā ir jāārstē. Kā tas notiek 
mirdzaritmijas gadījumos?
– Ja cilvēkam tā atklāta pirmo reizi, turklāt konsta-
tēta pirmo 48 stundu laikā, to sauc par lēkmi, ko 
ar medikamentiem vai elektrisko impulsu terapiju 
noņem, atjaunojot normālu sirds ritmu. Līdz ar to 
cilvēks var normāli dzīvot tālāk, un medikamenti 

mirdzaritmijas ārstēšanai nav jālieto. Taču jāārstē 
slimības, kas to izraisījušas, piemēram, paaug-
stināts asinsspiediens, un jāseko savam dzīves-
veidam. Mirdzaritmiju var izsaukt arī pārēšanās, 
pārmērīga karsēšanās pirtī, alkoholiskie dzērieni, 
pārmērīgas fiziskās aktivitātes un citas pārmērī-
bas. Ja cilvēkam mirdzaritmija ir jau ilgāku laiku – 
gadā bijušas kādas četras lēkmes –, taču viņš zina, 
kā tās noņemt, tādiem pacientiem mājās vien-
mēr jābūt zālēm, lai lēkmes gadījumā sev varētu 
palīdzēt. Arī šiem cilvēkiem specifiskas zāles nav 
jālieto, taču jālieto medikamenti, kas ārstē mir-
dzaritmiju izraisījušo slimību. Ja mirdzaritmija 
cilvēkam ir jau ilgstoši un pastāvīgi, un laiku pa 
laikam traucē, taču cilvēks precīzi nevar pateikt, 
kad tā sākusies, šādiem pacientiem jāveic sirds 
izmeklēšana ar ultraskaņu. Tā var pārliecināties, 
vai sirdī jau nav izveidojušies trombi. Pēc tam ar 
medikamentiem mēs sagatavojam pacientu sirds 
ritma atjaunošanas procedūrai. Ja ir trombi, pirms 
procedūras tie jāizšķīdina ar antikoagulantiem, 
kā arī jālieto medikamenti, kas normalizē sirds 
ritmu. Arī pēc procedūras ir jālieto medikamenti, 
lai noturētu pareizu sirds ritmu. Vēl viena mir-
dzaritmijas slimnieku grupa ir cilvēki, kam sirds 
ritma traucējumi jau ir ilgstoši, kam laiku pa lai-
kam jau veikta sirds ritma atjaunošana, taču tas 
atkal nojucis, un sirds sitas nepareizā ritmā. Šiem 
pacientiem ilgstoši jālieto antikoagulanti – asins 
šķīdinātāji –, lai izvairītos no trombu veidošanās, 
kā arī medikamenti, kas regulē sirds ritmu.
– Vai šīs grupas pacientiem zāles būs jālieto 
visu mūžu?
– Tā var gadīties, jo, ja slimības iespaidā sirds 
dobums ir ievērojami izpleties, iespējams, ka pil-
nībā pareizu sirds ritmu atjaunot vairs nav iespē-
jams. Tāpēc ir tik svarīgi lietot antikoagulantus, lai 
izvairītos no trombu veidošanās, kas var radīt pat 
nāvējošas sekas. Sirds dobuma izplešanās iemesls 
ir ilgstoši nepareizs sirds ritms – izplešanos ir 
izraisījusi ilgstoša sirds raustīšanās. Šiem cilvē-
kiem ir jādzīvo saskaņā ar to, kā attīstīsies medi-
cīna un farmakoloģija, un jālieto medikamenti, 
kas atvieglo viņu stāvokli. Protams, līdztekus 

jālieto medikamenti to slimību ārstēšanai, kas 
izraisa mirdzaritmiju.
– Vai situācija ir mainījusies, tirgū ienākot jau-
nās paaudzes koagulantiem – asins šķīdinā-
tājiem? 
– Noteikti. Pacientiem, kas tos var atļauties iegā-
dāties, vairs nav jāveic regulāras laboratoriskās 
pārbaudes. Diemžēl valsts šos jaunās paaudzes 
koagulantus nekompensē, un pacientiem tie ir 
jāpērk par pilnu samaksu, kas var būt pat līdz 60 
eiro mēnesī.
– Kāda ir jauno perorālo antikoagulantu loma 
išēmiskā insulta riska mazināšanā?
– Ļoti, ļoti liela, jo ar tiem ir iespējams veiksmīgi 
mazināt išēmiskā insulta risku. To lietošana 
garantē, ka pacientam neveidosies trombi, kas ir 
galvenais insulta risks. Šīs zāles ir piemērotas slim-
niekiem, kuriem nav iespēju regulāri reizi mēnesī 
ierasties uz pārbaudēm laboratorijā, lai veiktu 
asins recēšanas pārbaudes. Piemēram, pacien-
tiem ar kustību traucējumiem, kā arī tādiem, kam 
dzīves ritms ir saistīts ar biežu ceļošanu. Viņi var 
lietot šīs zāles, iedzert tableti un būt droši, ka 
trombi neveidosies un ka ar viņu veselību viss 
būs kārtībā.
– Kādai vajadzētu būt mirdzaritmijas pacientu 
ārstēšanas taktikai, lai pasargātu viņus no 
galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem?
– Tai vajadzētu būt pavisam vienkāršai. Kad ir 
diagnosticēta mirdzaritmija, ārstam vajadzētu 
saprast, kurā brīdī pacientiem uzsākt antikoa-
gulantu lietošanu, lai tādējādi pasargātu viņus 
no išēmiskā insulta riska. Kļūdaini ir šos antikoa-
gulantus rekomendēt tikai tad, kad bijis jau pir-
mais insults.
Vai ir kādi profilakses pasākumi, lai, gadiem 
ejot, izvairītos no mirdzaritmijas riska?
– Pirmām kārtam jākontrolē asinsspiediens. Ja tas 
ir paaugstināts, tad laikus jāārstē. Tāpat ir svarīgi 
kontrolēt hormonu stāvokli un vairogdziedzera 
funkciju, jo paaugstināta vairogdziedzera funkcija 
ir vēl viens no mirdzaritmijas riskiem. Ir jākontrolē 
fiziskās aktivitātes, pēkšņi neuzņemoties pārmē-
rīgu fizisko slodzi. Tai ir jābūt kontrolētai, regulētai 
un nepārspīlētai.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Kardioloģe Iveta Šime norāda: mirdzaritmija nav tikai nevainīga sirds raustīšanās. 
Sekas tai var būt arī išēmiskais insults, tāpēc tā laikus jākontrolē.
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SARMA ZVIRBULE

Latvijā apmēram divus gadus valsts kom-
pensējamo zāļu sarakstā ir iekļauti medi-
kamenti, kas ļauj veiksmīgi ārstēt nieru 
vēža pacientus.

Jebkura ļaundabīga audzēja diagnoze ir trieciens 
pacientam, tomēr lielākoties viņi cer uz labvēlīgu 
rezultātu cīņā ar slimību. Uz sarunu par nieru vēža 
ārstēšanas iespējām un rezultātiem aicinājām Kur-
zemes Uroloģijas centra virsārsti, uroloģi onkoloģi 
Dzintru Litavnieci un Liepājas reģionālās slim-
nīcas Ķīmijterapijas/hematoloģijas un paliatīvās 
aprūpes nodaļas virsārsti Zinaidu Štaru.

– Vai ir zināmi nieru vēža attīstības cēloņi?
Dzintra Litavniece. – Tāpat kā jebkurai citai 
onkoloģiskai saslimšanai nav noteiktas atbildes 
uz jautājumu, no kā rodas nieru vēzis. Nav viena 
konkrēta iemesla, bet ir vairāku kaitīgu faktoru 
ietekme. Tā kā niere ir izvadorgāns, kas ražo un 
izvada urīnu, tad visas tās vielas, kas ar urīnu tiek 
izvadītas no mūsu organisma, vairāk vai mazāk 
ietekmē nieru slimību rašanos. To vidū varētu būt 
arī onkoloģiskas dabas saslimšanas.
– Šodien arvien vairāk tiek runāts par to, ka 
sirds slimībām un onkoloģiskajām slimībām ir 
vieni un tie paši attīstības riska faktori. Vai jūs 
savā praksē šādu likumsakarību esat ievēro-
jusi? Smēķēšana, aptaukošanās, augsts asins-
spiediens utt. varētu ietekmēt saslimstību ar 
nieru vēzi?
Dz. L. – Smēķēšana varētu ietekmēt nieru epi-
tēlija, kā arī urīnpūšļa un urīnceļu vēža attīstību. 
Ļoti liela ietekme ir tam, ko mēs lietojam uzturā. 
Protams, ne mazāka loma ir ģenētiskajai informā-
cijai, ko mēs esam ieguvuši no saviem vecākiem, 
tam, ko Dievs ir cilvēkam šūpulī ielicis.
– Vai ir kāda konkrēta vieta nierēs, kur visbie-
žāk sākotnēji attīstās audzējs?
Dz. L. – Ir divas lielas nieru audzēju grupas. Ir 
vēzis, kas attīstās pašos nieres audos, nieres miesā. 
Un ir tāds, kas attīstās epitēlijā, ar ko ir izklāta nie-
res bļodiņa.
– Kādas pazīmes varētu liecināt par nieru 
problēmām un likt meklēt ģimenes ārsta 
palīdzību? 
Dz. L. – Faktiski nieru vēzim sākotnēji nav nekādu 
simptomu. Tādā gadījumā – kam vajadzētu pie-
vērst uzmanību? Tiem pacientiem, kuriem ir 
paaugstināts asinsspiediens, sevišķi, ja tas ir parā-
dījies nesen un sliktāk padodas terapijai, noteikti 
vajadzētu sonoskopiski pārbaudīt nieres. Nereti 
tieši nieru vēzis izsauc paaugstinātu asinsspie-
dienu. Ultrasonogrāfijā nieru audzēju var viegli 
diagnosticēt. Turklāt izmeklējums ir pacientiem 
viegli pieejams. To izdara ļoti daudzās ārstniecības 
iestādēs. Domāju, ka ir maz cilvēku, kuriem kaut 
reizi mūžā nebūtu taisīta vēdera dobuma orgānu 
sonogrāfija. Nereti nieru vēža gadījumā ir izmai-
ņas urīna analīzēs, tajās parādās vairāk eritrocītu 
(sarkanie asins ķermenīši) nekā būtu vajadzīgs. 
Dažkārt lieliem audzējiem cilvēks pats pamana 
urīnā asinis. Sāpju sindroms nieru vēzim nav rak-
sturīgs un parādās jau galējās stadijās.
– Ja pacients aiziet pie ģimenes ārsta ar sūdzī-
bām par sāpēm sānos, vai ģimenes ārsts pār-
baudot var kaut ko tur sataustīt?
Dz. L. – Iztaustīt jau parasti neko nevar. Veiksmīgi 
ārstējamās stadijās – 1. un 2. – audzējs nav liels. 1. 
stadijā – līdz 7 cm. Šāds veidojums ar rokām nav 
izpalpējams, bet to var redzēt ultrasonogrāfijā 

un pēc tam diagnozi precizēt datortomogrāfijā. 
Sākot no 3. stadijas, pacientam jau būs nepiecie-
šama tālāka terapija pēc operācijas.
– Kāds varētu būt ceļš līdz diagnozei: urīna 
analīze, asinsanalīze, sonogrāfija, datorto-
mogrāfija? 
Dz. L. – Datortomogrāfiju nozīmē tikai tajos 
gadījumos, ja ultrasonogrāfijā ir atrastas izmai-
ņas nierē. Turklāt ne katrs veidojums noteikti 
būs vēzis. Nierēs var būt gan cistas, gan labda-
bīgi veidojumi, piemēram, angiolipomas, kas nav 
aktīvi jāārstē.
– Vai ir vēl kādi citi izmeklējumi, lai precīzi 
diagnosticētu nieru vēzi?
Dz. L. – Izmeklējumi ir dažādi. Katram pacien-
tam tos nozīmē individuāli, pēc indikācijām. Par 
izmeklējumu apjomu lemj speciālists.
Lai vieglāk būtu saprast, kā nosaka diagnozi, 
izmeklējumus var sadalīt pa etapiem. Viss sākas ar 
to, ka cilvēks vēlas pārbaudīt savu veselību. Varbūt 
viņam jau ir kāda slimība, piemēram, paaugstināts 
asinsspiediens, vai viņš ir ieraudzījis kādu asins 
pili savā urīnā, vai anamnēzē ir bijušas izmainītas 
urīna analīzes. Tad viņam ir vajadzīga ultrasono-
grāfija vēdera dobuma orgāniem, atkārtota urīna 
analīze un urologa konsultācija, lai saprastu, kādas 
izmaiņas ir nierēs, ja tādas tiek atrastas. Tālāk jau 
speciālists lemj, vai šajā gadījumā ir nepieciešama 
datortomogrāfija, vai varbūt magnētiskā rezo-
nanse, bet varbūt jāizmeklē nieru asinsvadi. Ja ir 
aizdomas par nieru epitēlija vēzi, tad būs vajadzīgi 
vēl citādi izmeklējumi. Taču to nosaka speciālists. 
Pacientam galvenais ir pie šī speciālista aiziet.
– Vai nieru vēža diagnostikai tiek izdarīta arī 
biopsija? 
Dz. L. – Nieru biopsiju, lai ņemtu audu paraugus 
un noteiktu, kas tas ir par vēzi, izdara tikai tādos 
gadījumos, ja mēs neplānojam operatīvu ārstē-
šanu. Ja plānojam, tad biopsija nebūs mērķtie-
cīga, jo pastāv risks tādā veidā diseminēt (izplatīt) 
vēža šūnas.
– Vai nieru vēzis labi padodas ārstēšanai, vai 
arī tas skaitās agresīvs audzējs?
Dz. L. – Jebkura vēža, arī nieru vēža, agresivitāti 
nosaka, morfoloģiski izvērtējot. Morfoloģiski var 
izvērtēt, vai vēzis ir mazaktīvs, vidēji aktīvs vai 
ļoti aktīvs.
– Ko nozīmē «morfoloģiski izvērtēt»? Kā tas 
notiek? 
Dz. L. – Audu paraugu pārbauda ar mikroskopu. 
Materiālu no audzēja izmeklē un nosaka tā agresi-
vitāti; tas kalpo arī kā prognostisks rādītājs. Ja tiek 
izoperēts audzējs 1. stadijā, tad ar lielu varbūtību 
var teikt, ka pacients ir vesels. Protams, viņam ir 
vajadzīga novērošana. Savukārt, ja mēs izoperē-
jam audzēju 3. stadijā, tad ar lielu varbūtību šis 
audzējs var radīt metastāzes, izraisīt problēmas 
nākotnē un prasīt vēl papildu ārstēšanu.
– Vai mēdz būt tā, ka lielam audzējam nav 
metastāžu? 
Dz. L. – To parādīs vizuālā diagnostika – dator-
tomogrāfija vai magnētiskā rezonanse –, kur 
varam izmērīt audzēju, redzēt tā atrašanās vietu, 
konstatēt, ar kādiem orgāniem vai asinsvadiem 
audzējs ir saistīts, vai tam ir metastāzes, vai ir 
palielināti limfmezgli. To visu izvērtējot, visbie-
žāk tiek pieņemts lēmums, vai audzēju tehniski 
vispār var izoperēt. Lielu audzēju, kas ir saistīts ar 
maģistrālajiem asinsvadiem, protams, var izope-
rēt, bet risks ir ārkārtīgi liels. Vienmēr ir jāap-
sver, vai konkrētais pacients ir spējīgs tik milzīgu 
operāciju pārciest un ko mēs gribam panākt ar 
šo ārstēšanu.

Zinaida Štara. – Izvēloties terapiju, noteikti ir 
jādomā par pacienta turpmāko dzīves kvalitāti. 
Kāpēc ārstēt tā, ka dzīves kvalitāte cilvēkam pēc 
tam ir ļoti zema?
– Kad pacientam ir noteikta vēža diagnoze, 
daudzi to negrib pieņemt un vēlas saņemt 
arī citu speciālistu konsultāciju. Ko jūs viņam 
tādā gadījumā sakāt?
Dz. L. – Liepājā ir izveidots Kurzemes Uroloģi-
jas centrs, un šeit strādā četri urologi. Nav tā, ka 
viens ārsts pieņem visus lēmumus. Arī operāci-
jas neveic vienatnē, jo parasti tās ir liela apjoma 
operācijas, kas prasa kolektīvu darbu. Katru 
gadījumu, kad pacientam ir atrasts ļaundabīgs 
audzējs, izskata speciālistu konsilijs – tātad dau-
dzi speciālisti kopā. Konsilijs lemj arī par katru 
gadījumu, kad pacientam ir vajadzīga operācija, 
un nosaka, vai pirms tam ir nepieciešama kāda 
specifiska terapija. Slēdzienu būs parakstījuši 
arī dažādi speciālisti. Taču, ja pacients grib dzir-
dēt vēl kādu alternatīvu viedokli, tās, protams, 
ir viņa tiesības.
– Kā parasti tiek ārstēts nieru vēzis?
Dz. L. – Pirmā terapijas metode ir operatīva ārstē-
šana. Operācijas apjoms ir atkarīgs no audzēja 

izmēra un lokalizācijas. Ja audzējs ir mazāks par 
četriem centimetriem, atrodas nieres augšējā 
vai apakšējā polā, tad var izvēlēties daļēju nieres 
rezekciju, izņemot tikai audzēju un saglabājot 
pārējo nieri. Ja audzējs ir lielāks vai atrašanās vieta 
nierē ir tāda, ka nav iespējams saglabāt kaut daļu 
orgāna, tad ir jāizņem visa niere. Ir vairāki operā-
cijas veidi. Nelieliem audzējiem, līdz 6–7 centi-
metriem, nieri var operēt laparoskopiski, tāpat 
izmantojam arī tradicionālo vaļējo nefrektomiju.
– Kādi speciālisti vēl bez urologa ir iesaistīti 
nieru vēža ārstēšanā?
– Urologs izoperē vēzi 1. un 2. stadijā, un tad 
pacients tiek novērots. Ja mums ir pacients ar 
vēzi 3. un 4. stadijā, tad mēs nereti izoperējam 
nieri ar vēzi un tajā pašā reizē arī kādu metastāzi. 
Tālāk šim pacientam ir nepieciešama specifiska 
terapija – mērķterapija, imūnterapija vai ķīmijte-
rapija. To nodrošina ķīmijterapeits.
– Vai nieru vēža gadījumā arī mēdz pirms 
operācijas nozīmēt ķīmijterapiju, lai samazi-
nātu audzēja izmērus, kā tas ir citu audzēju 
gadījumos? 
Z.Š. – Nieru vēža gadījumā ķīmijterapiju fak-
tiski neizmanto. Lieto vai nu imūnterapiju vai 

Latvijā ir visas iespējas veiksmīgi ārstēt nieru vēzi

Dzintra Litavniece: «Pirmā terapijas metode nieru vēža gadījumā ir operatīva ārstē-
šana. Operācijas apjoms ir atkarīgs no audzēja izmēra un lokalizācijas. Ja audzējs ir 
mazāks par četriem centimetriem, atrodas nieres augšējā vai apakšējā polā, tad var 
izvēlēties daļēju nieres rezekciju, izņemot tikai audzēju un saglabājot pārējo nieri.»
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mērķterapiju, jo ķīmijterapija nav tik efektīva. 
Mērķterapijas medikamenti ir izveidoti tā, lai to 
aktīvā viela bloķētu vēža šūnu augšanu un izpla-
tību, bet neietekmētu veselās šūnas. Mūsu val-
stī ir pieejami divi mērķterapijas medikamenti, 
ko pilnībā apmaksā valsts un ar ko mēs ārstējam 
metastātiskus nieru šūnu audzējus. Ja pacien-
tam ir izoperēts nieru vēzis 1. stadijā, tad viņš tiek 
novērots, bet nekāda profilaktiska terapija nav 
nepieciešama. Savukārt, ja ir konstatētas meta-
stāzes, tad mēs turpinām pacientu ārstēt. Agrāk 
Latvijā bija pieejama tikai imūnterapija ar interfe-
ronu-alfa, kas tiek izmantota arī pašlaik. Imūntera-
pijas medikamenti stimulē pacienta imūnsistēmu 
cīnīties ar vēzi. Protams, ja pieļauj pacienta vis-
pārējais veselības stāvoklis, viņš saņem mērķ-
terapiju, kas ir ļoti efektīva. Šo terapiju atvieglo 
lietojamo zāļu forma – tie ir tabletēti medika-
menti. Pacientam tiek izskaidrots, kā zāles jādzer, 
un viņš tās lieto mājas apstākļos. Stacionārā atras-
ties nav nepieciešams.
Dz. L. – Mēs iepriekš runājām par diviem nieru 
vēža veidiem. Viens ir nieres audu un otrs – 
epitēlija. Epiteliālajiem vēžiem ķīmijterapiju 
tomēr pielieto.

Z.Š. – Šis vēzis ir samērā retāk sastopams, tāpēc 
mēs vienmēr uzsveram, ka ārstēšana katram 
pacientam ir individuāla.
– Jūs teicāt, ka mērķterapiju izmanto, ja pie-
ļauj veselības stāvoklis. Kas nepieļauj šo zāļu 
lietošanu, vai kādas blaknes?
Z. Š. – Tas vairāk ir saistīts ar citām pacienta 
saslimšanām, ne blaknēm: smagām kardiālām 
patoloģijām vai cukura diabētu, nekontrolē-
jamu hipertensiju, dzīves laikā iegūtu aknu bojā-
jumu, tūskām. Ja pacientam ir smagas blakus 
slimības un vēl nieru audzējs, tad mums ir ļoti 
nopietni jāizvērtē, kādu ārstēšanu mēs viņam 
varam piedāvāt.
– Ar ko ir laba mērķterapija?
Z. Š. – Tai ir ļoti augsta efektivitāte. Tāpat kā ķīmij-
terapijai, arī mērķterapijai ir savas blaknes, bet tās 
visas ir pārejošas.
– Latvijā nieru vēža ārstēšanā izmanto divus 
mērķterapijas medikamentus. Vai tie arī 
pasaulē skaitās jauni medikamenti, vai tomēr 
ir arī jaunākas, novatoriskākas zāles?
Z. Š. – Arī pasaulē tās skaitās samērā jaunas zāles, 
lai gan ir vēl jaunākas un efektīvākas. Taču mēs 
esam ļoti priecīgi, ka mums ir šie medikamenti, 

ko pilnībā apmaksā valsts, jo pirms neilga laika 
nebija neviena. Mēs iztikām tikai ar imūnterapiju.
– Vai visi pacienti, kuriem ir vajadzīga mērķ-
terapija, to var arī saņemt?
Z. Š. – Jā, ja viņiem ir morfoloģiski pierādīts 
metastātisks nieru vēzis. Man ir kāds pacients, 
kurš 82 gados saņem šo terapiju, un tā ir ļoti 
veiksmīga. Tāpēc nevar teikt, ka vecums te 
būtu kontrindikācija.
Dz. L. – Tā kā mērķterapijas rezultāti ir labi, tā 
tomēr ir arī perspektīva tālākajai dzīvei.
– Kuras ir biežākās nieru vēža metastāžu 
vietas? 
Z. Š. – Tās var būt plaušas, virsnieres, kauli.
– Vai nieru vēža metastāzes ļoti sāp?
Z. Š. – Sāp metastāzes kaulos. Citas metastāzes 
nesāp. Bet arī kauli ne vienmēr sāpēs. Tās tiek 
atrastas, tikai pacientu izmeklējot.
– Ja mērķterapiju izmanto metastātiskam 
nieru vēzim, ko šajā gadījumā nozīmē veik-
smīga terapija? Vārds «veiksmīgs» skan neie-
rasti līdzās vārdam «metastāze».
Z. Š. – Tas nozīmē, ka metastāzes mazinās, tiek 
kontrolētas, stabilizējas. Cik manu pacientu ir 
saņēmuši šo terapiju, visiem metastāzes ir mazinā-
jušās vai vismaz stabilizējušās. Tomēr onkoloģijā 
mēs nekam nevaram dot simtprocentīgu garan-
tiju. Audzējs var arī progresēt, un tad terapiju 
maina, jo mērķterapijas medikamenti ir dažādi. 
Turklāt ir iespējams izmantot imūnterapiju. Efekti-
vitātes pārbaudei tiek taisīti izmeklējumi, un mēs 
skatāmies, kā slimība uzvedas.
– Vai ģimenes ārsti ir labi informēti par iespē-
jām ārstēt nieru vēža pacientus ar mērķte-
rapiju? 
Dz. L. – Manuprāt, viņiem šāda informācija nav vitāli 
nepieciešama. Ģimenes ārstam ir jādiagnosticē 

veidojums nierē un jāsūta pacients pie speciālista. 
Tālāk jau speciālistam ir jāzina, kā šo vēzi ārstēt. Ja 
speciālists nav labi informēts, tad gan ir slikti. Tad 
ir jāmeklē alternatīvs viedoklis. Kad pacients atnāk 
uz konsiliju, viņš šeit var saņemt vairāku speciālistu 
viedokli, jo konsilijā darbojas gan urologi, gan ķīmij-
terapeiti, staru terapeits, hematologs u.c.
– Vai nieru vēža ārstēšanā izmanto arī staru 
terapiju? 
Dz. L. – Noteiktām metastāzēm – jā, bet kā 
pamata ārstēšanas metodi – nē.
– Mums vienmēr ļoti patīk salīdzināt situāciju 
Latvijā ar kaimiņiem Igaunijā un Lietuvā. Pie-
mēram, Igaunijā mērķterapija tiekot izman-
tota daudz plašāk nekā pie mums.
Z. Š. – Igaunijā šie medikamenti daudz agrāk tika 
iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, tāpēc arī 
daudz vairāk tika izmantoti. Pagājušajā gadā Lat-
vijā valsts kompensēja tikai vienu mērķterapi-
jas medikamentu, šogad sarakstā ir iekļauts otrs. 
Tātad mēs šīs zāles izmantojam samērā neilgi – 
apmēram divus gadus vienas un pusgadu otras –, 
un pacientu vēl nav tik daudz. Labi, ka mums vairs 
nav jālauza galva un pašam pacientam jādomā, 
kā medikamentu iegādāties. Zāles ir ļoti efektīvas, 
un mums ir ar ko strādāt. Agrāk metastātiska nieru 
vēža pacientiem bija jāraksta individuāls zāļu pie-
prasījums. Nereti viņiem pateica, ka naudas nav 
un medikamentu nepiešķīra. Tāpēc mēs esam ļoti 
priecīgi, ka valsts pilnībā kompensē divus mērķ-
terapijas medikamentus.
– Kādus jūs iedomājaties ideālus nieru vēža 
pacientu ārstēšanas apstākļus?
Dz. L. – Es uzskatu, ka stacionāra vajadzībām 
mums ir pilnīgi viss. Tāpat mērķterapijas zāles, 
par ko mēs te runājam, ir efektīvas, pacientiem 
pieejamas un viegli lietojamas mājas apstāk-
ļos. Domāju, ka Latvijā ir visas iespējas veiksmīgi 
ārstēt nieru vēzi.
– Vai nieru vēzim ir laba ārstēšanas prognoze?
Dz. L. – Jā, nieru vēzis ir diezgan labvēlīgs audzējs, 
ko var redzēt pēc piecu gadu dzīvildzes.
– Latvijā tiek uzskaitīti visi onkoloģiskie 
pacienti. Taču pēc tam, kad pacienti ir izope-
rēti, viņi dažkārt pazūd un pie sava speciālista 
vairs neiet. Vēzis tomēr ir nopietna diagnoze, 
ar augstu mirstību. Vai mūsu valstī nevarētu 
uzskaitīt arī agrāk diagnosticētos un izoperē-
tos pacientus un aicināt uz pārbaudēm?
Z. Š. – Diezin vai to būtu iespējams izdarīt tīri 
fiziski. Kurš ar to nodarbotos? Medicīnas darbi-
nieku jau tā trūkst.
Dz. L. – Ārstniecības likumā ir noteikts, ka katrs 
cilvēks ir atbildīgs par savu veselību. Ja pacients 
zina, ka viņam ir diagnoze, viņš ir saņēmis jau kādu 
terapiju, bet nav līdzestīgs ārsta rekomendācijām, 
tā lielā mērā ir viņa atbildība.
Pašlaik ģimenes ārsts saņem informāciju par viņa 
pacientiem atrastām slimībām vai veiktām operā-
cijām. Tomēr šādos gadījumos vairāk ir runa par 
pacienta personīgo vēlmi jeb līdzestību ārstēša-
nas procesā. Cits jautājums – kā mēs cīnāmies par 
agrīnu pirmreizējo diagnostiku. Ģimenes ārstam 
būtu jāaicina savi pacienti uz profilaktiskajām pār-
baudēm, lai redzētu, kā šiem pacientiem klājas, 
veiktu nepieciešamos izmeklējumus. Tur jau ir tā 
primārās veselības aprūpes sāls. Ja pacients jau ir 
bijis pie speciālista, viņam ir noteikta vēža diag-
noze, iedotas visas rekomendācijas un pateikts 
virziens, kurā notiks ārstēšana, taču viņš kaut 
kādu iemeslu dēļ neārstējas, tad ar varu, protams, 
nevienu ārstēties nespiež. Pacientam ir jābūt 
līdzestīgam, ieinteresētam ārstēšanas procesā.

Zinaida Štara: «Ja pieļauj pacienta vispārējais veselības stāvoklis, viņš saņem mērķ-
terapiju, kas ir ļoti efektīva. Šo terapiju atvieglo lietojamo zāļu forma – tie ir tabletēti 
medikamenti. Pacientam tiek izskaidrots, kā zāles jādzer, un viņš tās lieto mājas 
ap stākļos. Stacionārā atrasties nav nepieciešams.»
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Latvijā ir visas iespējas veiksmīgi ārstēt nieru vēzi
zz Smēķēšana
zz Dzimums (vīrietis)
zz Aptaukošanās
zz Ilgstoša nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana
zz Progresējošas nieru slimības
zz Noteiktas ģenētiskas saslimšanas
zz Nieru vēzis ģimenes anamnēzē
zz Noteiktu ķīmisku vielu ietekme (azbests, kadmijs, organiskie 
šķīdinātāji u.c.)
zz Augsts asinsspiediens
zz Rase (tumšādains)

Nieru vēža riska faktori

zz Asinis urīnā
zz Sabiezējums sānos vai vēderā
zz Apetītes zudums
zz Sāpes sānos, kas nepāriet
zz Svara zudums bez iemesla
zz Drudzis, kas nepāriet vairākas nedēļas un kura iemesls nav 
saaukstēšanās vai kāda cita infekcija
zz Nogurums
zz Anēmija
zz Potīšu vai kāju tūska

Avots: WebMD

Nieru vēža simptomi

zz Pirmo reizi diagnosticēts 2014. gadā 20 
zz Uzskaitē gada beigās  227 
zz Uzskaitē ilgāk par pieciem gadiem  
pēc diagnozes uzstādīšanas  131

Avots: Kurzemes Uroloģijas centrs

Saslimstība ar nieru 
vēzi Liepājā
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ANNA KALNIŅA

Kabinetā pie sienas vietu atradusi eļļas 
glezna ar 60-to gadu Liepājas urbāno 
ainavu – Lielā iela ar parka stūri, viesnīcas 
Līva ēku un Liepājas Svētās Trīsvienības 
baznīcu fonā. Uz augšējā plaukta – tā, 
lai vienmēr, strādājot pie rakstāmgalda, 
būtu labi redzams – ierāmēts fotoattēls 
ar gubu mākoņiem virs Liepājas ezera. 
Pret muļķību, meliem ļoti skarbs, bet 
pavisam atmaidzis, ja jārunā par vecā-
kiem, radu rakstiem un, galvenais, 
dzimto pilsētu.

«Liepājnieki vienmēr ir tieši un atklāti,» tā Latvi-
jas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētais 
profesors Alvils Krams, Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Pneimonoloģijas galve-
nais speciālists, Latvijas Tuberkulozes un plaušu 
slimības ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs, 
Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis uzsvērs 
sarunas beigās.

– Esat dzimis un audzis liepājnieks?
– Jā, dzimis Liepājā. Pirmo dzīves gadu pavadīju 
Jaunliepājā, bet pēc tam dzīvoju Vecliepājā. Pabei-
dzu Liepājas 5. vidusskolu. Rīgā nokļuvu, studējot 
medicīnu, jo citur tas nebija iespējams. Pēc stu-
dijām trīs obligātos gadus nostrādāju Alūksnē, 
pēc tam atgriezos Rīgā. Man ir divas vietas, no 
kurām nedrīkstu atteikties pieņemt pacientus, – 
no Alūksnes un no Liepājas. (Smejas.)
– Vai arī iepriekšējās jūsu ģimenes paaudzes 
ir liepājnieki?
Mans tēvs ir lauku puisis, dzimis Latgales pusē, Til-
žas novadā. Lai gan Kramu dzimta nāk no Vidze-
mes. Kad viņš pabeidza Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, strādāja par melioratoru, māte – par 
skolotāju Liepājas 5. vidusskolā. Kad es Nīcā sēžu 
Nīcavas vasaras kafejnīcā, tad varu redzēt vietu 
parkā, kur mani vecāki iepazinās. Tēvs, būdams 
students, bija atsūtīts uz Nīcu praksē, bet māte, 
tolaik skolotāja vietējā skolā, spēlēja volejbolu. Tā 
arī tēvs nokļuva Liepājā.
No mātes puses manā dzimtā ir ļoti dažādas tau-
tības. Vecvecvectēvs bija skursteņslauķis no Zie-
meļitālijas, kurš 19. gadsimtā izceļoja uz Vāciju un 
vēlāk uz Liepāju darba trūkuma dēļ. Viņa sieva bija 
vāciete, savukārt dēls apprecēja latvieti, bet viņu 
dēls – mans vectēvs –, apprecēja manu vecomāti, 
kurā rit poļu un lietuviešu asinis. Manai mātei vēl 
bija itāļu uzvārds – Kaparano. Liepāja vēsturiski 
bijusi multinacionāla pilsēta.
– Šobrīd no Liepājas esat atvadījies pavisam, 
vai arī saskarsme vēl saglabājusies?
– Atvaļinājumus pavadu lauku mājās Bernātu 
pusē. Tās nav dzimtas mājas, bet gan īpašums, 
ko vecāki iegādājās juku laikos, – simtgadīga māja 
mežā, kilometru no jūras un tuvākajiem kaimi-
ņiem. Eksotika – sausā tualete, duša pie dīķa no 
ūdenssūkņa. Tomēr trīs ar pusi stundas, kas pava-
dāmas ceļā, ir drusku par ilgu, lai turp brauktu 
katrās brīvdienās.
– Sirdī vairāk tagad esat rīdzinieks vai tomēr 
vēl liepājnieks?
– Grūti atbildēt. Tas ir tikai normāli, ka saites ar 
dzimto pilsētu nezūd. Esmu liepājnieks Rīgā.

– Nav dzirdēts, ka arī citās pilsētās dzimušie 
lepotos ar savu pilsētu tikpat ļoti kā liepāj-
nieki. Tas tāds īpašs liepājnieku patriotisms?
– Liepāja ir Liepāja! Nezūdoša vērtība. Nevaru un 
nemaz negribu iedomāties, kā būtu bijis, ja es 
būtu dzimis Limbažos vai Bauskā. Man ir pavei-

cies! Jā, es vienkārši lepojos ar to, ka esmu no Lie-
pājas. Ir lietas, kas – vari izstiepties vai sarauties 
– Liepājā ir, bet citur nav un nebūs.
– Kas ir tās vērtības, kas jums tuvākas šķiet 
Liepājā un kas – Rīgā?
– Pirms gadiem desmit piecpadsmit bija skumji 
braukt uz Liepāju, pati pilsēta bija depresijā, bet 
tagad tā ir kļuvusi par ļoti skaistu pilsētu. Tai ir sava 
aura. Nevar salīdzināt ar, piemēram, Ventspili, kas 

manā bērnībā bija maza, skumja pilsētiņa, bet 
kuras sakopšanā un attīstībā tagad tiek ieguldīta 
liela nauda. Tomēr ir lietas, kuras par naudu nav 
iespējams nopirkt, – kultūrvēsturiskā elpa, aura… 
Iebraucot Madridē, Parīzē, Londonā, metropoles 
elpa uzreiz jūtama, bet, piemēram, Lisabonā, kas 
arī ir skaista pilsēta un kura man ļoti patīk, šāda 
aura nav jūtama postošās zemestrīces dēļ.
Liepāja, salīdzinot ar Rīgu, ir ļoti klusa vakaros un 
naktīs. Ielās neredz cilvēkus, viņi kaut kur «mas-
kējas». Daudzas mazas pilsētas vakaros ir klusas.
Rīgā ir lielas satiksmes problēmas. Liepājā 
satiksme tagad ir ļoti sakārtota; izbraukt cauri 
pilsētai – kā diena pret nakti. Un kādi režģi ir ielu 
malās Liepājā! Par pilsētu atbildīgajiem cilvē-
kiem ir gaumes izjūta. Viss summējas: Liepājā ir 
daudz kultūras iestāžu, mākslas, mūzikas skolas, 
un šī vide parādās arī tādos sīkumos kā režģos un 
ziedu kompozīcijās.
– Jūs salīdzinājāt Liepāju ar Ventspili! Vai tā 
ir jau vēsturiski izveidojusies savstarpējā pil-
sētu konkurence?
– Liepāja un Ventspils ne tikai rīvējas, bet arī sadar-
bojas. Ventspilij vēsturiski bijušas lielākas finan-
siālās iespējas. Šo pilsētu kā piemēru minu tāpēc, 
ka tur ir ieguldīts daudz naudas un darba, bet ir 

lietas, kuras nevar mainīt, nevar pagriezt atpakaļ 
vēstures ratu.
Liepājas pievilcību rada kaut vai tās robežas – jūra 
un ezeri. Kad izbrauc no pilsētas uz Nīcas pusi, 
redzams Liepājas ezers. Man vienmēr ir šķitis, ka 
visskaistākie gubu mākoņi ir tieši virs Liepājas 
ezera. Vai nu tās ir manas bērnības atmiņas, vai 
tiešām tur tie veidojas visskaistākie. Skaties citur 
mākoņos – nu nav tas!
– Vai neesat apsvēris domu atgriezties Lie-
pājā? Jūsu kolēģi saka ļoti atzinīgus vārdus 
par Liepājas slimnīcas attīstību…
– Visi saka, ka Liepājas slimnīca ir ļoti skaista, bet 
es – kauns teikt – neesmu tur bijis. Neviens nav 
aicinājis! (Smejas.) Liepājas slimnīcas valdes priekš-
sēdētājs ir īstais cilvēks īstajā vietā!
Es nezinu, vai es būtu laimīgāks, dzīvojot Liepājā. 
Tur ir savs ritms, Rīgā – savs. Tikpat labi varētu vai-
cāt, kāpēc es nestrādāju Vācijā…
Rīga ir kā ūdensgalva, jo te ir koncentrētas visas 
profesionālās iespējas. Par to liecina kaut vai tas, 
ka visi smagākie pacienti nokļūst Rīgā. Rīdzinie-
kiem dažkārt grūti saprast, kādas ir iespējas reģio-
nālajās slimnīcās…
Šajā slimnīcā, kur sēžam tagad (Tuberkulozes un 
plaušu slimību centrs – aut.), ir vissliktākie apstākļi, 
salīdzinot ar citām slimnīcām, jo mūs visu laiku 
taisās pārcelt uz citām telpām, tāpēc šajās neko 
neiegulda. Tāpēc varbūt aizvien vairāk ārstu gri-
bēs atgriezties Liepājā, jo tur būs labāki apstākļi.
Es arī šobrīd paralēli studentu apmācībai, papīru 
darbiem, cīņai par savu specialitāti un par savu 
slimnīcu turpinu konsultēt pacientus, bet tikai 
sarežģītos, neskaidros, smagos gadījumos. Ja es 
būtu Liepājā, tad darītu to, ko darīju pirms des-
mit un pirms divdesmit gadiem, un vienalga man 
būtu mazākas profesionālās iespējas. Strādājot 
vienam pašam vai arī divatā trijatā, ir grūtāk ne 
tikai profesionālajā ziņā, bet arī turēties tonusā, 
atbilstošā līmenī. Ir profesori, kas uzskata, ka viņi 
ir visgudrākie, bet tomēr nepieciešama zinā-
šanu aprite. Oksfordā ir daudz speciālistu, kas 
savā starpā vārās kā klimpas ar kartupeļiem. Te, 
Rīgā, buljons ir šķidrāks nekā Oksfordā, bet vien-
alga savā starpā apmaisāmies. Tādā Liepājā tu esi 
viens pats kartupelis savā buljonā…
Valsts slimnīcās parasti nonāk smagi akūti 
pacienti. Plānveida ambulatorā palīdzība bieži 
vien tiek sniegta privātajās pacientu aprūpes ies-
tādēs, bet privātais sektors nesniedz palīdzību 
tur, kur ir finansiālie zaudējumi. Ja Igaunijā, pie-
mēram, 86% finansējuma pacientu aprūpei aiziet 
valsts un pašvaldību slimnīcām, tad Latvijā tie ir 
tikai 53%. Ja ņem vērā šos finansiālos noteikumus, 
tad Liepājā varbūt ir vieglāk. Maza pilsēta, viegli 
pārskatāma slimnīca. Rīgā strādāt grūtāk finansē-
juma dēļ, toties lielākas profesionālās iespējas… 
Visur sava garoziņa.
Nezinu, vai es būtu laimīgāks Liepājā. Tas būtu 
citāds darbs, citāda laime. Kur būtu lielāks ganda-
rījums, – tas ir grūti atbildams jautājums.
– Kas jums kā ārstam sagādā vislielāko 
gandarījumu? 
– Ja tu esi ārsts, tad gandarījumu sagādā tas, ka 
vari palīdzēt. Ir gandarījums noteikt slimību, kas 
Latvijā tiek diagnosticēta pirmo reizi, retu sli-
mību. Prieks par to, ka izdevies. Tas ir profesio-
nālais uzdevums – zināt ko vairāk.

LIEPĀJNIEKS RĪGĀ
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Alvils Krams: «Ja ņem vērā finansiālos noteikumus, tad Liepājā strādāt varbūt ir vieg-
lāk. Maza pilsēta, viegli pārskatāma slimnīca. Rīgā strādāt grūtāk finansējuma dēļ, 
toties lielākas profesionālās iespējas… Visur sava garoziņa.»

Visskaistākie mākoņi – 
virs Liepājas ezera

Es vienkārši lepojos 
ar to, ka esmu no 
Liepājas. Ir lietas, 
kas – vari izstiepties vai 
sarauties – Liepājā ir, 
bet citur nav un nebūs.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

KRISTĪNE PASTORE

Hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS) pasaulē ir kļuvusi par trešo 
izplatītāko mirstības cēloni cilvēkiem, 
kas vecāki par 45 gadiem. Tā kā diemžēl 
arvien vairāk cilvēku smēķē, tiek progno-
zēts, ka ap 2020. gadu tā varētu kļūt par 
trešo biežāk sastopamo slimību, tādē-
jādi apsteidzot visas citas elpošanas sis-
tēmas slimības.

Kā HOPS diagnosticēt un ārstēt, stāsta Liepā-
jas reģionālās slimnīcas pneimonologs Mār-
cis Kristons.

– Izskaidrojiet, lūdzu, kādi ir HOPS raksturī-
gie simptomi?
– Viens no galvenajiem simptomiem ir aizdusa 
– elpas trūkums pie fiziskas slodzes –, kā arī kle-
pus ar krēpām.
– Kas izsauc šo slimību?
– Slimības cēlonis ir ilgstoša kaitīgu daļiņu un gāzu 
inhalācija, kas izraisa hronisku iekaisumu elpceļos 
un plaušās. Pats galvenais no iemesliem ir ilgstoša 
smēķēšana, turklāt ne tikai aktīvā, bet arī pasīvā. 
Otrs galvenais iemesls ir darbs kaitīgos apstākļos.
– Elpas trūkums, aizdusa ir raksturīga arī, 
piemēram, sirds mazspējas gadījumos. Kā 
šīs slimības nesajaukt, lai piemērotu pareizo 
ārstēšanu? 
– Jā, tā tas patiešām ir, tāpēc šīs diagnozes sākot-
nēji, tikai uzklausot slimnieka sūdzības, patiešām 
var sajaukt. Turklāt nav arī retums gadījumu, kad 
cilvēkam ir abas slimības.
– Vai ar HOPS var saslimt jebkurā vecumā?
– Jauniešiem tā nav raksturīga, jo, kā jau es teicu, 
galvenais HOPS cēlonis ir ilgstoša smēķēšana vai 
ilgstošs darbs kaitīgos apstākļos. Tāpēc šo sli-
mību visbiežāk diagnosticē cilvēkiem vecumā 
pēc 40 gadiem.
– Kādas ir HOPS diagnostikas iespējas? Vai šo 
slimību ir viegli atklāt?
– Diagnostika ir patiešām vienkārša! HOPS atklāj, 
veicot spirometriju, kas ir izelpas plūsmas mērī-
jums. Taču slimības diagnostikas posmā ir svarīgi 
iesaistīt arī citus speciālistus, lai izdarītu papildu 
izmeklējumus, izslēdzot vai konstatējot vēl kādu 
slimību, piemēram, jau pieminēto sirds mazspēju.
– Slimības diagnostika ir vienkārša, taču, lai 
to atklātu, ir jāaiziet pie ārsta, nevis pašam 
visiem iespējamiem līdzekļiem jāmēģina trau-
cējošos simptomus mazināt.
– Jā, tas ir svarīgi! Par to, ka simptomus varētu 
radīt problēmas plaušās, pirmām kārtām vaja-
dzētu aizdomāties pacienta ģimenes ārstam. Ja 
ģimenes ārsts zina, ka konkrētais pacients ir kais-
līgs smēķētājs, pat, ja viņš nesūdzas par simp-
tomiem, ģimenes ārsta uzdevums būtu viņu 
profilaktiskos nolūkos nosūtīt uz konsultāciju pie 
pneimonologa, lai veiktu spirometriju un izvēr-
tētu situāciju, jo sākuma stadijā šai slimībai sim-
ptomu var nebūt.
– Plaušu rentgenoloģiskajos izmeklējumos 
šīs slimības aizmetņi neuzrādās?

– Ja slimība ir jau smagākā stadijā, tad rentgena 
izmeklējumos izmaiņas plaušās uzrādās, bet 
sākumstadijā gan vēl ne.
– Ja HOPS ir tikai sākumstadijā, vai arī tad ir 
nepieciešama ārstēšana?
– Sākumstadijā varētu pietikt ar to, ka cilvēks 
novērstu faktorus, kas slimību izraisa, proti, 
atmestu smēķēšanu un atrastu iespējas izvairī-
ties no kaitīgiem darba apstākļiem. Tas gan sli-
mību neizārstēs, bet palīdzēs apturēt tās tālāko 
attīstību. Izmaiņas, kas līdz tam plaušās jau ir noti-
kušas, nepazudīs – tās saglabāsies visu turpmāko 
dzīvi, taču slimība apstāsies un neprogresēs.
– Paskaidrojiet, lūdzu, kā HOPS kaitē cilvēka 
elpceļiem un plaušām?
– Slimības attīstības gaitā elpceļos un plaušās 
veidojas hronisks iekaisums, kas rada elpceļu 
sašaurināšanos, kā arī plaušu bojājumu. Turklāt 
šis iekaisums rada ne tikai plaušu bojājumu, bet 
iesaista arī citas orgānu sistēmas – sirds asinsvadu, 
kaulu, muskuļu, nervu, u.c.
– Kā HOPS parasti tiek ārstēts?
– Pirmais, protams, ir smēķēšanas atmešana un 
citu kaitīgo faktoru novēršana. Tālāk seko medika-
mentu lietošana. Tie parasti ir inhalējamie prepa-
rāti, kas paplašina elpceļus un atvieglo elpošanu.
– Vai šīs zāles nāksies lietot visu atlikušo 
mūžu? 
– Te man jāsaka kāda ne visai patīkama ziņa: tā 
kā HOPS ir hroniska slimība, pilnībā to izārstēt 
nav iespējams, taču to var ārstēt. Lietojot zāles, 
tiek atvieglota elpošana, kas HOPS slimniekiem 
ir ļoti svarīgi.

– Tātad zināmā mērā šī slimība kļūst par 
dzīvesveidu. 
– Jā, tā var teikt! Kamēr slimnieks lieto zāles, viņa 
stāvoklis ir atvieglots, taču, pārtraucot zāļu lieto-
šanu, slimība bieži atkal saasinās.
– Ko darīt, ja pacients ir gatavs lietot zāles, 
taču nav gatavs, piemēram, atteikties no smē-
ķēšanas? Vai jūsu pieredzē ir tādi gadījumi?
– Jā, tas nav retums, un tā ir pacienta paša izvēle. 
Tādā gadījumā gan jārēķinās, ka, arī lietojot zāles, 
veselības stāvoklis turpinās pasliktināties.
– Kas vēl rada sarežģījumus HOPS ārstēšanā?
– Ir pacienti, kuriem biežāk lietotie medikamenti 
nepalīdz. Tad ir jādomā, kā tos kombinēt, lai 
tomēr panāktu situācijas uzlabošanos un palī-
dzētu pacientam. Sarežģījumus rada gan atbil-
stošu medikamentu piemeklēšana, gan arī tas, ka 
pacientam tas var dārgāk izmaksāt. HOPS ārstē-
šanai valsts kompensē pusi no zāļu cenas, taču, 
ja ir jālieto daudz medikamentu, ne tikai HOPS, 
bet arī blakusslimību ārstēšanai, tad bieži naudas 
trūkuma dēļ nākas izšķirties, kurus medikamen-
tus pirkt un no kuriem atteikties.

– Cik bieži nepieciešama slimības kontrole, lai 
ārsts varētu izvērtēt medikamentu efektivi-
tāti, to iespējamo maiņu, devas samazināšanu 
vai palielināšanu?
– Kontrole ir ļoti svarīga, tāpēc ir svarīgi, lai vismaz 
reizi gadā pacients veiktu atkārtotu spirometriju, 
kas uzrāda, cik veiksmīgi norit slimības ārstēšana. 
Protams, ka ārsts jāapmeklē arī slimības paasinā-
jumu vai kādu citu sarežģījumu gadījumos.
– Vai jūsu praksē ir arī tādi gadījumi, kad 
pacients pats uz savu galvu, nekonsultējoties 
ar ārstu, pārtrauc medikamentu lietošanu?
– Protams, ka ir tādi gadījumi. Tas ir pavisam cilvē-
ciski ne tikai HOPS ārstēšanā, bet arī citu slimību 
gadījumos, kad cilvēks, jūtot veselības stāvokļa 
uzlabošanos, no medikamentiem atsakās.
– Kāds ir šādas rīcības risks?
– Pacients riskē ar to, ka var rasties slimības 
paasinājums, pat līdz nepieciešamībai ārstē-
ties stacionārā.
– Kas ar HOPS slimo biežāk – vīrieši vai 
sievietes? 
– Līdz šim tā biežāk ir diagnosticēta vīriešiem, jo 
vīriešu vidū ir vairāk smēķētāju, kā arī vīrieši bie-
žāk strādā kaitīgos darba apstākļos. Tomēr, tā kā 
smēķēšana aizvien straujāk izplatās arī sieviešu 
vidū, tad es paredzu, ka slimnieku skaits vīriešu 
un sieviešu vidū ar laiku varētu izlīdzināties vai arī 
sievietes vīriešus apsteigs.
– Vai abi dzimumi vienlīdz nopietni izturas 
pret ārstēšanos?
– Te gan nav atšķirības. Vismaz man nav tādu 
novērojumu. Varbūt sākumstadijās attieksme 
kādam nav tik nopietna, taču, kad parādās simp-
tomi, kas traucē vispārējai labsajūtai, visbiežāk 
nostāja mainās.
– Cik svarīgi, jūsuprāt, ir sīki un smalki pacien-
tiem izskaidrot, kāpēc ir svarīgi lietot medi-
kamentus un ārstēties?

– Tas ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Ir 
pacienti, kam pietiek ar slimības diagnosticēšanu, 
kad viņi jau saprot, ka jāārstējas. Bet ir tādi, kam 
jāizskaidro visas nianses, arī tas, kādas būs sekas, 
ja viņš zāles nelietos. Kā jau iepriekš minēju, liela 
daļa pacientu tomēr nav priekšzīmīgi zāļu lieto-
tāji tad, kad stāvoklis sāk uzlaboties.
– Cik HOPS ārstēšanā ir nepieciešama pacienta 
tuvinieku iesaistīšanās?
– Atsevišķos gadījumos tas ir pat ļoti svarīgi! Tā 
kā ar šo slimību visbiežāk sirgst vecāka gadagā-
juma cilvēki, ir svarīgi, lai būtu kāds, kas slimnieku 
atved pie ārsta, kas uzklausa ārsta rekomendāci-
jas, palīdz iegādāties zāles un arī paseko, lai slim-
nieks tās regulāri lietotu.
– Kura, jūsuprāt, ir pati svarīgākā pacienta 
līdzdalības daļa savas slimības ārstēšanā?
– Tā noteikti ir regulāra medikamentu lietošana.
– Kā jūs vērtējat dažādu dabas līdzekļu izman-
tošanu HOPS ārstēšanā, piemēram, zāļu tēju, 
bišu produktu un citu?
– Es atbalstu to lietošanu tīri profilaktiskiem nolū-
kiem, lai cilvēks stiprinātu organisma vispārējo 
imunitāti un nesaaukstētos, jo katra saaukstēša-
nās vai elpceļu vīrusa infekcijas HOPS slimnieka 
stāvokli pasliktina, un ir nepieciešami papil-
dus medikamenti.
– Vai jums ir ilūzija, ka smēķējošo cilvēku 
skaits kādā brīdī varētu samazināties, tādē-
jādi veicinot gan HOPS, gan citu slimību izpla-
tības samazināšanos?
– Diemžēl tādu man nav! Smēķēšana veido ļoti 
stipru atkarību, atmest ir ļoti grūti. Īpaši grūti tas 
ir sievietēm. Un, jo cilvēks ilgākus gadus smēķē, 
jo atmešana ir grūtāka. Turklāt es esmu dzirdējis, 
ka agrākos laikos to izdarīt esot bijis vieglāk nekā 
mūsdienās. No tā mēs varam secināt, ka cigare-
tēm tiek pievienotas aizvien stiprākas atkarību 
izraisošas vielas.
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Pneimonologs Mārcis Kristons uzsver: ja pacients nav gatavs atmest smēķēšanu, 
HOPS ārstēšana rezultātus nedos!

Ja pacients ir kaislīgs 
smēķētājs, profilaktiskos 
nolūkos vajadzētu 
veikt spirometriju pat 
tad, ja nav sūdzību.

HOPS –  
smēķēšanas izraisīta 
nopietna slimība
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Astma ir slimība, kas nešķiro jaunus vai 
vecus un nereti ir tik viltīga, ka tās diag-
nosticēšanā jāpieliek lielas pūles, lai 
atrastu īstos iemeslus, lai tos novērstu 
un atvieglotu slimnieka stāvokli.

Par astmas riska faktoriem un ārstēšanu stāsta 
Liepājas reģionālās slimnīcas pneimonologs Mār-
cis Kristons.

– Kas par slimību ir astma?
– Astmai ir raksturīgs hronisks iekaisums elpce-
ļos, bronhu paaugstināta jutība un ir šai slimībai 
raksturīgie simptomi.
– Kam ir lielāks risks saslimt ar astmu?
– Es nevaru izdalīt atsevišķas iedzīvotāju grupas, 
jo ar šo slimību saslimst gan jauni, gan veci, vīrieši 
un sievietes. Tomēr pasaulē ir vērojama tendence, 
ka saslimstība pieaug bērnu vidū.
– Kādi ir galvenie astmas simptomi?
– Tas ir ilgstošs klepus, elpas trūkums, čīkstēšana 
krūtīs, aizdusa, kas nereti novērojama pie palieli-
nātas fiziskās slodzes.
– Kādi riska faktori var šo slimību provocēt?
– Viens no galvenajiem ir dažādas alerģijas. Otrs – 
kaitīga vide gan darbā, gan mājās. Darbā tie var būt 
kaitīgi darba apstākļi, piemēram, saskare ar dažā-
dām ķīmiskām vielām, savukārt mājās slikti dzī-
ves apstākļi, no kuriem ļoti būtisks ir pelējums un 
mitrums miteklī. Te problēma ir renovētās mājas, 
kad dzīvokļos nav pienācīgas ventilācijas. Trešais 
– smēķēšana – gan aktīvā, gan pasīvā. Vēl riska fak-
tors ir arī iedzimtība, turklāt būtiski ir tas, ka šī sli-
mība mēdz piemeklēt trešo paaudzi – ja astma ir 
vecvecākiem, tad tā var būt arī mazbērniem. Tāpat 
astmu var izraisīt hroniskas plaušu slimības un pār-
slimotas vīrusa infekcijas, no kurām biežākā ir gripa. 
Svarīga loma ir arī apkārtējās vides piesārņojumam, 
pārtikai, medikamentu lietošanai, blakusslimībām.
– Kas riska faktoru ietekmē notiek cilvēka 
organismā, lai attīstītos astma?
– Ilgstošā ārējo faktoru ietekmē bronhi tiek kai-
rināti, kā rezultātā rodas hronisks iekaisums, kas 
var pāriet astmā.
– Cilvēkam, kas dzīvo veselīgu dzīvesveidu 
– bez kaitīgiem ieradumiem, tīrā vidē un 
necieš arī no alerģijas –, pusmūžā diagnos-
ticēta astma var sagādāt neviltotu izbrīnu, 
kāpēc tā ir noticis?
– Diemžēl tā notiek! Varbūt ir vainojama iedzim-
tība, bet tikpat labi to var būt provocējis klimats. 
Piemēram, Liepājā, kas atrodas pie jūras un kur 
gaiss ir mitrs un vēss, tādi gadījumi nav nemaz tik 
reta parādība. Tikpat labi šo slimību var būt pro-
vocējis gaisa piesārņojums, nekvalitatīva pārtika. 
Iemeslu, kāpēc pat šķietami veselam cilvēkam var 
attīstīties astma, ir daudz, un jāatzīst, ka bieži vien 
šos iemeslus ir pat grūti konstatēt. Starp citu, arī 
nesabalansēts darba un atpūtas režīms un nepie-
tiekama atpūta var provocē šo slimību.
– Vai astmas ir viegli diagnosticējama?
– Tas ir ļoti individuāli. Ir gadījumi, kad tas notiek 
ātri: pacientam ir visi klasiskie astmas simptomi, 
un diagnostika nesagādā nekādas grūtības, bet 
ir gadījumi, kad slimība norisinās netipiski un ir 
nepieciešami vēl papildu izmeklējumi, lai mēs 
nonāktu pie gala slēdziena.
– Kādi ir pamatizmeklējumi astmas diag-
nostikā? 
– Pirmais, ko aizdomu gadījumos par astmu veic 
visiem pacientiem, ir plaušu rentgens. Tam seko 

spirometrija – plaušu ventilācijas funkcijas pār-
baude, ar speciālu aparatūru izmērot izelpas 
ātrumu un tilpumu. Pēc šī izmeklējuma var spriest, 
vai cilvēkam ir elpceļu obstrukcija jeb sašauri-
nāšanās. Ir gadījumi, kad astmas diagnostikā 
nepieciešami papildu izmeklējumi, piemēram, 
bronhu provokācijas tests, ko veic P. Stradiņa 
KUS, ausu, kakla un deguna ārsta konsultācija, 
kuņģa izmeklēšana un citi. Reizēm nepieciešana 
arī sīkāka plaušu veselības pārbaude stacionāra 
apstākļos. Diagnostika dažkārt var būt arī ilgstoša 
un komplicēta.
– Kad diagnoze ir skaidra, kāda ir tālākā rīcība?
– Atkarībā no slimības smaguma pakāpes un 
pacienta tiek nozīmēti medikamenti. Taču līdz-
tekus tiem dažkārt ir jārēķinās arī ar to, ka stā-
vokļa uzlabošanai var nākties mainīt ierasto dzīves 
ritmu, piemēram, darba apstākļus, dzīvokli vai pat 
pilsētu. Manā praksē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, 
kas pārcēlušies uz Liepāju no citām pilsētām, pēc 
laika veselības stāvokļa dēļ ir spiesti braukt prom.
– Saistībā ar astmu pastāv jēdzieni «kontro-
lēta» un «nekontrolēta» astma? Ko tas nozīmē?
– Kontrolētas astmas gadījumā ar medikamen-
tiem ir panākts tāds stāvoklis, kad cilvēku vairs 
nemoka šai slimībai raksturīgie simptomi.
– Vai astmas slimniekiem jārēķinās ar to, 
ka medikamentus nāksies lietot visu atli-
kušo mūžu?
– Tā gluži nav. Viss ir atkarīgs no slimības sma-
guma pakāpes. Ja slimība ir vieglākā formā, var 

būt arī periodi, kad medikamenti nav vajadzīgi. 
Taču, ja slimība ir vidēji smagā vai pat smagā 
formā, tad, lai panāktu veiksmīgu astmas kon-
troli, medikamenti lielākā vai mazākā devā būs 
jālieto regulāri.
– Kā izpaužas nekontrolēta astma?
– Tie ir gadījumi, kad, neskatoties uz ārstēšanu un 
medikamentu lietošanu, pacientam saglabājas 
sūdzības. Vidēji apmēram pusei astmas pacientu 
slimība nav kontrolēta. Iemesli tam var būt dažādi, 
piemēram, nepiemērota terapija, blakusslimības, 
līdzestības trūkums vai nekorekta diagnoze.
– Ko tādos gadījumos darīt?
– Ir dažādi risinājumi. Jāpārskata diagnoze, jāiz-
dara papildu izmeklējumi, jāpiemeklē piemērotāka 
medikamenta inhalācijas ierīce, pacients jāizglīto. 
Eksistē arī dažādi alternatīvie ārstēšanas līdzekļi un 
terapija: homeopātiskās zāles, dabas produkti, elpo-
šanas vingrinājumi, sāls istabas terapija un daudz 
kas cits. Daļā gadījumu diemžēl nākas samierinā-
ties ar situāciju, ka slimības simptomi saglabājas.
Taču netrūkst cilvēku, kas pierod pie slimības 
simptomiem, iemācās ar tiem sadzīvot un nelieto 
medikamentus vai vispār nemeklē ārsta palīdzību. 
Ir daļa pacientu, kas uzskata, ka astmas simptomi 
viņa dzīvē ir norma. Galu galā cilvēks ir ļoti pie-
lāgoties spējīgs un pierod pie visa, taču vismaz 
astmas gadījumos tā nevajadzētu būt, jo mērķis 
ir sasniegt kontrolētu astmu.
– Jūsu iepriekš teiktais ļauj secināt, ka astmas 
ārstēšanā liela nozīme ir pacienta līdzestībai.

– Pacienta paša līdzestība astmas ārstēšanā ir ļoti 
svarīga, gan lietojot nozīmētos medikamentus, 
gan arī novēršot riska faktorus, kas šo slimību pro-
vocē. Bez pacienta paša līdzestības astmas ārstē-
šana nav iespējama.
– Citi uzskata, ka astma – tas ir dzīvesveids!
– Var teikt arī tā! Ar astmu, kā jau ar hronisku sli-
mību, jāmācās sadzīvot un bieži jāmaina ierastā 
dzīves kārtība. Pie tā pieder manis jau pieminētā 
dzīvesvietas maiņa, tāpat tas attiecas uz dažādu 
alergēnu izskaušanu no savas dzīves, kaitīgo fak-
toru novēršanu un daudz ko citu, kas sadzīvē un 
darbā var kaitēt astmas slimniekam.
– Astmu ir iespējams izārstēt pilnībā?
– Pilnībā nevar, tāpat kā citas hroniskas slimības, 
taču var veiksmīgi ārstēt un panākt remisiju – stā-
vokli, kad slimība netraucē dzīvot. Iespējams, ja 
astma ir alerģiska, tad, ārstējot konkrēto alerģiju, 
varētu panākt izārstēšanos no astmas.
– Kāds būtu vispiemērotākais un pareizākās 
astmas ārstēšanas kurss?
– Astmas ārstēšana katram cilvēkam ir individuāla, 
vadoties no tās izraisītājiem, slimības smaguma, 
pacienta iespējām ārstēties, no viņa līdzestības un 
daudziem citiem faktoriem. Taču galvenais medi-
kaments astmas pacientu ārstēšanā ir inhalējamie 
glikokortikoīdi, kas ārstē iekaisumu elpceļos, pēc 
nepieciešamības tiem pievienojot bronhu papla-
šinātājus jeb glābējinhalatorus.
– Vai astmas pacientam visu mūžu būs jāat-
griežas ārsta uzraudzībā?
– Jā! Gan ģimenes ārsta, kurš izraksta medikamen-
tus, gan pneimonologa, kas kontrolē slimnieka 
stāvokli, nozīmē nepieciešamos izmeklējumus 
un koriģē terapiju atkarībā no slimības stāvokļa 
un smaguma pakāpes.
– Jums noteikti nav sveša situācija, kad, uzla-
bojoties veselības stāvoklim, mazinoties vai 
izzūdot astmas simptomiem, pacients atsa-
kās no medikamentiem, nekonsultējoties ar 
ārstu. Kādas tam var būt sekas?
– Tās var būt dažādas. Ir gadījumi, ka viss ir kārtībā, 
simptomi neatjaunojas, taču nopietnākos gadīju-
mos slimība var saasināties pat daudz smagākā 
stāvoklī nekā iepriekš, un var būt nepieciešams 
šādu pacientu hospitalizēt.
– Taču remisijas stāvokļos medikamentu 
korekcija ir pieļaujama?
– Protams, taču tas ir jādara, konsultējoties ar ārstu. 
Var samazināt medikamentu devas vai tos lietot 
pēc vajadzības, taču jāatceras, ka medikamen-
tiem vienmēr ir jābūt pieejamiem, lai vajadzības 
gadījumā nekavējoties varētu atsākt ārstēšanos.
– Vai ir kādi nosacījumi, kas astmas pacien-
tiem ir jāievēro, dodoties prom no mājām, 
ceļojumā?
– Medikamentiem noteikti jābūt līdzi pat tad, ja ir 
slimības remisija, jo nekad nevar zināt, kāda būs 
organisma reakcija, astmas pacientam nonākot 
svešā vidē, kur nav nekavējoties pieejama medi-
cīniskā palīdzība.
– Jūs jau pieminējāt dažādas alternatīvas tera-
pijas iespējas astmas gadījumos. Vai var sli-
mību ārstēt, izmantojot tikai tās?
– Tas ir iespējams, ja slimības pakāpe ir viegla, 
jo ikvienam medikamentam ir iespējamas dažā-
das blakusparādības. Ir pacienti, kuri nevēlas 
lietot medikamentus. Vieglai astmas formai 
dažkārt medikamenti nav vajadzīgi, pietiek ar 
alternatīvajām ārstēšanas metodēm un dzī-
vesveida korekciju, taču tas nav iespējams, ja 
slimība ir smagākā formā. Tad bez medikamen-
tiem neiztikt.

Astmai jābūt kontrolētai!

«Lai gan ar astmu slimo cilvēki visos vecumos, pasaules tendences liecina, ka saslim-
stība palielinās bērnu vidū,» skaidro pneimonologs Mārcis Kristons.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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Vienalga, vai sāpes pārsteigušas pēkšņi, 
vai moka jau ilgāku laiku, tās nopietni spēj 
pabojāt cilvēkam dzīvi, tāpēc vienīgais un 
pareizākais ceļš ir no tām atbrīvoties.

Kā sāpes izvērtēt un ārstēt, stāsta Liepājas 
reģionālās slimnīcas neiroloģe un algoloģe 
Dace Strazda.

– Par kādām sāpēm cilvēki sūdzas visbiežāk?
– Gan vadoties no manas pieredzes, gan arī pēc 
agrāk veiktiem pētījumiem, pirmajā vietā pašlaik 
ir muguras sāpes. Tām seko galvassāpes. Tad nāk 
citu lokalizāciju sāpes.
– Sāpes biežāk ir akūtas vai jau hroniskas?
– Es strādāju gan stacionārā, gan ambulatorajā 
pieņemšanā. Slimnīcā visbiežāk nonāk cilvēki 
ar akūtām sāpēm, kamēr ambulatori palīdzību 
meklē cilvēki, kurus sāpes moka jau ilgstošākā 
laika posmā.
– Sāpju slieksnis cilvēkiem ir atšķirīgs, un dau-
dzi ir gatavi ciest sāpes ilgi jo ilgi, kamēr būs 
cilvēki, kas jau pēc pirmajiem sāpju signā-
liem meklēs ārsta palīdzību. Kāds ir jūsu ietei-
kums – kurš ir zelta vidusceļš?
– Ja sākas sāpes, tas nozīmē, ka organismā nori-
sinās kāds patoloģisks process. Jautājums ir par 
to, kā cilvēks to uztver. Ir cilvēki ar ļoti zemu sāpju 
slieksni, kas ilgi negaidīs un meklēs palīdzību. 
Bieži vien viņi ir ļoti emocionāli un uz sevi vēr-
sti, dažkārt pat īsti neprot izskaidrot, kas viņiem 
kaiš. Un ir cilvēki, kas sāpes uztvers kā varbūt kaut 
ko traucējošu, taču ne tik ļoti, lai dotos pie ārsta. 
Starp citu, palīdzības nemeklēšanas iemesls mūs-
dienās nereti ir lielā darba slodze, kam papildus 
vēl ir neskaitāmie pienākumi mājās un ģimenē, 
kuru dēļ cilvēks nespēj izbrīvēt laiku, lai aizietu 
pie ārsta. Tomēr es ieteiktu laiku atrast un pir-
mām kārtām aiziet pie sava ģimenes ārsta, kuram 
jābūt kā draugam, kas uzklausīs un pateiks, kur 
meklēt palīdzību.
– Kāpēc ir tik svarīgi sāpes ārstēt?
– Pirmkārt, ja cilvēks nevēršas pie ārsta, tad nav 
iespējams noskaidrot sāpju cēloni, jo sāpes nero-
das tāpat vien – tām vienmēr ir kāds cēlonis. Ja 
mēs nezinām cēloni, mēs nevaram to izārstēt, un 
sāpes turpinās. Turpina attīstīties arī patoloģiskais 
process. Tas var aiziet tik tālu, ka vajadzīga ļoti 
nopietna un ilgstoša ārstēšanās. Otrkārt, neār-
stētas sāpes iespaido gan cilvēka personību, gan 
ietekmē šī cilvēka tuvinieku dzīvi. To, ka cilvēkam 
kaut kas sāp, nav iespējams noslēpt, jo izmainās 
viņa uzvedība, garastāvoklis: cilvēks kļūst īgns, 
nīgrs, dusmīgs un pat depresīvs. Varbūt tuvinieki 
grib palīdzēt, bet viņi nezina, kā. Tāpēc ir svarīgi 
sāpes ārstēt, jo lielākoties taču mēs visi vēlamies 
būt veseli, priecīgi un laimīgi!
– Ar ko atšķiras akūtas sāpes no hroniskām?
– Mums, ārstiem, ir vesela sāpju raksturojuma 
skala, kas to nosaka. Es minēšu tikai būtiskākās 
atšķirības. Pirmkārt, atšķirīgs ir laika posms, cik ilgi 
cilvēks sāpes cieš. Ja akūtas skaitās sāpes, kas ilgst 
līdz divām nedēļām, tad tādas, ko cilvēks jūt jau 
trīs un vairāk mēnešus, ir klasificējamas kā hronis-
kas. Otrkārt, atšķirība ir simptomos: akūtu sāpju 

gadījumos to lokalizācija būs izteikti nosakāma, 
kamēr hroniskos gadījumos sāpes var būt izsta-
rotas uz apkārtējiem orgāniem. Treškārt, tās atšķir 
pacienta izturēšanās – ja pie akūtām sāpēm ir rak-
sturīgs nemiers un bažas par savu veselību, tad 
ilgstošas sāpes nes līdzi tādas emocijas kā dusmas, 
pat naidīgumu un arī depresiju. Papildus šiem ir 
vēl citi raksturlielumi, kas abus sāpju veidus atšķir 
vienu no otra. Lai arī akūtas skaitās sāpes, kas ilgst 
līdz divām nedēļām, es tomēr domāju, ka nevaja-
dzētu tik ilgi gaidīt, bet meklēt palīdzību. Agrāk 
vai vēlāk neārstētas akūtas sāpes kļūs hroniskas.
– Ja sāpes ir kļuvušas hroniskas, kā tās var 
ārstēt? 
– Tas ir komplekss pasākums, kurā ietilpst gan 
medikamentozā ārstēšana (ieskaitot blokāžu tera-
piju), gan fizikālā terapija un rehabilitācija, gan 
dažkārt arī psihoterapeitiskā palīdzība. Ir gadī-
jumi, kad nepieciešama ķirurģiskā palīdzība.
– Runājot par medikamentiem, ir divas dažā-
das pacientu grupas: vieni medikamentu 
blakusparādību dēļ izvairās no jebkuru zāļu 
lietošanas, savukārt otri medikamentus, 
tostarp arī pretsāpju zāles, lieto nekontro-
lēti. Vispirms, kā pārliecināt tos, kas izvairās 
no medikamentu lietošanas, ka zāles tomēr 
ir vajadzīgas, lai mazinātu sāpes, palīdzētu 
atveseļoties un līdz ar to uzlabotu viņu dzī-
ves kvalitāti? 
– Man gan jāatzīst, ka šādu pacientu nav daudz. 
Lielākoties viņi ir noraidoši gadījumos, ja cilvēki 
paši uz savu galvu jau ir lietojuši kādus medi-
kamentus, bet tie nav palīdzējuši. Tad var ras-
ties pārliecība, ka zāles nepalīdzēs. Pacientam 
ir jāizskaidro, ka pareizos medikamentus, kas 
dos efektu, vislabāk pratīs izvēlēties ārsts. Tāpat 
viņiem jāatgādina, ka zāles ir jālieto kursa veidā, 
nevis tikai tad, kad kaut kas iesāpas. Saņemot 
saprotamu skaidrojumu, cilvēks gandrīz vienmēr 
uzticas, un mēs varam sākt ārstēšanos.
– Kā ir ar tiem, kas gatavi lietot zāles nekon-
trolēti? Kā viņus pārliecināt, ka visefektīvāko 
medikamentu, kas ir vispiemērotākais viņa 
veselības stāvokļa uzlabošanai, var izvēlēties 
ārsts, nevis viņš pats?
– Es gribētu sākt ar nelielu atkāpi. Reizēm cil-
vēks patiešām jūt, kas viņam ir vajadzīgs un kas 
ne. Dažkārt nemaz nav tik slikti, ja pēc apzinīgas 
medikamentu lietošanas noteiktu laiku cilvēks 
«palaiž grožus» mazliet vaļīgāk un zāles iedzer 
brīvākā režīmā. Piemēram, nevis vairs trīs rei-
zes dienā, bet vienu. Atgriežoties pie jautājuma 
par nekontrolētu zāļu lietošanu un efektīvāko 

medikamentu izvēli, vēlos atkal uzsvērt izskaid-
rošanas nozīmi. Cilvēkam ir jāstāsta, cik svarīgi ir 
lietot medikamentus mērķtiecīgi – tieši tos, kas ir 
vispiemērotākie konkrēto sāpju ārstēšanai, nevis 
visus pretsāpju medikamentus pēc kārtas. Šāda 
rīcība bieži vien nesniegs gaidīto efektu, turklāt 
var rasties dažādas nevēlamas blakus parādības.
– Tas nozīmē, ka pretsāpju medikamenti ir 
atšķirīgi? 
– Jā, noteikti! Nesteroīdie pretiekaisuma medika-
menti ir pazīstami jau diezgan sen. To galvenās 
farmakoloģiskās īpašības ir pretsāpju, pretdrudža 
un pretiekaisuma darbība. Šo līdzekļu pamatā ir 
spēja kavēt prostaglandīnu sintēzi un arī enzīma 
ciklooksigenāzes darbību. Prostaglandīni ir īpa-
šas bioloģiski aktīvas vielas, kas veicina sāpju, 
drudža un iekaisuma rašanos. Ir atklāti vismaz 
divi ciklooksigenāzes izoenzīmi. Pirmais ciklook-
sigenāzes izoenzīms rūpējas par normālu gļot-
ādu stāvokli, trombocītu funkciju, nieru asinsriti. 
Otrais nodrošina iekaisuma veidošanos. Kavē-
jot abus šos izoenzīmus, medikaments ne tikai 
samazina iekaisumu, bet rada arī traucējumus gre-
mošanas traktā (bojā gļotādu) un nieru darbībā. 
Tādēļ labāki ir tā saucamie selektīvie nesteroīdie 
pretiekaisuma līdzekļi, kas spēj selektīvi kavēt 
otrā tipa ciklooksigenāzi, tātad maz ietekmējot 
gremošanas traktu un nieru darbību. Piemēram, 
aspirīns ir visplašāk lietotais neselektīvais pretie-
kaisuma medikaments. Šim preparātam ir maz 
izteikta abus ciklooksigenāzes izoenzīmus kavē-
joša darbība, un tam ir spēja izraisīt asiņošanu 
kuņģa zarnu traktā. Tomēr arī selektīvie nestero-
īdie pretiekaisuma medikamenti ne vienmēr ir 
bez vainas. Ziņojumos ir minēts, ka tie var izraisīt 
trombemboliskas komplikācijas. Tādēļ vien medi-
kamentu izvēli katrā konkrētā gadījumā vajadzētu 
uzticēt ārstam!
– Daudz cilvēku izvairās no nesteroīdo pre-
tiekaisuma medikamentu lietošanas tādēļ, ka 
tiem var būt blakusparādības. Kuras no tām 
ir visizplatītākās?
– Noteikti kuņģa zarnu trakta asiņošana. Taču tas 
pārsvarā notiek gadījumos, ja kuņģa-zarnu traktā 
jau ir kāds iekaisums. Tāpēc, izrakstot nesteroīdos 
pretiekaisuma medikamentus, speciālisti pacien-
tiem ar šādām problēmām, līdztekus izraksta arī 
kuņģa zarnu trakta aizsardzībai nepieciešamos 
līdzekļus. Retākas šo nesteroīdo pretiekaisuma 
medikamentu blaknes var būt arī sirds asinsvadu, 
nieru vai aknu problēmas.
– Vēl cilvēkiem bažas rada jautājums: 
vai no nesteroīdajiem pretiekaisuma 

medikamentiem neizveidosies pieradums, 
ja tie ir jālieto ilgstoši? 
– Nē, par to nu gan nav vērts uztraukties – šāds 
pieradums neveidojas! Arī tad, ja cilvēks šos medi-
kamentus izvēlas lietot ilgstoši, jo tas ir vienīgais 
veids, kā tikt galā ar sāpēm.
– Kāds ir sāpju ārstēšanas mērķis?
– Mazināt tās un nekaitēt slimniekam! Nekaitēt 
slimniekam – tas vispār ir jebkuras ārstēšanas gal-
venais mērķis! Mērķis ir arī atrast sāpju cēloni un 
to novērst. Ja mums tas veiksmīgi izdodas, tad 
arī sāpju vairs nav.
– Ar ko riskē pacienti, kuri tomēr nevēršas pie 
ārsta, bet rosīgi nodarbojas ar pašārstēša-
nos un pēc sava prāta un saprašanas aptiekā 
izvēlas pretsāpju līdzekļus, ko var nopirkt bez 
receptes? 
– Kā jau es minēju, pirmkārt, ar dažādām blakus 
parādībām. Otrkārt, ar to, ka nepareizi izvēlēti šie 
medikamenti nepalīdzēs. Bieži vien tādā gadī-
jumā cilvēks nevainos savu nezināšanu, bet gan 
teiks, ka zāles ir sliktas. Manuprāt, ārsti, īpaši ģime-
nes ārsts, mūsdienās nav grūti pieejami, aizejiet 
un pastāstiet par savām sāpēm! Nevajag ciest un 
mocīties. Tajā pašā laikā atsevišķās reizēs, kad pēk-
šņi rodas konkrētas lokalizācijas sāpes, piemēram, 
sāp mugura pēc kartupeļu talkas, varbūt nekas 
slikts nenotiks, ja pacients iedzers bez receptes 
nopērkamos pretsāpju medikamentus. Protams, 
ja sāpes dažu dienu laikā nepāriet, ir nepiecie-
šama ārsta palīdzība.
– Pie kura speciālista meklēt palīdzību vis-
pirms: ģimenes ārsta, neirologa, algologa?
– Vispirms, kā jau teicu, noteikti jāaiziet pie 
ģimenes ārsta. Bieži vien ģimenes ārsts sniedz 
primāro palīdzību, bet pie speciālista norīko 
tad, ja vajadzīga padziļinātāka un specifis-
kāka palīdzība.
– Cik liela nozīme, jūsuprāt, ir pacienta līdzes-
tībai sāpju ārstēšanā?
– Liela! Ļoti liela! Līdzestība sākas ar to, ka pacien-
tam ir jāuzticas ārstam. Ja nebūs savstarpējas uzti-
cēšanās, ja pacients par nozīmēto terapiju domās, 
ka vienalga jau nepalīdzēs, tad no ārstēšanās lielas 
jēgas nebūs. Tāpēc ir jāuzticas! Ārstēšanās process 
– tā ir sadarbība starp ārstu un pacientu. Otra sva-
rīga līdzestības nianse ir ārsta nozīmētās terapijas 
ievērošana. Tas nozīmē apzinīgi lietot medika-
mentus, ievērot noteikto režīmu un nekaitēt savai 
veselībai – nedarīt neko tādu, kas stāvokli varētu 
vēl vairāk sarežģīt. Mēs visi gribam būt veseli, prie-
cīgi un laimīgi. Ja cilvēkam nekas nesāp, tas jau ir 
liels solis šajā virzienā.

Dace Strazda: «Mēs visi gribam būt veseli un laimīgi! Šajā komplektā sāpes neietilpst, tāpēc tās nevis jācieš, bet jāārstē.»

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Kāpēc ciest sāpes, 
ja tās var ārstēt!
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Kurzemes
veselības avīze

RĪDZINIEKS LIEPĀJĀ

KRISTĪNE PASTORE

Šoruden aprit pieci gadi, kopš topošais 
traumatologs Māris Leitlands – toreiz 1. 
kursa rezidents, dzimis un audzis rīdzi-
nieks – apmeklēja Liepājas reģionālo 
slimnīcu, lai izvērtētu to kā iespējamo 
rezidentūras vietu. Atbrauca, iepazina un 
palika. Tagad ārsts ir saņēmis sertifikātu, 
nodibinājis ģimeni, darba ir pilnas rokas, 
un viņš atzīst, ka savu izvēli par labu Lie-
pājai nav nožēlojis nevienu brīdi!

Sākumā jaunais ārsts uz Liepājas slimnīcu brauca 
brīvdienās – dežurēt traumpunktā un Uzņemša-
nas nodaļā. Vēlāk izvēlējās palikt pastāvīgi. Sāka 
ārstēt pacientus Traumatoloģijas nodaļā un kon-
sultēt slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā. «Liels un 
labsirdīgs,» tā viņa pacienti raksturoja jauno ārstu. 
Labsirdību viņš saglabājis joprojām, tāpat pārlie-
cību, ka pacientiem ir ļoti svarīgi, lai viņiem visu 
saprotami izskaidro. Tad arī ārstēšanās norit daudz 
veiksmīgāk. Bet viņa lielais augums dažkārt ir kā 
nomierinošs līdzeklis tiem slimnīcas traumpun-
kta pacientiem, kas tur ieradušiem kunga dūšā 
un ir noskaņoti uz skandāliem. Starp citu, daktera 
Māra Leitlanda mamma ir vecmāte, un savulaik 
viņa dēlu mēģinājusi atrunāt no medicīnas. Tas 
neizdevās, un tagad viņš atzīst: labi, ka neizdevās!

– Rīdziniekiem nemaz nav tik raksturīgi izvē-
lēties reģiona slimnīcas. Kā tas notika ar jums?
– Mani uz Liepāju uzaicināja mans tagadējais kolē-
ģis mugurkaula ķirurgs Agris Mertens, kurš te jau 
strādāja. Mēs iepazināmies, kad es, vēl būdams 
students, strādāju Rīgā Traumatoloģijas un ortopē-
dijas slimnīcā. Viņš pateica ļoti vienkārši: brauc uz 
Liepājas slimnīcu, jo tur tev uzticēsies, ļaus strādāt 
un būs labas iespējas gan mācīties, gan praktizēt!
– Kā tad ar ambīcijām palikt Rīgā? Nebija 
sajūta, ka aizbraucot palaidīsiet garām savu 
lielo iespēju? 
– Es uz palikšanu Rīgā skatījos mazliet savādāk – 
es redzēju, ka tur ir ļoti daudz rezidentu un līdz 
ar to mazāk iespēju tikt pie praktiskā darba. Tur-
klāt gribēju pats savām acīm redzēt, kas notiek 
Liepājas slimnīcā, jo, strādājot Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīcā, par reģionu slimnīcām 
biju daudz ko sliktu saklausījies, bet par Liepā-
jas slimnīcu nebiju dzirdējis neviena slikta vārda.
– Liepājas slimnīcā ir spēcīgs traumatologu 
kolektīvs. Kā jūs tajā atradāt savu vietu?
– Pirmām kārtām traumatologam ir jāprot operēt 
jebkāda veida traumas. Jau trešajā dienā man bija 
jāoperē ciskas kaula kakliņa lūzums. Darbu man 
deva, kolēģi, sākot jau ar nodaļas vadītāju Uldi 
Ārgali, bija atsaucīgi. Katrs bija gatavs palīdzēt, ja 
kaut ko nezināju, tā kā ar iejušanos nebija nekādu 
problēmu. Mani pieņēma patiešām labi: nevis kā 
konkurentu, bet kā kolēģi. Savukārt, runājot par 
specializāciju, kas tomēr vairāk vai mazāk ir kat-
ram traumatologam, tad es esmu izvēlējies pēdas 
ķirurģiju un lielo locītavu endoprotezēšanu.
– Pieci gadi jau pagājuši – Liepāja bija pareizā 
izvēle? 
– Pilnīgi noteikti es to neesmu nožēlojis nevienu 
brīdi. Piepildījās tas, uz ko es cerēju: darba un 
praktizēšanās iespēju man ir bijis daudz vairāk 
nekā tiem maniem kursabiedriem, kas palika rezi-
dentūrā Rīgā. Vienu brīdi es baidījos, vai viņi teo-
rijā nebūs stiprāki, bet tas nav piepildījies. Katram 
no mums ir iespēja analizēt literatūru, tā kā es 
esmu tikai ieguvis.
– Tas zināmā mērā ir kompliments jūsu vecā-
kajiem kolēģiem, kas jūs laida pie darba un 
uzticējās. 

– Noteikti! Kolēģi neliedza padomu un palī-
dzību, un jebkurā brīdī, pat dežūras laikā, ja 
kaut kas nebija līdz galam skaidrs, tūlīt sekoja 
«zvans draugam».
– Tagad jūs strādājat Traumatoloģijas nodaļā, 
pieņemat pacientus Konsultatīvajā nodaļā un 
pavisam drīz atvērsiet arī savu privātpraksi. 
Tas nozīmē, ka par darba trūkumu Liepājā 
nevar sūdzēties? 
– Traumu ir ļoti daudz. Pirmām kārtam tie ir 
gados vecāki cilvēki, kas dažādas traumas gūst, 
ziemā pakrītot uz slidenām ielām. Savukārt vasa-
rās traumatologiem darbu nodrošina te sabrau-
kušie tūristi, lielo masu pasākumu apmeklētāji, 

skeitparks un citas vietas. Turklāt, salīdzinot ar 
agrākiem laikiem, mašīnas cilvēkiem ir jaunākas 
un ātrākas, un daudzi neaprēķina savas autova-
dīšanas prasmes. Netrūkst arī pārgalvību, kas bei-
dzas ar traumām. Pēdējos gados aizvien vairāk 
cilvēku iegādājas motociklus, un arī tur bez trau-
mām neiztikt. Darba ir patiešām daudz, lai visiem 
palīdzētu. Saistībā ar pēdas ķirurģiju visaktuālākā 
problēma cilvēkiem ir tā saucamais greizais īkšķis. 
Tas nozīmē, ka deformējas īkšķa kauliņš, kas ir gan 
ļoti sāpīgs process, gan arī apgrūtina dzīvi, jo nav 
iespējams uzvilkt atbilstoša izmēra apavus. Lie-
pājā līdz šim tāda palīdzība nebija īpaši attīstīta. 

Līdz ar to daudz cilvēku vai nu brauca ārstēties 
uz Rīgas klīnikām, vai arī nemaz nezināja, ka šī 
problēma ir ārstējama. Viņi pieņēma to kā neno-
vēršamu un pacieta gan sāpes, gan neērtības.
– Kāda ir iespējamā palīdzība deformēta īkšķa 
kauliņa gadījumos?
– Tas ir atkarīgs no deformācijas pakāpes. Ja tā ir 
liela, tad nav citas izejas kā operācija, taču vieg-
lākos gadījumus un deformācijas sākuma stadijā 
ir iespējams ārstēt ar fizioterapiju un speciāliem 
īkšķa fiksatoriem.
– Vai tas nozīmē, ka savlaicīga ārstēšanas 
uzsākšana var tālāko deformāciju apturēt?
– Redziet, kājas īkšķa deformācijai iemesli vēl nav 
pilnībā izpētīti, un tāpēc pilnībā šo deformāciju 
pagaidām vēl nav iespējams apturēt, taču ir iespē-
jams ārstēt.
– Runājot par lielo locītavu endoprotezēšanu, 
nebūt ne tik sen bija laiks, kad rindas uz valsts 
apmaksātajām operācijām bija vairāku gadu 
garumā, un cilvēki, kas nevarēja paši samak-
sāt par operāciju, gaidot cieta milzīgas sāpes. 
Kā ir tagad?
– Vismaz Liepājā milzīgo rindu vairs nav. Pat nedē-
ļas laikā ir iespējams tikt uz operāciju. Ja nauda ir 
piešķirta, mēs ķeramies pie darba un atvieglojam 
rindā gaidošo cilvēku dzīvi.
– Ne mazums gan presē, gan citos masu infor-
mācijas līdzekļos un arī cilvēku savstarpējās 
sarunās izskan vēlēšanās, lai ārsti ar viņiem 
vairāk runātu un vairāk stāstītu par viņu sli-
mību un ārstēšanas iespējām. Kāda ir jūsu pie-
redze – vai cilvēki grib to zināt, vai arī uzticas 
ārstam, jo viņš labāk zinās, kas jādara?
– Pacienti grib zināt! Īpaši gados vecāki cilvēki, kas 
mājās ir vieni paši. Viņi grib izrunāties par visu ko. 

Jau no pirmās dienas es saviem pacientiem, stās-
tot par viņu slimību, daudz zīmēju priekšā uz lapi-
ņas, lai viņi visu saprot līdz galam. Tikko cilvēks to 
saprot, mums ir vieglāk sastrādāties.
– Cik nopietni pacienti paši ir gatavi iesaistīties 
ārstniecības procesā, ievērot ārsta noteikto 
ārstēšanās režīmu un nekaitēt savai veselībai?
– Tie, kas nāk pie traumatologiem, lielākoties ir 
gatavi iesaistīties. Un es pateikšu godīgi: lai gan 
Liepājā nav turīgākie pacienti, ja es nozīmēju kādu 
dārgāku medikamentu, cilvēki ir gatavi to iegādā-
ties, lai tikai būtu veseli! Tāpat mani pacienti, lai 
ātrāk atveseļotos, cītīgi strādā kopā ar fizioterapei-
tiem. Tas, ko mūsdienās var izdarīt fizioterapeiti, 
ir fantastiski! Protams, pacientam pašam ir jābūt 
noskaņotam darboties. Ja kāds tomēr nav gatavs 
nopietni ārstēties, nav gatavs ievērot režīmu un 
izturas vieglprātīgi, es skaidri un gaiši pasaku, ka 
rezultāta nebūs! Es neslēpju un izstāstu, kādas ir 
gaidāmās sekas, un tad lai cilvēks pats izdara seci-
nājumus. Nevajag šādos gadījumos auklēties – ir 
jārunā atklāta valoda!
– Tas noteikti ir svarīgi dežūrās traumpunktā, 
kur dzīve vakaros, kad sanāk savainotie alko-
holiķi, mēdz būt diezgan lustīga.
– Godīgi sakot, es tur labprāt nedežurētu, jo 
piektdienu vakari ir vienkārši briesmīgi! Tie 
piedzērušies un skandalējošie pacienti… Nor-
mālam cilvēkam ir grūti saprast, kāda tā ir 
atmosfēra un darba apstākļi. Tāpēc es apbrīnoju 
cilvēkus, kas spēj tur gadiem strādāt. Es domāju, 
ka traumpunktā nebūtu jāstrādā speciālistiem, 
kas tajā pašā laikā var operēt un pelnīt slimnīcai 
naudu. Manuprāt, traumpunktā būtu jādežurē 
speciāli sagatavotiem neatliekamās medicīnas 
speciālistiem, kam attiecīgi arī būtu lielāka alga, 
lai motivētu darīt šo darbu. Es domāju, ka Latvi-
jas slimnīcās, kur sniedz neatliekamo palīdzību, 
par šādu virzienu būtu jādomā. Kad ierodas 
neadekvātie pacienti, pat kautiņi, nemaz neru-
nājot par rupjībām, nav nekāds retums. Ierau-
got manu augumu, viņi uzreiz nomierinās, bet 
māsiņām šie pacienti ir liels pārbaudījums, un 
es negribētu būt viņu vietā. Tāpēc paldies un 
visu cieņu apsardzes un Liepājas pašvaldības 
policijas darbiniekiem, kurus iespējams dežū-
ras laikā izsaukt, jo bez viņiem šis darbs nebūtu 
izdarāms! Uzskatu, ka dežūras laikā slimnīcā uz 
vietas Uzņemšanas nodaļā būtu jābūt apsardzes 
darbiniekiem, jo nereti dežūrējošais personāls 
tiek apdraudēts.
– Jūs esat jauns ārsts, enerģijas un entuziasma 
pilns. Kādi ir jūsu nākotnes plāni, ambīcijas?
– Ambīcijām noteikti ir jābūt, un es vēlos, lai man 
ļauj operēt un lai ir pretimnākoša vadība. Tas arī 
viss, jo es gribu strādāt!
– Jaunam ārsta ir arī svarīgi, lai pacienti nāktu 
tieši pie viņa. Šajos piecos gados ir izdevies to 
kaut kādā mērā panākt?
– Noteikti! Es kā šodien atceros, ka pirmajā reizē 
uz pieņemšanu pie manis atnāca pieci cilvēki. 
Tagad rindā ir trīsdesmit. Es domāju: varbūt jāno-
organizē pieņemšana divas dienas, tad pacientu 
būs mazāk. Nekā! Viņu ir divreiz vairāk. Bet tas ir 
labi (smaida).
– Jūsu darbs ir uzmanību paņemošs, fiziski 
smags un nogurdinošs. Kā jūs atpūšaties?
– Pirmām kārtām mēs ar sieviņu, cik vien varam, 
ejam staigāt gar jūru, kas man ļoti patīk, bet ko 
neizmanto katrs liepājnieks, kas pie jūras ir izau-
dzis. Tāpat mēs bieži braucam pie maniem vecā-
kiem un draugiem uz Rīgu vai vēl tālāk uz laukiem. 
Un nevajag ceļa gabalu Liepāja–Rīga uztvert kā 
kaut ko apgrūtinošu, vajag pa ceļam apstāties, 
pastaigāt un atpūsties. Tas, kam man neatliek 
laika, pagaidām ir sports.

Jaunā traumatologa veiksmīgā izvēle

Jaunais traumatologs Māris Leitlands jau pirmajā rezidentūras gadā izvēlējās doties 
uz Liepājas reģionālo slimnīcu un nevienu brīdi tur pavadītajos piecos gados to nav 
nožēlojis.
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Ja kāds nav gatavs 
nopietni ārstēties, es 
skaidri un gaiši pasaku, 
ka rezultāta nebūs! 
Nav ko auklēties!
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Muguras sāpes var nepatīkami pārsteigt 
gan gados jaunus, gan arī vecākus cilvē-
kus. To ārstēšana reizēm mēdz būt gana 
komplicēta. Taču nereti pacientus var 
pārsteigt ārsta izvēle, kopā ar nestero-
īdajiem pretsāpju līdzekļiem rekomen-
dējot vitamīnus.

«Dažkārt tas ir pat ļoti noderīgi gan sāpju mazinā-
šanai, gan atveseļošanās periodā pēc operācijas,» 
saka Liepājas reģionālās slimnīcas mugurkaula 
ķirurgs Agris Mertens un skaidro vitamīnu liet-
derību muguras sāpju ārstēšanā.

– Kādas ir būtiskākās problēmas, kas rada 
muguras sāpes? 
– Iemesli ir ļoti individuāli, un līdz ar to arī ārstē-
šana atšķiras. Tomēr mēs varam iedalīt mugu-
ras sāpju pacientus divās lielās nosacītās grupās. 
Pirmā būtu gados jaunāki pacienti, kam lielākoties 
muguras sāpes rodas divu iemeslu dēļ. Pirmajā 
gadījumā sāpes saistītas ar muskuļu darbību. Tie 
ir savilkti, saspiesti, saaukstēti vai citādi traumēti. 
Otrs un jau daudz nopietnāks muguras sāpju 
iemesls šīs vecuma grupas pacientiem ir starp-
skriemeļu diska trūces, kad tā rezultātā ir nospies-
tas nervu saknītes. Tās ir tā saucamās radikulārās 
sāpes. Kad šīs grupas pacienti ierodas pie ārsta, 
speciālists, ieraugot pacientu, no tā vien, kā viņš 
kustas, var spriest par iespējamo sāpju iemeslu. 
Vieglāk ārstēšanai padodas muskuļu darbības 
izraisītās sāpes. Radikulāro sāpju ārstēšana bieži 
vien ir komplicēta, un sarežģītākos gadījumos 
pat nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Taču es 
vispirms cenšos pacientu ārstēt medikamentozi, 
operāciju atstājot pēdējo. Ja runājam par medika-
mentozo terapiju, tad šīs grupas pacientiem līdz-
tekus nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem es 
nozīmēju arī vitamīnus. Obligāti tos nozīmēju tad, 
ja nervu saknīte ir nospiesta tik stipri, ka pacien-
tam kājā, konkrēti pēdā, zūd spēks un izveidojas 
tā saucamā krītošā pēda. Šādiem pacientiem pil-
nīgi noteikti ir jāveic padziļināts izmeklējums – 
magnētiskā rezonanse –, taču vitamīnus ir svarīgi 
lietot tāpēc, lai pabarotu nervu saknīti un atjau-
notu tās darbību. Ilgstoši lietojot vitamīnus, kājā 
atgriežas spēks un situācija būtiski uzlabojas. Ja 
pēc veikto izmeklējumu rezultātiem jāpieņem 
lēmums par operāciju, vitamīniem ir liela loma 
pēcoperācijas periodā. Ja nervu saknīte ir bijusi 
ilgstoši piespiesta, pēc operācijas tā nejūtas pārāk 
labi un tāpēc ir jāstimulē. To lieliski palīdz izda-
rīt vitamīni.
– Otra grupa ir gados vecāki cilvēki. Kādi 
viņiem ir muguras sāpju iemesli?
– Viņiem, palielinoties gadu skaitam, mugurkaulā 
notiek deģeneratīvas – vecuma radītas – izmai-
ņas. Mugurkaula kanāls lēnām aizaug un sašau-
rinās – to sauc par stenozi. Šīs grupas pacientiem 
ārstēšanu var sarežģīt tas, ka līdz ar gadu skaita 

palielināšanos nāk klāt arī citas slimības, un bieži 
vien var izveidoties polineiropātija. Tas nozīmē, 
ka nervu saknītes pašas par sevi nav nospiestas, 
taču to darbība ir pasliktinājusies. Šajā gadījumā 
ļoti bieži nevajag uzreiz ķerties pie smagās zāļu 
artilērijas, bet pietiek saknītes pastimulēt ar vita-
mīniem. Turklāt gados vecākiem cilvēkiem vita-

mīni nenāk arī par sliktu vispārējam organisma 
stāvoklim, jo organisms tos vairs tik čakli neab-
sorbē no uzņemtās pārtikas.
– Vai tas nozīmē, ka vitamīnus kā papildu tera-
piju muguras sāpju ārstēšanā ir vērts izvēlē-
ties jebkurā gadījumā?
– Jā, es neteikšu, ka tā ir galvenā terapija, taču 
tas ir viens no svarīgiem ārstēšanas līdzekļiem.
– Kuras vitamīnu grupas izmanto muguras 
sāpju ārstēšanā?
– Lielākoties tie ir B grupas vitamīni, kas sevi ir pie-
rādījuši kā ļoti labu līdzekli šo problēmu ār stēšanā. 
Turklāt šo vitamīnu kompleksi ir lieliski papildi-
nāti ar dažādām citām vielām, kas ir svarīgas visa 
organisma normālai funkcionēšanai. Tā ir iespēja 
uzņemt vielas, ko cilvēks ikdienā neuzņem ar pār-
tikas produktiem un no apkārtējās vides.
– Kāda ir jūsu pieredze – ko labāk izvēlēties: 
tabletes vai injicējamos vitamīnus?
– Ja nav izteiktu neiroloģisko defektu un ļoti akūtu 
sāpju, es saviem pacientiem rekomendēju vita-
mīnus tabletēs, jo to lietošana ir daudz vienkār-
šāka un pacientam ērtāka. Kāpēc durt adatu, ja 
var iedzert tableti? Ja stāvoklis ir akūts, tad gan 
ķeramies pie injekcijām, jo to iedarbība ir ātrāka.
– Kādi ir lielākie ieguvumi, muguras sāpju 
ār stēšanā izmantojot vitamīnus?
– Vitamīniem, ja vien tos nelieto nekontrolēti, nav 
nekādas negatīvas ietekmes uz organismu, kamēr 

jebkurām zālēm ir iespējamas blakus parādības. 
Vienīgais, no kā jāuzmanās – lai no vitamīniem 
nebūtu nekādu alerģisku reakciju.
– Tas nozīmē, ka muguras sāpju gadījumā, 
saņemot no ārsta vitamīnu recepti, nav 
iemesla šaubām, vai speciālists izvēlējies 
pareizo terapiju? 
– Nekādā gadījumā! Šajā ziņā pacienti arī dalās 
divās grupās. Ir tādi, kas ļoti uzmanīgi seko līdzi 
tam, ko ārsts izraksta, un interesējas par devām, 
lietošanas ilgumu un citām niansēm. Šie cilvēki 
visbiežāk pat ir priecīgi, ka viņiem nozīmē orga-
nismam mazāk kaitīgus ārstēšanas līdzekļus. Un 
ir arī tādi, kuri grib lietot maksimāli daudz zāļu, 
jo uzskata, ka viņus tikai tā iespējams izārstēt. Ja 
ārsts izraksta tikai divus medikamentus, cilvēks 
netic, ka no tā būs kāds labums, un ir gatavs lie-
tot vēl kaut ko. Ārstam gan vienmēr ir jāatceras, 
ka, ārstējot pacientu, nevajag viņu pārārstēt. Liela 
nozīme ir arī pacienta noskaņojumam. Ja viņš tic 
ārstam un ir tendēts uz veselīgu dzīvesveidu un 
izārstēšanos, tad rezultāts būs. Bet, ja netic un 
vēlas meklēt aizvien jaunas un jaunas kaites, tad 
viņš tās arī atradīs. Tad var nepalīdzēt arī vairāki 
medikamenti. To pašu muguras sāpju gadījumos 
papildus zālēm palīdz arī daudz kas cits: svara 
samazināšana, ārstnieciskā vingrošana, fiziotera-
pija un vēl, un vēl. Ja pacients ar lielu svaru ārstam 
paziņo, ka svaru viņš nesamazinās, vingrot nevin-
gros, pie fizioterapeita neies, bet vienīgi ir gatavs 
lietot zāles, tad nevar gaidīt sekmīgu rezultātu.
– B grupas vitamīni ir nopērkami arī bez recep-
tēm. Vai pacients, kam sāp mugura, pats var 
tos izvēlēties, vai labāk tomēr vispirms kon-
sultēties ar ārstu?
– Protams, ka var nopirkt pats, tomēr es labāk 
ieteiktu vispirms konsultēties ar speciālistu, jo 
pašārstēšanās bieži vien nenoved pie laba rezul-
tāta. Nereti pacients pats uz savu galvu padzer 
zāles, iet uz masāžām un dara vēl kaut ko, bet 
labāk nekļūst. Atnākot pie ārsta un veicot izmek-
lējumus, mēs konstatējam, ka viņam ir starp-
skriemeļu diska trūce, kuras rezultātā tik ilgstoši 
nospiesta nervu saknīte, ka mēs faktiski vairs 

nevaram palīdzēt. Tad ir jājautā: vai vajadzēja 
tik ilgi ārstēties ar paša izdomātām metodēm, 
nevis vērsties pie speciālista? Kā jau es teicu – 
katrā gadījumā ārstēšana ir ļoti individuāla, un to 
var izvērtēt ārsts, nevis pacients pats.
– Kurš ir tas brīdis, kad tomēr vajadzīgi nopiet-
nāki medikamenti, smagāka artilērija?
– Muguras sāpju ārstēšana ir ļoti komplicēta, 
tāpēc arī speciālists katrā gadījumā individuāli 
izvērtē, kad šo artilēriju nepieciešams pastiprināt. 
Tāpēc ļoti svarīga ir radioloģiskā izmeklēšana – 
magnētiskā rezonanse –, lai mēs varam izvērtēt 
situācijas nopietnību. Ja runājam par medikamen-
tozo ārstēšanu, tad visgrūtāk tai padodas pacienti 
ar hroniskām muguras sāpēm, jo viņi ir lietojuši 
ļoti daudz zāļu, taču uzlabojumu nav. Tad mēs 
meklējam citas metodes, kā cilvēkam palīdzēt, 
piemēram, dažādas ortozes.
– Jūs jau pieminējāt, ka ir cilvēku grupa, kas 
ir ļoti naska uz medikamentu lietošanu. Viņi 
noteikti pirms došanās pie ārsta ir izmēģinā-
juši krietnu klāstu no tiem pretsāpju medika-
mentiem, kas nopērkami bez receptes.
– Ja tos lieto īsu laiku, nekas ļauns nenotiks, taču 
uzmanīgam jābūt, ja šī zāļu lietošana ir ieilgusi. 
Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošanas bla-
kus parādība var būt kuņģa čūla. Līdz ar to, kad 
šāds pacients beigu beigās nonāk pie muguras 
speciālista un viņam jādzer pretsāpju zāles, ir 
krietni jāizvērtē, kādus medikamentus izrakstīt, 
kā arī jāizraksta papildu medikamenti, lai pasar-
gātu kuņģi no tālākām problēmām. Pašārstēša-
nās bieži vien var nodarīt diezgan lielu kaitējumu.
– Kāpēc ir svarīgi lietot zāles ārsta nozīmē-
tajā režīmā, nevis pēc principa: kad sāp, 
tad iedzeru?
– Protams, jo mazāk zāļu cilvēks lieto, jo labāk, 
un reizēm tik tiešām pietiek ar pāris tabletēm, lai 
muguras sāpes vairs nemocītu. Taču ir situācijas, 
kad tās noteikti jādzer ārsta noteiktajā režīmā: tieši 
tik ilgi un tā, kā rekomendējis ārsts, jo nesteroīda-
jiem pretiekaisuma līdzekļiem ir divējāda iedar-
bība: tie gan mazina sāpes, gan iekaisumu, kas ir 
ļoti svarīgi, lai nesāpētu.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

«Vitamīniem muguras sāpju ārstēšanā ir būtiska nozīme, tāpēc nevajag tos novērtēt par zemu,» apgalvo mugurkaula ķirurgs 
Agris Mertens.
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Vitamīniem, ja vien 
tos nelieto nekontrolēti, 
nav nekādas negatīvas 
ietekmes uz organismu.

Vitamīni dodas 
palīgā ārstēt 
muguras sāpes
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Vārdu salikumu «aizkaļķojušies asins-
vadi», domājams, būs dzirdējis ikviens. 
Taču, vai attiecinām šo problēmu uz sevi? 
Kā liecina statistika, pēc 60 gadu vecuma 
sasniegšanas tā skar faktiski ikvienu cil-
vēku. Tomēr vieniem tā nerada nekādus 
veselības sarežģījumus, kamēr citiem var 
nākties nopietni ārstēties, lai izvairītos 
no nopietnām sekām. Pat kāju amputā-
cijas, ko var radīt neārstēta perifēro artē-
riju slimība.

Liepājas reģionālās slimnīcas asinsvadu ķirurgs 
Algers Brūveris stāsta, kā tā rodas un kā to ārstēt, 
jau sarunas pašā sākumā norādot, ka šī slimība 
ir veiksmīgi ārstējama visās, pat smagākajās sli-
mības stadijās. Tas gan nav iespējams bez paša 
pacienta līdzestības.

– Lūdzu, vispirms izskaidrojiet, ko nozīmē 
perifēro artēriju slimība?
– Periferās artērijas ir daļa no asinsrites sistēmas, 
kas nodrošina ar asins apgādi ekstremitātes. Artē-
riju saslimšana jeb aizkaļķošanās rodas tad, ja šajās 
artērijās izveidojas lielāki vai mazāki sašaurinā-
jumi vai pilnīgs asinsvada slēgums. Nopietnas 
veselības problēmas rodas, ja noticis 75% vai lie-
lāks aizsprostojums.
– Kādi ir galvenie šī procesa iemesli?
– Vienkārši runājot, tas notiek līdzīgi kā sadzīvē 
ar katru kanalizācijas cauruli, kas, gadiem to lie-
tojot, pamazām aizkaļķojas. Tam, kāpēc tā notiek 
ar perifērajām artērijām, ir divi iemesli. Pirmais un 
izplatītākais, ar kuru saskaras ap 90% šīs slimības 
pacientu, ir ateroskleroze, kas nozīmē ateroskle-
rotisko plākšņu veidošanos artērijas iekšpusē. Tas 
nenotiek ne vienā nedēļā, ne mēnesī, bet ilgstošā 
laika posmā – pat desmitiem gadu ilgā laikā. Kā 
liecina statistika, cilvēkiem mūsu platuma grādos 
tā notiek vecumā pēc 60 gadu sasniegšanas. Tikai 
atšķirība tā, ka vieniem aizkaļķošanās apstāsies 
pie neliela aizsprostojuma, ko var nosaukt par 
aterosklerozes iezīmēm, taču tās var nekļūt trau-
cējošas veselībai, kamēr citiem, kam aizkaļķoša-
nās dažādu iemeslu dēļ notiek lielākā apjomā, 
radīsies veselības traucējumi, kas neārstēti prog-
resēs. Otrs perifēro artēriju slimības iemesls, kas 
skar aptuveni 10% šīs slimības pacientu, ir dažā-
das iekaisumu slimības.
– Vai no perifēro artēriju slimības ir iespējams 
izvairīties? 
– Gan jā, gan nē. Ir cilvēku grupa, kam tā ir ielikta 
šūpulī jau ģenētiski un no tā, kā mēs zinām, pagai-
dām vēl nav iespēju izvairīties. Kādus gēnus esam 
saņēmuši mantojumā no saviem vecākiem, ar 
tādiem mums jādzīvo. Lielā mērā tas attiecas uz 
pacientiem, kam perifēro artēriju slimība rodas 
dažādu iekaisumu slimību dēļ. Savukārt, runā-
jot par aterosklerozes attīstību un iespēju no tās 
izvairīties vai vismaz attālināt, jāatzīmē, ka šai sli-
mībai ir ietekmējamie un neietekmējamie faktori. 
Pie neietekmējamajiem pieder jau manis minētais 
gēnu mantojums, kas regulē tauku vielmaiņas 
procesus cilvēka organismā. Dažkārt var brīnī-
ties, ka divi cilvēki ar līdzīgu dzīvesveidu un ēša-
nas paradumiem gadu gaitā būs tik ļoti atšķirīgi: 
viens pavisam tievs, kamēr otrs nemitīgi cīnīsies ar 
lieko svaru. Tieši tauku vielmaiņa ir tā, kas nosaka, 
vai konkrētajam cilvēkam veidosies ateroskle-
rotiskās plātnes, kas aizkaļķo artērijas. Pie ietek-
mējamajiem faktoriem pieder dažādi ieradumi, 
kurus cilvēks pats izvēlas. Bīstamākais no tiem 
ir smēķēšana, kas ir ļoti būtisks aterosklerozes 

riska faktors. Smēķēt vai nesmēķēt – tā ir katra 
cilvēka brīva izvēle, ko neietekmē nekādi ārēji 
apstākļi. Tāpat riska faktori aterosklerozes attīs-
tībai ir liekais svars un augsts asinsspiediens. Ja 
paaugstinātu asinsspiedienu neārstē, tāds cilvēks 
agrāk vai vēlāk saslims ar aterosklerozi. Tāpat riska 
faktors ir cukura diabēts un, protams, mazkus-
tīgs dzīvesveids. Tas lielai daļai cilvēku kļuvis par 
ikdienu, jo uz darbu viņi dodas ar automašīnu, 
darbā visu dienu pavada pie datora un, pārgā-
juši mājās, vakaru pavada dīvānā pie televizora.
– Kur visbiežāk lokalizējas artēriju sašauri-
nājums? 
– Visbiežāk tas notiek artērijās, kas cilvēkam ir 
vēdera lejas daļā un iegurnī. Pirmās, kas no tā 
cieš, ir kājās, jo līdz ar artēriju sašaurināšanos 
tās vairs netiek pietiekoši apasiņotas. Retāki ir 
gadījumi, kad cieš nieru artērijas vai pietiekamu 
asins apgādi nesaņem zarnu trakts, kas apgādā 
ar skābekli cilvēka iekšējos orgānus. Ja cilvēkam 
ir hroniskas vēdera sāpes, bet, izmeklējot ar ultra-
sonogrāfisko metodi, nav atrasta problēma, tad 
tā var būt artēriju sašaurināšanās, kas rada sāpes. 
Ir gadījumi, kad pietiekamu asins apgādi un līdz 
ar to skābekli nesaņem rokas. Tomēr visbiežāk 
problēmas skar tieši kājās.
– Kādi ir pirmie simptomi, kas var liecināt par 
artēriju sašaurināšanos?
– Šai slimībai ir četras stadijas, no kurām pirmā fak-
tiski nav pamanāma. Tās vienīgie simptomi var būt 
nogumums kājās pēc fiziskas slodzes, ko cilvēks tā 
arī izskaidro. Otrā stadija ir mijklibošana, kas izpau-
žas tādējādi, ka cilvēks vairs nespēj noiet garāku 
ceļa gabalu. Ja iepriekš viņš bez pūlēm ir nostai-
gājis vairākus kilometrus, tad tagad pēc pārsimt 
metriem nogurums, krampji un vēlāk arī sāpes 
apakšstilbos liek viņam apstāties. Pēc brītiņa miera 
stāvoklī cilvēks atkal var turpināt ceļu, taču pēc 
neilga laika sāpes dara savu, un atkal jāapstājas.
– Bieži vien cilvēki šīs problēmas noraksta 
uz magnija trūkumu vai paplašinātu vēnu 
problēmām. 

– Jā, tā ir, taču, kad pacients ar mijklibošanas 
sūdzībām ierodas pie ģimenes ārsta, ārstam vaja-
dzētu tai pievērst pienācīgu uzmanību un veikt 
izmeklējumus, pieļaujot iespēju, ka tā var būt peri-
fēro artēriju slimība. Mijklibošanas izcelsme ir ļoti 
vienkārši izskaidrojama: ja vēdera lejas daļā vai 
iegurņa rajonā lielā artērija ir aizsprostota, kājas 
paliek bez asins apgādes un skābekļa. Tas arī rada 
sāpes. Taču mūsu organisms ir gudrs un veido 
dažādus nelielu kapilārā tīkla apkārtceļus, kas 
nodrošina kājas ar asins apgādi. Pastāvot miera 
stāvoklī vai pasēžot, asinis pa šiem apkārtceļiem 
nonāk kājās, sāpes un krampji pāriet, un kādu 
laiku cilvēks atkal var turpināt ceļu. Diemžēl ne 
ilgi, tāpēc, sajūtot šādus simptomus, nekavējoties 
jāmeklē ārsta palīdzība, lai slimību apturētu un 
ārstētu, jo neārstēta tā turpina progresēt.
– Kas notiek tālāk?
– Tālāk slimība turpina attīstīties un nonāk jau tre-
šajā stadijā, kad cilvēks salšanu, tirpšanu un vēlāk 
arī sāpes kāju apakšstilbu muskuļos jūt guļot. Tās 
sauc par nakts sāpēm, kam atkal ir pavisam vien-
kāršs izskaidrojums. Kad cilvēks atrodas stāvus, 
pat ja artērijas ir aizsprostojušās, asinis gravitācijas 
ietekmē kājās nonāk pa manis jau pieminētajiem 
apkārtceļiem. Esot guļus stāvoklī, gravitācija vairs 
nedarbojas, un līdz ar to kājas paliek bez asins 
apgādes un skābekļa. Ir cilvēki, kas mēģina nakts 
sāpes remdēt, laiku pa laikam izkarinot kāju pāri 
gultas malai. Jā, uz brīdi tas palīdz, jo atkal iedar-
bojas gravitācija, bet, atgriežoties horizontālā stā-
voklī, atgriežas arī sāpes. Ja cilvēks nemeklē ārsta 
palīdzību, necik ilgi nebūs jāgaida līdz ceturtajai 
slimības stadijai.
– Kā tā izpaužas?
– Nesaņemot pietiekošu asins apgādi un skā-
bekli, kāju audi pamazām atmirst, un attīstās 
čūlas un gangrēna.
– Vai ir kāda atšķirība, kā perifēro artēriju sli-
mība attīstās sievietēm un kā vīriešiem?
– Ir gan! Ar šo slimību procentuāli vairāk slimo 
vīrieši. Mēs, ārsti, to skaidrojam tādējādi, ka vīrieši 

vairāk smēķē, kā arī mīl treknāku ēdienu, kamēr 
sievietēm šīs slimības rašanos vairāk nosaka ģenē-
tiskais mantojums, cukura diabēts un augsts asins-
spiediens. Starp citu, vīriešiem viens no pirmajiem 
simptomiem ir dzimumpotences samazināšanās, 
kas ir loģiski izskaidrojama. Kad artēriju nospros-
tojums notiek iegurnī, dzimumorgāni cieš no asins 
apgādes un skābekļa trūkuma un zaudē tiem 
paredzētās funkcijas.
– Vai perifēro artēriju slimības diagnostika ir 
sarežģīta un laikietilpīga?
– Diagnostika ir pavisam vienkārša. Sākotnēji 
to var noteikt ģimenes ārsts, mērot asinsspie-
dienu uz augšdelma un apakšstilba un izvērtējot 
rezultātu starpību. Nākamais diagnostikas etaps 
ir doplerogrāfija, ko veic ar ultrasonogrāfijas apa-
rātu, apskatot artēriju sieniņas, lai konstatētu, vai 
ir apkaļķojums, un izmērot asins plūsmas ātrumu.
– Kā notiek ārstēšana?
– Labā ziņa ir tā, ka šo slimību var ārstēt visās 
stadijās, pat ceturtajā. Protams, ir svarīgi meklēt 
ārsta palīdzību pēc iespējas ātrāk, jau sajūtos pir-
mos simptomus. Jo ātrāk slimību diagnosticē, jo 
vienkāršāk ir to izārstēt. Pirmajā un otrajā stadijā 
ārstēšana notiek ar medikamentiem un kustību 
terapiju, taču ir svarīgi mainīt arī savu dzīves-
veidu un atteikties no kaitīgajiem ieradumiem, 
pirmām kārtām no smēķēšanas. Medikamenti, 
ar ko ārstē šo slimību, nav no lētākajiem, taču 
tie nav arī paši dārgākie. Atsakoties no smēķēša-
nas, par ietaupīto naudu varēs iegādāties zāles. 
Savukārt, runājot par kustību terapiju, pastāv 
maldīgs priekšstats, ka pacientam tagad nepie-
ciešams absolūts miers. Kustības ir ļoti svarī-
gas, lai veicinātu asinsriti pa tiem kapilārajiem 
apkārtceļiem, kas paši izveidojušies, tādējādi 
daļēji kompensējot asins plūsmu, kas neno-
nāk audos caur nosprostoto artēriju. Protams, 
ir svarīgi arī mainīt savu ēdienkarti un atteikties 
no trekniem produktiem. Trešajā un ceturtajā 
stadijā līdztekus medikamentiem jau ir nepie-
ciešama arī ķirurģiska iejaukšanās, tāpēc šajās 
stadijās slimību ārstē slimnīcā. Pat, ja cilvēkam 
ir jau sākusies audu atmiršana un gangrēna, ar 
pareizu ārstēšanu ir iespējams izņemt bojājos 
audus, atjaunot asinsriti un saglabāt kāju, kas 
agrāk nebija iespējams. Tad vienīgā ārstēšana 
bija kājas amputācija.
– Vai ir kādas rekomendācijas, kā dzīvot, lai 
šī slimība cilvēku neskartu?
– Jā, ir, turklāt tās ir ļoti vienkāršas! Pirmkārt, jāno-
staigā 60–120 minūtes diennaktī. Visas diennakts 
laikā tas ir pavisam maz! Otrkārt, kaitīgo ieradumu 
koriģēšana, atteikšanās no smēķēšanas un trek-
najiem ēdieniem.
– Kas notiek, ja perifēro artēriju slimību 
neārstē? 
– Tad cilvēks var nonākt līdz ļoti smagai invalidi-
tātei – abu kāju zaudēšanai! Es domāju, ka par to 
ir vērts aizdomāties.

Lai nezaudētu kājas – jāārstējas!

Liepājas reģionālās slimnīcas asinsvadu ķirurgs Algers Brūveris brīdina: perifēro 
artēriju aizkaļķošanās, ja to neārstē, var novest pie smagas invaliditātes un pat kāju 
zaudēšanas!

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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zz Ar perifēro artēriju slimību vīrieši slimo biežāk nekā sievietes.
zz Līdz 30 gadu vecumam aterosklerozes risks ir minimāls, bet pēc 
60 gadu sasniegšanas ikvienam cilvēkam novērojamas kaut vai 
minimālas aterosklerozes iezīmes.
zz Sajūtot mijklibošanu, nekavējoties jāmeklē ārsta palīdzība, lai 
laikus sāktu ārstēšanos.
zz Gan profilaktiskos, gan ārstnieciskos nolūkos ļoti svarīgi atteik-
ties no kaitīgajiem ieradumiem, pirmām kārtām smēķēšanas.
zz Ārstējot perifēro artēriju slimību pirmajā un otrajā stadijā, 
līdztekus medikamentozajai ārstēšanai ļoti svarīgas ir fizis-
kās aktivitātes.
zz Perifēro artēriju slimības ārstēšanā ļoti būtiska ir pacien-
ta līdzestība.

Zināšanai
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ACEROLA
Sweet

Dabīgs C vitamīns ar 
lielisku garšu visai ģimenei.   

tas ir dabīgs C vitamīna preparāts, 
kura izgatavošanā tiek 

izmantots Acerolas ķiršu ekstrakts.

1 tablete satur 100% no ieteicamās 
C vitamīna dienas devas pieaugušajiem.

Jautājiet aptiekās!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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KRISTĪNE PASTORE

Dzemdes kakla vēzis sievietēm Latvijā ir 
otrs izplatītākais vēža veids aiz krūts dzie-
dzera vēža un trešais izplatītākais vēža 
izraisītais nāves cēlonis aiz krūts dzie-
dzera un plaušu vēža. Saslimstība ar to 
ik gadu palielinās, taču valsts apmaksā-
tajam skrīningam atsaucība ir maza.

Liepājas reģionālās slimnīcas ginekoloģe Mar-
garita Vasjutenko stāsta par iespējām, kā laikus 
diagnosticēt dzemdes kakla vēzi, to izdarot pat 
priekšvēža stadijā, kā no tā izvairīties un kādas ir 
ārstēšanas iespējas.

– Pirms runāt par to, kā diagnosticēt un ārstēt 
dzemdes kakla vēzi, izskaidrojiet, lūdzu, kā 
tas rodas?
– Dzemdes kakla vēzis ir nopietna problēma tieši 
tāpēc, ka tas skar sievietes sociāli aktīvajā periodā, 
kad viņām vajadzētu pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un 
laist pasaulē bērnus. Eiropā saslimstība ir reģis-
trēta jau no 15 gadu vecuma, bet Latvijā reģis-
tru veido, sākot no 20 gadu vecuma. Pēdējos trīs 
gados lielākais saslimušo skaits ir vecumā no 20 
līdz 50 gadiem. Tas ir laiks, kad sievietes veido 
ģimenes, audzina bērnus, strādā un ir sociāli aktī-
vas. Ja tāda nopietna slimība kā dzemdes kakla 
vēzis pārvelk tam visam svītru, tas ir ļoti bēdīgi, un 
vēl bēdīgāk tāpēc, ka šo vēža formu diagnosticē 
arī jaunām sievietēm, kurām vēl nav bērnu. Ir pie-
rādīts, ka dzemdes kakla vēža cēlonis ir inficēšanās 
ar cilvēka papilomas vīrusu (CPV, angliski – HPV  – 
human papilloma virus). Pētījumos ir pierādīts, ka 
līdz 99% saslimšanas gadījumu vainojams tieši šis 
vīruss, kam ir vismaz simts tipu, taču vairāk nekā 
70% gadījumu slimības izraisītājs ir 16. un 18. tips.
– Diagnoze dzemdes kakla vēzis ikvienai sie-
vietei ir šoks! Kā tas varēja notikt – tas droši 
vien ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko 
uzdod ārstam?
– Jā, un mēs uz to varam pavisam viegli bez minē-
jumiem atbildēt: inficēšanās notiek seksuālo kon-
taktu ceļā, jo cilvēka papilomas vīruss dzīvo vīrieša 
intīmākajā ķermeņa vietā un arī uz ādas. Inficēties ar 
šo vīrusu ir iespējams pat pirmā dzimumkontakta 
reizē, tāpēc pasargātākas ir sievietes, kurām ir drošs 
un pastāvīgs dzimumpartneris. Ja pastāvīgu attie-
cību nav un notiek dzimumpartneru maiņa, vienī-
gais drošais līdzeklis, kā sevi no vīrusa pasargāt, ir 
dzimumkontakta laikā izmantot prezervatīvu. Pret-
apaugļošanās tabletes šo funkciju neveic. Tāpat 
šo vīrusu nav iespējams iznīdēt, pēc nedrošām vai 
gadījuma dzimumattiecībām izdzerot kādas avā-
rijas kontracepcijas tabletes, kā to dara, lai izsargā-
tos no nevēlamas grūtniecības. Inficēties ar cilvēka 
papilomas vīrusu var jebkura sieviete, taču labā ziņa 
ir tā, ka ne visas saslims ar dzemdes kakla vēzi. Šeit 
ļoti liela nozīme ir sievietes vispārējai organisma aiz-
sargspējai – imunitātei. Pētījumi liecina, ka 85–95% 
gadījumu, pat ja sievietei šo vīrusu konstatē, gada, 
divu gadu laikā organisms ar to pats tiek galā, un 
vīruss aiziet bojā. Problēmas sākas tad, ja tas kaut 
kādu iemeslu dēļ paliek organismā un sāk savus 
ļaunos darbus. Taču vēža attīstība notiek ļoti lēni – 
var paiet 10 un pat 15 gadi no inficēšanās brīža, līdz 
vīrusa iespaidā attīstās slimība. Šī procesa attīstību 
un vispār iespēju saslimt ar dzemdes kakla vēzi vei-
cina un paātrina arī smēķēšana. Cigaretes satur vie-
las, kas grauj cilvēka imūno sistēmu, tostarp arī tās 
imūnās vielas dzemdes kakla gļotādā, kas darbojas 
pret cilvēka papilomas vīrusu.
– Lai ārstēšana būtu iespējama, slimība ir jādi-
agnosticē. Pirms doties pie ārsta, vai sieviete 

pati var sajust kādus simptomus, kas varētu 
liecināt par dzemdes kakla vēzi?
– Tur jau tā lieta, ka pirmsvēža stadijā dzemdes 
kakla vēzim nav absolūti nekādu simptomu, 
nekādu izpausmju, kas varētu liecināt par to, ka 
kaut kas nav kārtībā. Līdzīgi var būt arī tad, kad 
slimība ir jau 1.stadijā. Pazīmes – sāpes vēdera 
lejasdaļā, asiņaini izdalījumi un citas – var parā-
dīties, kad slimība jau attīstījusies tālākās stadijās. 
Vēlīnajās stadijās sūdzības jau ir komplicētas. Mūs-
dienu medicīnas iespējas ļauj šo slimību diagnos-
ticēt jau pirmsvēža stadijā un līdz ar to arī ārstēt, 
nedodot iespēju tai attīstīties tālāk.
– Kā notiek dzemdes kakla vēža diagnosti-
cēšana? 
– To nevar izdarīt nekā citādi, kā vien laborato-
riski. Protams, ja slimība jau būs attīstījusies tālā-
kās stadijās, dzemdes kakla vizuālās izmaiņas būs 
redzamas arī ginekoloģiskās apskates laikā, taču 
priekšvēža stadijā vizuāli vēl nekas nav ierau-
gāms. Tieši tāpēc tik liela nozīme ir onkocitolo-
ģiskajām analīzēm. Ja tajās uzrādās aizdomas par 
iespējamu dzemdes kakla vēža šūnu klātbūtni, 
mēs veicam padziļinātu izmeklēšanu ar kolposko-
pisko metodi. Pirms gada Rīgā, pie mums Liepājas 
reģionālajā slimnīcā un arī Daugavpilī izveidoja 
Kolposkopijas centrus. Kolposkopija ir izmeklē-
šanas metode, kuras laikā, izmantojot gineko-
loģisko spoguli un kolposkopu, kas ir speciāls 
ar gaismu un filtriem aprīkots mikroskops, tiek 
apskatīts dzemdes kakls un apkārtējie audi vai-
rākkārtējā palielinājumā. Vajadzības gadījumā 
šīs procedūras laikā pacientēm veic arī biopsiju, 
paņemot nelielu audu paraugu histoloģiska-
jai izmeklēšanai. Ja tiek konstatētas pirmsvēža 

šūnas, sievietei, veicot neliela apjoma operāciju, 
izņem bojātos audus, saglabājot gan dzemdi, 
gan dzemdes kaklu. Īpaši svarīgi tas ir sievietēm, 
kurām vēl nav bērnu, jo šādā veidā ir iespējams 
laikus konstatēt slimību, pirms tā vēl attīstījusies, 
un to izārstēt, saglabājot iespēju sievietei kļūt 
par māmiņu. Tikpat svarīgi atklāt dzemdes kakla 
vēzi pēc iespējas agrīnākā stadijā ir arī jebkurai 
citai sievietei. Diagnosticējot dzemdes kakla vēzi 

agrākā stadijā, mēs izņemam dzemdes kaklu un, 
iespējams, arī limfmezglus, atstājot dzemdi, kas 
arī vēl dod iespēju sievietei pēc šīs operācija kļūt 
par māmiņu. Daudz bēdīgāk ir tad, ja vēzis atklāts 
vēlākās stadijās. Statistika liecina, ka tikai vienai 
trešdaļai sieviešu, kam diagnosticēts dzemdes 
kakla vēzis, šo slimību atklāj pirmajā stadijā. Pārē-
jām nepieciešama gan sarežģītāka ārstēšanās, 
gan lielāka apjoma operācijas un, būsim atklāti, 
arī dzīvildze ir mazāka. Tas ir ļoti, ļoti bēdīgi! Tāpēc 
es tāpat kā visi citi ginekologi mūsu valstī mudinu 
sievietes izmantot valsts apmaksāto skrīningu 
un doties uz dzemdes kakla pārbaudēm, kad 
esat saņēmušas uzaicinājumu. Šāds skrīnings 
Latvijā notiek kopš 2009. gada, taču statistika 

liecina, ka to izmanto tikai viena trešā daļa uzai-
cināto sieviešu. Es vēlreiz gribu uzsvērt: sievie-
tēm pašām par to nav jāmaksā, valsts viņām šo 
izmeklējumu apmaksā. Ir tikai jāaiziet pie ārsta, 
lai pēc tam varētu dzīvot mierīgi vai gadījumā, 
ja ir kādas aizdomas par iespējamu saslimšanu, 
nekavējoties veiktu izmeklēšanu un problēmu 
likvidētu sākotnējā stadijā.
Strauji attīstās arī molekulārā laboratoriskā diag-
nostika, un Latvijā ir iespēja noteikt vīrusa klāt-
būtni dzimumceļos, nosakot HPV DNS vai RNS. 
HPV noteikšana šobrīd pasaulē ir atzīta par efek-
tīvu metodi dzemdes kakla vēža agrīnā diagnos-
tiskā, un atsevišķās Eiropas valstīs to izmanto 
kā primāro skrīninga metodi. Ja vīrusa nav, sli-
mība attīstīties nevar, turklāt piedāvātie testi ļauj 
noteikt dažādus onkogēno HPV vīrusa tipus, ne 
tikai 16. un 18., no kuriem pasargā vakcīna. Tā 
kā ir zināms, ka pēc inficēšanās dzemdes kakla 
vēža attīstībai nepieciešami vairāk nekā desmit 
gadi, attiecīgi HPV noteikšana būtu jāatkārto retāk 
nekā citoloģiskie izmeklējumi, piemēram, reizi 
piecos gados. HPV noteikšana ir arī būtiska pēc 
ķirurģiskas pirmsvēža izmaiņu ārstēšanas – tā var 
noteikt, vai sievietei joprojām pastāv dzemdes 
kakla vēža attīstības risks, vai viņa šobrīd ir pil-
nībā izārstēta. Latvijā sievietei par šiem testiem 
pagaidām ir jāmaksā pašai.
– Kāpēc, jūsuprāt, tikai viena trešā daļa sie-
viešu izmanto valsts apmaksātā skrīninga 
iespēju? 
– Es nezinu. Man nav atbildes uz šo jautājumu, 
bet esmu runājusi par to ar sievietēm. Citas 
saka – aizmirstot par atsūtīto uzaicinājumu, 
citas nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un uzaicinā-
jumu nemaz nesaņem, vēl kāda veic šo pārbaudi 
ikgadējā vizītē pie ginekologa, taču šīs sievietes 
neiet kopējā uzskaitē un tamlīdzīgi. Ņemot vērā 
skrīninga nepārliecinošos rezultātus, es vēlreiz 
vēlos atgādināt – izmantojiet šo apmaksāto pār-
baudi, jo tas, sievietes, ir jūsu veselības un dzīvī-
bas pasargāšanai!
– Kopš 2012. gada vakcinācijas programmā 
ir iekļautas vakcīnas pret cilvēka papilomas 
vīrusu meitenēm 12 gadu vecumā.
– Šīs vakcīnas darbojas pret 16. un 18. cilvēka papi-
lomas vīrusa tipu, un es noteikti iesaku vakcinē-
ties. Protams, rezultātus mēs redzēsim tikai pēc 
ilgāka laika – tad, kad šīs meitenes būs pieaugu-
šas, sāks dzimumdzīvi un kad būs pagājuši tie 
gadi, kuru laikā vīruss attīstās. Tomēr pasaules 
pētījumi pierāda, ka vakcīna ir efektīva. Protams, 
tā nepasargā pret visiem šī vīrusa tipiem, tāpēc 
dzimumsakaru laikā izsargāšanās no inficēšanās 
ar prezervatīvu vienalga ir svarīga, jo tas pasargā 
arī no citām seksuāli transmisīvajam slimībām un 
galu galā no nevēlamas grūtniecības. Starp citu, 
attīstītajās pasaules valstīs jau sāk spriest par to, 
ka pret cilvēka papilomas vīrusu vajadzētu vakci-
nēt arī zēnus, jo viņi ir šī vīrusa pārnēsātāji, turklāt 
vīruss vīriešiem var izsaukt dzimumlocekļa vēzi. 
Vīruss var izsaukt arī ādas, taisnās zarnas, rīkles 
un citas lokalizācijas vēzi.
– Kas varētu samazināt saslimstību ar dzem-
des kakla vēzi un uzlabot sieviešu ginekolo-
ģisko veselību?
– Es domāju, ka ģimenē meitenes jau no mazām 
dienām vajadzētu pieradināt pie domas, ka ar 
laiku regulāri būs jāiet pie ginekologa un jāveic 
veselības pārbaudes. Mammām vajadzētu 
izskaidrot savām meitām, ka ginekologs nav 
nekāds bubulis, un vizītes pie šī ārsta ir ļoti svarī-
gas sievietes veselībai. Manuprāt, tas ir viens no 
svarīgiem ceļiem, kā iemācīt sievietēm rūpēties 
par savu ginekoloģisko veselību.

Kas palīdzēs noķert dzemdes kakla vēzi

«Pirms gada Liepājas reģionālajā slimnīcā izveidoja Kolposkopijas centru, un tagad 
sievietēm ir iespējas veikt mūsdienīgas pārbaudes, lai dzemdes kakla vēzi diagnos-
ticētu pat priekšvēža stadijā,» saka ginekoloģe Margarita Vasjutenko.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Pēc inficēšanās ar 
cilvēka papilomas 
vīrusu var paiet 10 
un pat 15 gadi, līdz 
vīrusa iespaidā attīstās 
dzemdes kakla vēzis.
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Joprojām nav pilnīgi skaidrs, kas ir cukura 
diabēta izraisītājs, bet ir skaidrs, ka pēc 
šīs slimības atklāšanas tā faktiski kļūst 
par cilvēka un pat viņa ģimenes dzīves-
veidu, jo turpmāk daudz kas būs jāmaina, 
lai ar to sadzīvotu. 2. tipa cukura diabēta 
pacienti ir ārstu īpašie «rūpju bērni», jo 
viņiem pastāv augsts kardiovaskulāro 
notikumu risks, ja diabēts netiek pietie-
kami kompensēts.

Kā sadzīvot ar cukura diabētu un kā nenonākt līdz 
smagiem kardiovaskulāriem notikumiem, skaidro 
endokrinologs Anatolijs Lucenko no Liepājas.

– Vai kardiovaskulāro notikumu risks ir visiem 
2. tipa cukura diabēta slimniekiem?
– Tā gandrīz varētu teikt, jo sakarā ar pamatsli-
mību – diabētu – viņiem ir skarta kardiovasku-
lārā sistēma. Tie ir faktiski visi asinsvadi: gan sirds 
asinsvadi, gan galvas smadzeņu asinsvadi, gan 
acs dibena asinsvadi, gan perifērās artērijas un 
citi, pat vissīkākie. Līdz ar to šiem cilvēkiem ir liels 
kardiovaskulāro notikumu risks. Tas nozīmē, ka ir 
iespēja iedzīvoties gan insultā, gan infarktā, tik-
pat labi tā var būt kāju gangrēna, ko izraisa atero-
sklerotiskais process – asinsvadu sašaurināšanās. 
Tāpat bojājumi notiek nieru asinsvados, un līdz 
ar to šiem slimniekiem biežāk nekā citiem attīs-
tās nieru mazspēja.
– Kāpēc tā notiek?
– Parasti šo pacientu diabēts nav pietiekami 
kompensēts. 
– Kas pie tā vainojams?
– Viņi nav saņēmuši pietiekamu mediķu uzrau-
dzību un aprūpi.
– Bet varbūt cilvēki nemaz nav meklējuši palī-
dzību, nav gājuši pie ārsta, un tāpēc arī palī-
dzība nav saņemta?
– Jā, tieši tā arī bieži notiek! Cilvēks nemaz nezina, 
ka viņam ir paaugstināts cukura līmenis, bet tad 
pēkšņi rodas kāds kardiovaskulārs notikums: 
insults vai infarkts. Pēc tam atklājas, ka šim pacien-
tam jau ilgstoši ir paaugstināts cukura līmenis, 
kas bojā asinsvadus. Cilvēks to patiešām var arī 
nezināt, jo 2. tipa diabēta slimniekiem slimība 
norisinās slēpti – ir kaut kādi simptomi, piemē-
ram, pastiprinātas slāpes un nogurums, taču tam 
netiek pievērsta uzmanība. Slimība pa to laiku 
progresē, cukura līmenis paaugstinās un veic 
savus ļaunos darbus cilvēka asinsvados. Manā 
praksē, ārstējot diabēta pacientus slimnīcā, ir 
bijuši gadījumi, kad pēc izrakstīšanās no stacio-
nāra pacients turpina ārstēšanos ambulatori pie 
sava ģimenes ārsta, taču viņš neveic regulāras 
korekcijas slimnīcā rekomendētajā terapijā.
– Kāpēc tas ir vajadzīgs?
– Antidiabētisko terapiju laiku pa laikam ir nepie-
ciešams pārskatīt un koriģēt. Ik pēc trim mēne-
šiem katram diabēta pacientam veic glikozētā 
hemoglobīna mērījumu, un atkarībā no saņem-
tajiem rezultātiem ir jākoriģē terapija. Tas ir ļoti 
svarīgi! Tāpat pacientiem ik dienas jāveic cukura 
līmeņa paškontrole, jāaizpilda dienasgrāmata 
un regulāri jāapmeklē speciālists. Ģimenes ārsti 
pārslodzes dēļ bieži vien vai nu nemaz neno-
sūta pacientu uz izmeklējumiem, vai iet vieglāko 
ceļu un izraksta tos pašu medikamentus, ko slim-
nīcā. Terapija jākoriģē, vadoties no saņemtajiem 

laboratoriskajiem izmeklējumiem, un pieturēša-
nās pie vienas un tās pašas terapijas var radīt risku, 
ka pacientam tiks bojāts asinsvadu endotēlijs. Ja ir 
izmaiņas glikozētā hemoglobīna rādītājos, ģime-
nes ārstam ir rūpīgi jāizvērtē, kurā brīdī nepiecie-
šama spēcīgāka terapija un kad var zāļu devas 
samazināt. Bez regulāras korekcijas pilnvērtīga 
diabēta kompensācija nav iespējama. Savukārt, 
ja pacients sasniedz mērķa cukura līmeņa rādītā-
jus un mērķa glikozēto hemoglobīnu, bioķīmisko 
analīžu rādījumi, kā arī holesterīna un triglicerīdu 
līmenis ir normas robežās, ja cilvēks pārbauda 
nieru veselību un vienu reizi gadā apmeklē acu 
ārstu, tad ir diezgan liela garantija, ka viņam 
nedraud dažādas komplikācijas, starp kurām ir 
arī kardiovaskulārie notikumi. Ja arī izmaiņas ir 
sākušās, regulāra cukura līmeņa rādījumu kon-
trole un noturēšana normas robežās šos proce-
sus var apstādināt, un turpmāk tie attīstīsies ļoti 
lēni vai pat apstāsies.
– Ko, jūsuprāt, vajadzētu darīt, lai cilvēks pēc 
iespējas ātrāk uzzinātu, ka viņam ir cukura 
diabēts? 
– Pirmkārt, ir svarīgi zināt savas ģimenes slimību 
vēsturi, jo lielāks risks saslimt ar diabētu ir cilvē-
kiem, kuriem ar to jau slimo kāds no tiešajiem radi-
niekiem. Otrkārt, vismaz reizi gadā ir jāpārbauda 
cukura līmenis asinīs. Nevajag gaidīt, kad ārsts 
piezvanīs un uzaicinās vai atsūtīs vēstuli. Pirmām 
kārtām cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību.

– Kas varētu provocēt saslimšanu ar cukura 
diabētu? 
– Tā ir aptaukošanās, mazkustīgs dzīvesveids, psi-
hoemocionāla pārslodze, pārāk liela ogļhidrātu – 
kūciņu un bulciņu, kā arī baltmaizes, konfekšu un 
medus – lietošana uzturā. Tāpat ir svarīgi kontro-
lēt holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs. Īpaši 
rūpīgi tas ir jādara vecumā pēc 40 gadiem. Ļoti 
svarīga ir asinsspiediena korekcija, jo paaugstināts 
asinsspiediens ir viens no būtiskākajiem iemes-
liem kardiovaskulārajiem notikumiem.
– Ja cilvēkam konstatē diabētu, vai tas nozīmē, 
ka turpmāk skaistā dzīve beigusies un sagaida 
vairs tikai slimības, slimības un slimības, kas 
sekos cita citai?
– Nē, tā nu gan nav! Mūsdienās ir tik daudz dažādu 
medikamentu, lai ārsts sadarbībā ar pacientu varētu 
izvēlēties vispiemērotākos. No vienas puses, daudz 
medikamentu un liela izvēle varētu šķist apgrūti-
noši, bet daudzie medikamenti tomēr dod lielā-
kas iespējas katra pacienta individuālai ārstēšanai, 
iespējams medikamentus variēt, mainīt un piemek-
lēt katram cilvēkam vislabākos. Ar to gan ir jārēķi-
nās, ka līdz ar diagnosticētu diabētu pacientam un 
arī viņa ģimenei dzīve mainīsies diezgan būtiski. 
Vispirms pacientam noteikti ir jāiegādājas cukura 
līmeņa mērītājs un ik dienas jāseko saviem rādī-
jumiem. Ļoti svarīga te ir tuvinieku iesaistīšanās. 
Ja pacients to pats nevar izdarīt, ir jābūt kādam, 
kas viņam var palīdzēt. Tāpēc, ja kādam no saviem 

pacientiem diagnosticēju cukura diabētu, es lūdzu, 
lai viņš vizītē ierodas kopā ar tuvinieku, ar kuru 
viņam ir vislielākā saskaņa un kurš varētu palīdzēt: 
vīrs, sieva, bērni vai kāds cits. Diabēta pacientiem 
ikdienā ir jālieto daudz medikamentu gan asinsspie-
diena un holesterīna korekcijai, gan cukura līmeņa 
pazemināšanai, gan aspirīns asins šķidrināšanai un 
citi, tāpēc arī bieži vien ir vajadzīgs kāds piederīgais, 
kas varētu tam palīdzēt sekot. Kā jau es sacīju, ja 
diabēts nebūs pietiekami kompensēts, attīstīsies 
komplikācijas un iepriekš minētie kardiovaskulārie 
notikumi. Bet tas nu gan nav vajadzīgs!
– Kā ir ar dzīvesveida maiņu?
– Arī tam ir būtiska loma diabēta pacienta turp-
mākajā dzīvē, un arī tāpēc ir svarīgi ārstēšanā 
iesaistīt tuviniekus – izmaiņas skars visu ģimeni. 
Atbilstoši savai slimībai ir jākoriģē ēdienkarte. 
Noteikti jāsamazina palielinātais svars, ja tāds ir. 
Es saviem pacientiem rekomendēju noteikti aiziet 
vizītē pie dietologa, kas to visu mācēs profesionāli 
izskaidrot. Svarīgs ir arī veselīgs miegs vismaz 6–7 
stundas. Smēķējošiem pacientiem noteikti no šī 
netikuma jāatsakās, jo smēķēšana sašaurina asins-
vadus, kas var draudēt ar asinsvadu aizkaļķošanos, 
kā rezultātā var notikt gan insults, gan infarkts, var 
attīstīties gangrēna. Pat tik tālu, ka nāksies zau-
dēt kāju. Vēl diabēta slimniekiem ļoti svarīgas ir 
fiziskās aktivitātes – vismaz stundu gara pastaiga 
dienā ir obligāta. Tas nav mans izdomājums, tās 
ir Pasaules Diabēta asociācijas rekomendācijas. 
Piemēram, tagad ļoti populāra ir nūjošana. Tā 
ir lieliska fiziskā aktivitāte, kas uztur tonusā visu 
ķermeni. Protams, ir svarīga cukura līmeņa paš-
kontrole vairākas reizes dienā. Tāpēc es teikšu 
tā: diabēts ir ļoti stingrs režīms un pašdisciplīna!
– Vai diabēta pacientu vidū vērojama arī 
pašārstēšanās? 
– Jā, tas nebūt nav retums! Man visskumjāk ir 
tad, kad cilvēkam konstatējam diabētu, es viņam 
izstāstu par slimību un sekām, kādas būs, ja to 
neārstēs. Pēc tam izrakstu zāles, bet viņš pēc kāda 
laika atnāk un paziņo, ka zāles nedzers. Internetā 
esot atradis informāciju par dažādiem, tostarp 
arī dabas līdzekļiem, ar kuriem pietiekot, lai kori-
ģētu savu slimību. Tad es runāju un stāstu, un 
cenšos pārliecināt, ka diabēts nav tikai paaug-
stināts cukura līmenis, ka tā ir slimība, kas bojā 
asinsvadus un citus orgānus un ka no šiem dabas 
preparātiem nekas slikts varbūt arī nenotiks, bet 
bez zālēm iztikt nevar. Lai veiksmīgi kompensētu 
diabētu, tās ir vajadzīgas. Ir gadījumi, kad tā arī 
neizdodas pārliecināt... Šādām sarunām nepie-
tiek ar vizītei paredzētajām 15 minūtēm – tur ir 
vajadzīga vismaz stunda. Tāpēc man ir ļoti žēl, 
ka valsts vairs neapmaksā diabēta māsas darbu.
– Tas nozīmē, ka pacienta līdzestībai, zinā-
šanām un sapratnei par savu slimību ir liela 
loma? 
– Ļoti liela loma! Bez tās ārstēšanās nav iespējama.

Diabēts nav tikai paaugstināts 
cukura līmenis asinīs

Anatolijs Lucenko norāda: tikai pilnvērtīgi kompensēts diabēts ļaus izvairīties no 
smagām komplikācijām.
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zz Cukura līmeņa norma asinīs tukšā dūšā nedrīkst pārsniegt 
6,1 mmol/l
zz Glikozētā hemoglobīna norma diabēta pacientiem ir zem 
7 mmol/l
zz Asinsspiediens nedrīkst būt augstāks par 130/80 mm dzīv-
sudraba staba
zz Kopējais holesterīna līmenis asinīs nedrīkst pārsniegt 4,5 mmol/l
zz Zema blīvuma holesterīns nedrīkst pārsniegt 2 mmol/l
zz Triglicerīdi nedrīkst pārsniegt 1,7 mmol/l

Zināšanai
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Rudens un ziema ir īstais laiks, lai sakār-
totu tās veselības problēmas, par ko 
vasarā negribam pat domāt. Tieši tā rīko-
ties iesaka Liepājas reģionālās slimnīcas 5. 
ķirurģijas nodaļas virsārsts, ķirurgs, flebo-
logs Māris Naļivaiko.

Ar ārstu runājam par paplašinātu vēnu problēmām 
jeb hronisku vēnu mazspēju (HVM). Viņš gaisina 
mītus un iedrošina doties pie ārsta, lai ķertos pie 
vēnu ārstēšanas un tādējādi uzlabotu savu labsa-
jūtu un neiedzīvotos lielās nepatikšanās.

– Joprojām ir izplatīts mīts, ka paplašinātu 
vēnu problēma ir aktuāla tikai gados vecā-
kiem cilvēkiem.
– Tāds mīts tiešām pastāv, taču tas neatbilst patiesī-
bai: mūsdienās pie ārstiem konsultēties par papla-
šinātām vēnām ierodas arī gados jauni cilvēki.
– Kādi tam ir iemesli?
– Tad mums ir jāķeras pie paplašinātu vēnu cēloņu 
izvērtēšanas. Viens no tiem ir iedzimtība, un tieši 
šis riska faktors varētu būt viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc ar paplašinātām vēnām saskaras 
gados jaunie cilvēki. Nākamais ir dzīvesveida, kā arī 
dažādu apstākļu provocētas problēmas, kas var būt 
par paplašinātu vēnu iemeslu cilvēkiem jebkurā 
vecumā: aptaukošanās, grūtniecība, smags fizisks 
darbs vai darbs, kas saistīts ar ilgstošu stāvēšanu 
kājās un tamlīdzīgi.
– Nākamais mīts – paplašinātu vēnu problēmas 
lielākoties piemeklē sievietes?
– Arī tas ir dzirdēts, un iemesls šādam mītam varētu 
būt tāds, ka sieviešu kājas ir vairāk atsegtas nekā 
vīriešu, jo sievietes valkā kleitas un svārkus un 
līdz ar to paplašinātās vēnas ir vairāk ieraugāmas, 
kamēr vīrieši tās paslēpj zem biksēm. Patiesībā 
abiem dzimumiem šīs problēmas ir līdzvērtīgas, un 
abiem tās ir svarīgi ārstēt, turklāt sākt to jau laikus, 
nevis gaidīt, kad problēma samilzīs.
– Ja sākam runāt par ārstēšanu, tad ķeramies 
pie nākamā mīta: paplašinātas vēnas, ja vien 
tās nerada fizisku diskomfortu – tūsku, nogu-
rumu vai krampjus –, nav nepieciešams ārstēt, 
jo tā ir tikai vizuāli estētiska problēma.
– Jā, arī man nav nekāds noslēpums, ka tas ir ļoti 
populārs uzskats. Taču tā nepavisam nav patiesība. 
Īstenībā paplašinātām vēnām vajadzētu pievērst 
uzmanību jau tad, kad parādījušies pavisam nelieli 
paplašinājumu – vēnu mezgli, nevis gaidīt, kad šī 
problēma būs gājusi plašumā. Neārstētas papla-
šinātas vēnas, pat ja tās neraida nekādus fiziski 
sajūtamus diskomforta signālus, pavisam negai-
dīti var radīt smagas un neatgriezeniskas sekas. Kā 
mēs zinām, paplašinātajos vēnu mezglos veidojas 
tromboze, un dažādu iemeslu dēļ šie trombi var 
atrauties no vēnas sieniņas, pa asinsvadiem nokļūt 
līdz plaušu artērijai, to nosprostojot, un cilvēks var 
nomirt. Lai gan es negribu nevienu baidīt, tā notiek 
arī ar gados jauniem pacientiem ar virspusēju vēnu 
varikozi. Pat ja mēs neaizrunājamies tik tālu, tad 
neārstētu paplašinātu vēnu rezultātā var veidoties 
atrofiskās čūlas, kas ir ļoti grūti ārstējamas. Tāpēc 
mēs, ārsti, mudinām cilvēkus neignorēt paplaši-
nātu vēnu problēmu un laikus doties pie ārsta.
– Vai tiešām vienīgā efektīvā ārstēšanas 
metode ir operācija, kā daudzi uzskata?
– Tas patiešām ir mīts, kura dēļ, iespējams, liela daļa 
cilvēku nenāk pie ārsta. Es vienmēr esmu uzsvē-
ris, ka paplašinātu vēnu ārstēšana ir komplekss 
pasākums, un operācija nebūt nav vienīgā ārstē-
šanas metode, bet gan viena no šī kompleksa. Es 
nedomāju, ka mani kolēģi to izmantos kā pirmo. 

Iespējams, tā varētu notikt tikai tādos gadījumos, 
kad pacienta stāvoklis jau ir ļoti sarežģīts un citu 
metožu pielietošana vairs nav efektīva. Tāpēc arī 
jānāk laikus pie ārsta!
– Ar kādu metodi jūs parasti sākat ārstēt savus 
pacientus? 
– Ar to, kura, iespējams, daļai nemaz tik ļoti nepatīk. 
Redziet, ir cilvēki, kas ir gatavi dzert zāles, ļauties 
špricēm, pat gulties uz operācijas galda, taču nav 
gatavi mainīt dzīvesveidu, bet tieši ar to ne mazu-
mam pacientu ir jāsāk. Piemēram, ja cilvēkam ir 
mazkustīgs dzīvesveids un palielināts svars, tad 
viens no terapijas veidiem, ko es rekomendēšu, būs 
palielināt fizisko aktivitāti. Protams, atbilstoši savam 
vecumam un fiziskajām spējām. Lai gan mūsdienās 
daudz cilvēku iesaistās dažādās fiziskajās aktivitā-
tēs, manuprāt, joprojām nenovērtētas ir palikušas 
kaut vai ilgākas un intensīvākas pastaigas svaigā 
gaisā. Daudzi tam netic, bet stundu ilga intensīva 
pastaiga patiesībā ir pielīdzināma vidēja apmēra 
treniņam. Un nav jāsāk ar stundu – uz to ir jāvir-
zās pamazām un kāpinot tempu. Pamēģiniet, un 
rezultāts noteikti būs: gan mundrums, gan fiziskā 
labsajūta, gan arī samazināsies svars! Tieši svara 
samazināšana pacientiem, kam tas ir palielināts, ir 
mana otrā rekomendācija, kas pieder pie dzīves-
veida maiņas. Palielināts svars rada papildu slodzi 
visam organismam, tostarp arī kājām, kas faktiski ir 
mūsu ķermeņa pamats. Protams, ar to vien papla-
šinātas vēnas neizārstēsim. Pirms izvēlēties piemē-
rotākās ārstēšanas metodes, ir jāsāk ar diagnostiku, 
lai ārsts varētu izvērtēt situāciju.
– Vai diagnostika ir sarežģīta?
– Nepavisam ne, mūsdienās tā ir vienkārša un 
ātra. Par vēnu mazspēju mēs varam runāt tad, 
kad slimība ir attīstījusies tiktāl, ka vēnas zaudē 
savu elasticitāti un vārstulis vairs nespēj noturēt 
asins plūsmu tikai vienā virzienā – no perifērijas 
uz centru, no kājām uz sirdi un plaušām. Līdz ar 

to notiek tā saucamais atvilnis, un asinis sāk plūst 
arī pretējā virzienā. Lai pārbaudītu, vai pacientam 
ir šādas problēmas, mēs veicam izmeklēšanu ar 
dupleksa sonoskopu (vēnu pārbaude ar ultra-
skaņu). Ar tā palīdzību mēs varam noteikt, kā notiek 
asins plūsma vēnās, un pārliecināties, vai tā notiek 
pareizajā virzienā. Tāpat ar šo izmeklēšanas metodi 
ir iespējams pārliecināties, vai vēnās nav trombu 
un vai vārstuļi ir veseli. Tas ir svarīgi, lai izvērtētu 
tālāko ārstēšanu.
– Jūs jau teicāt, ka ārstēšana ir kompleksa un 
operācija nebūt nav pirmā izvēle. Kādus ārstē-
šana veidus piedāvājat saviem pacientiem?
– Viens no pirmajiem ir kompresijas terapija – 
kompresijas zeķu valkāšana. Īpaši svarīgi tas ir 
cilvēkiem ar palielinātu svaru, kā arī fiziski smaga 
darba veicējiem un cilvēkiem, kas darba dienu 
lielākoties pavada, stāvot kājās. Šīs zeķes uzvelk 
no rīta, un tās neļauj vēnu sieniņām izplesties, 
tādējādi pasargājot kājas no smaguma sajūtas 
un tūskas. Aptiekās ir nopērkamas kompresijas 
zeķes, kas izstrādātas atbilstoši gan sievietēm, 
gan vīriešiem, taču pirms to iegādes būtu svarīgi 
konsultēties ar flebologu, kas izvērtēs katram indi-
viduāli nepieciešamo spiedienu. Zeķes ir diezgan 
dārgas, tāpēc ir svarīgi tās piemeklēt atbilstoši 
savai vajadzībai, nevis lieki tērēties. Dažkārt, lai 
palīdzētu uzlabot kāju labsajūtu, noder arī pro-
filaktiskās zeķes, kurām ir mazāks spiediens uz 
vēnu sieniņām nekā ārstnieciskajām.
– Tomēr pacienti nereti sūdzas, ka kompresijas 
zeķes nav īsti parocīgs risinājums, jo vasarās ar 
tām ir karsti, tās ir grūti uzvilkt. Ir cilvēki, kuri 
nespēj sadzīvot ar to radīto spiediena sajūtu.
– Es piekrītu. Jā, šīs neērtības ir, tomēr ir vērts cen-
sties ar tām sadzīvot, jo kompresijas zeķu valkāšana 
patiešām atvieglo paplašinātu vēnu pacienta lab-
sajūtu. Es parasti saviem pacientiem kompresijas 
terapiju kombinēju ar medikamentozo terapiju. Es 

savā praksē visbiežāk iesaku medikamentu Detra-
lex, ko lieto pat smagas hroniskas vēnu mazspējas 
gadījumos. Tas ir vienīgais medikaments, kas ir 
mikronizēts – tā aktīvā viela ir sasmalcināta smal-
kās frakcijās, kas nodrošina labāku uzsūkšanos 
kuņģa zarnu traktā, un tas savukārt dod labāku 
efektu, samazinot hroniskas vēnu mazspējas sim-
ptomus. Tāpat efektīva ir skleroterapija. Tas nozīmē, 
ka paplašinātajā vēnā ar šļirci ievada medikamentu, 
vēnu slēdzot asinsritei. Šo terapiju izmanto gan 
kā pamatmetodi nelielu paplašinājumu ārstē-
šanai, gan pēc operācijām, lai koriģētu sīkākos 
vēnu sazarojumus.
– Tomēr ir gadījumi, kad bez operācijas neiz-
tikt, un būsim atklāti – to nemaz nav tik maz.
– Protams, ka vajadzības gadījuma operācija ir 
efektīva ārstēšanas metode. Mūsdienās operā-
cijas ir ļoti saudzējošas – ārstēta tiek tikai slimā 
vieta, nevis kā agrāk, kad izņēma visu vēnu. Šodien 
pēc operācijām rētas uz kājām faktiski nav redza-
mas. Liepājas slimnīcā tāpat kā citviet Latvijā mēs 
izmantojam endoluminālās operācijas: lielākoties 
radiofrekvences (RF), taču atsevišķos gadījumos 
pielietojam arī lāzeroperāciju (EVLA). Tā kā šīs ope-
rācijas ir mazinvazīvas, tām ir minimāls komplikā-
ciju risks, kā arī ātrāka atveseļošanās, salīdzinot 
ar agrākajiem laikiem. Operāciju gaitā tiek slēgta 
slimā vēna, un tajā turpmāk vairs nenotiek asins-
rite. To kompensē citas vēnas, taču cilvēka veselī-
bai tas nekaitē.
– Vai pēc operācijas pacientam ir pamats prie-
cāties, ka jauni vēnu paplašinājumi turpmāk 
vairs neveidosies un problēma ir likvidēta uz 
visiem laikiem?
– Katram tā gribētos, bet tādu garantiju nevar dot 
neviens ārsts. Ja cilvēkam ir tendence uz papla-
šinātu vēnu problēmām, ar gadiem var veido-
ties atkal jauni paplašinājumi citās vēnās, taču, ja 
viņš savlaicīgi meklēs palīdzību, iespējams, ar to 
pašu skleroterapiju mēs jau laikus novērsīsim sli-
mības tālāku attīstību. Tāpēc es uzsveru, ka ir sva-
rīgi savlaicīgi vērsties pie ārsta, nevis gaidīt, kamēr 
problēmas radīs veselības draudus citām orga-
nisma sistēmām.
– Ir vēl kāds mīts: operācija piemērota jaunā-
kiem cilvēkiem, bet gados vecākiem jāiztiek 
ar zālēm un kompresijas terapiju.
– Tā nu gan nav! Manā praksē ir bijuši pacienti 
virs 70 gadiem, un mēs veiksmīgi ar operācijas 
palīdzību esam ārstējuši viņu paplašinātās vēnas. 
Protams, ka senioriem pirms operācijas ir rūpīgi 
jāizvērtē viņu kopējais veselības stāvoklis, citas 
slimības un dažādi riska faktori, taču vienmēr ir 
iespējams atrast piemērotāko terapiju kombinā-
ciju, no kurām viena ir arī operācija.
– Pret smaguma sajūtu kājās un arī paplaši-
nātu vēnu gadījumos liela daļa cilvēku iztiek 
bez vizītes pie ārsta, bet tā vietā lieto dažā-
das aptiekās bez receptes nopērkamas ziedes.
– Tās, protams, zināmā mēra uzlabo cilvēka paš-
sajūtu, taču tā nav ārstēšanas metode. Ziedes var 
palīdzēt kādu laiku, bet ne ilgtermiņā, jo tās neap-
tur slimības attīstību.
– Ir cilvēki, kuri izmanto dažādus dabas līdzek-
ļus: vasarā uz paplašinātajām vēnām liek ceļ-
mallapas, dzer ceļmallapu sulu, liek kāpostu un 
dadžu lapas, kā arī rudenī lasa kastaņus, aplej 
tos ar šņabi un iegūto izvilkumu liek uz kājām, 
kā arī lieto to iekšķīgi.
– Ja cilvēkam ir vēlēšanas darboties, nekas no šeit 
nosauktā par sliktu nenāks, taču tas ir līdzīgi kā ar 
ziedēm: šādā veidā nevar ne izārstēt hronisku vēnu 
mazspēju, ne arī apturēt tās attīstību. Tādā veidā 
var palīdzēt mazināt smaguma sajūtu kājās, kas 
arī nav mazsvarīgi.

Palīdzēsim savām kājām!

Atnākt pie ārsta uz konsultāciju jau tad, kad pamanīti tikai pirmie simptomi, kas 
varētu liecināt par hroniskas vēnu mazspējas attīstību, tā ir iespēja šo problēmu 
izārstēt daudz ātrāk un saudzīgāk, uzskata flebologs Māris Naļivaiko.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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KRISTĪNE PASTORE

Liepājai ir senas kurortoloģijas un reha-
bilitācijas tradīcijas, ko turpina Liepājas 
reģionālās slimnīcas Fizikālās terapijas 
un rehabilitācijas nodaļa. Tajā līdztekus 
vēsturiskajiem piedāvājumiem nākuši 
klāt vairāki jaunumi, ar kuriem iepazīstina 
nodaļas virsārste Līga Priedena.

– Ir pagājis gads, kopš renovētajā Liepājas 
reģionālajā slimnīcā atklāta jauna Rehabili-
tācijas nodaļa. Ko tā piedāvā?
– Šī nodaļa piedāvā divas jaunas iespējas, kā pēc 
akūtās palīdzības saņemšanas turpināt ārstēša-
nos, lai smagu slimību pacientiem nodrošinātu 
rehabilitāciju, kas paātrina slimnieku atgriešanos 
pilnvērtīgā dzīvē. Šajā nodaļā ir iespējama divu 
veidu palīdzība – stacionārā un dienas stacionārā.
– Kādu slimību pacientiem šo palīdzību 
piedāvā? 
– Lielākoties tie ir insulta pacienti, kā arī pacienti 
pēc dažādām politraumām un citām slimībām. 
Rehabilitācijas palīdzību šie pacienti sākotnēji 
saņem jau tūlīt pēc tam, kad nonākuši slimnīcā 
akūtajā periodā. Pagātnē ir tas laiks, kad viņus 
ārstēja tikai ar mieru un medikamentiem. Nereti 
pat jau no pirmās slimības dienas viņu ārstēšanai 
pieslēdzas rehabilitācijas speciālisti. Tas notiek 
tūlīt pēc tam, kad ārstējošais ārsts ir atzinis, ka 
šie pacienti var sākt kustēties, runāt, darboties un 
atgūt slimības rezultātā zaudētās funkcijas. Pēc 
tam, kad akūtais periods ir garām, šādiem pacien-
tiem piedāvā palikt stacionārā, lai Rehabilitāci-
jas nodaļā turpinātu atveseļoties. Pilnveidotu un 
atgūtu tās funkcijas, kas slimības ietekmē ir zau-
dētas – runas, kustību un citas spējas –, jo neviens 
pacients nevēlas visu turpmāko dzīvi palikt par 
nastu pats sev un saviem tuviniekiem. Visi grib 
atgūt agrākās spējas, paši par sevi parūpēties. 
Tāpēc arī ir izveidota Rehabilitācijas nodaļa. Tās 
stacionārajā daļā mēs piedāvājam intensīvu prog-
rammu. Valsts apmaksātais laiks, kurā pacien-
tam ir jāmaksā valsts noteiktā pacienta iemaksa, 
– 10 eiro dienā – ir līdz trim nedēļām. Šajā laikā 
pacients saņem savai slimībai atbilstošu proce-
dūru un vingrinājumu kompleksu, kas veicina 
ātrāku atveseļošanos nekā tas notiktu tad, ja cil-
vēks uzreiz atgrieztos mājās, kur pavadītu laiku 
tuvinieku aprūpē bez speciālistu rekomendē-
tas rehabilitācijas programmas. Mūsu piedāvā-
tajā programmā pavisam maza daļa ir atvēlēta 
medikamentozajai ārstēšanai, bet daudz lielāka 
tieši rehabilitācijai. Tas nozīmē gan individuālu, 
gan grupu terapiju ar speciāliem vingrojumiem, 
logopēda pakalpojumus, nodarbības kopā ar 
ergoterapeitu un citas, kā arī elektroprocedūras, 
kas veicina atveseļošanos un zaudēto funkciju 
atgūšanu. Tās ir aktivitātes, kas pielāgotas indi-
viduāli katram pacientam. Par papildu samaksu 
pacients var saņemt arī ūdens procedūras, masā-
žas un citas jau tradicionālās procedūras, ko pie-
dāvā Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā.
– Vai to pašu piedāvājat arī dienas stacio-
nāra pacientiem?
– Programma ir līdzvērtīga. Taču šie pacienti atka-
rībā no viņu vēlmes un iespējām var ierasties tikai 
un nodarbībām un procedūrām, pēc kurām dodas 
mājās un nākamajā dienā atkal atgriežas. Vai arī, 
ja viņi nespēj ik dienas izbraukāt, tad paliek pa 
nakti un līdztekus saņem arī ēdināšanu un visu 
citu nepieciešamo.
– Cik pacientiem vienlaikus varat nodrošināt 
šādu palīdzību?

– Nodaļā ir 12 gultas, taču plānojam to skaitu 
palielināt. 
– Cik pieprasīta ir šāda veida palīdzība, zinot, 
ka arī tagadējā pacienta iemaksa daudziem 
cilvēkiem ir pietiekami liela, lai to neva-
rētu atļauties?
– Jā, es saprotu, ka līdzmaksājums daudziem 
pacientiem ir par lielu, taču, neskatoties uz to, 
pieprasījums pēc šāda veida palīdzības ir liels. Vei-
dojas rindas, tāpēc mēs plānojam nodaļas iespē-
jas palielināt. Jau iepriekš, un jo īpaši šī gada laikā, 
esam sapratuši, ka to pacientu, kas kādas slimī-
bas dēļ ir zaudējuši daļu agrāko funkciju, vēlme 
atgriezties pilnvērtīgā un patstāvīgā dzīvē ir mil-
zīgi liela, un tas ir iepriecinoši. Cilvēka dzīves kva-
litāte ir ļoti svarīga, un es domāju, ka maz ir to 
cilvēku, kas pēc smagas slimības ir gatavi nolaist 
rokas un atlikušo dzīvi pavadīt, paliekot atkarīgi 
no tuvinieku palīdzības. Tāpēc daudzos gadīju-
mos, ja pacienti paši nespēj par mūsu piedāvāto 
palīdzību samaksāt, ir ļoti svarīga piederīgo iesais-
tīšanās, kas spēj viņiem palīdzēt segt ar rehabi-
litāciju saistītos izdevumus. Es ar pilnu atbildību 
varu teikt, ka tas atmaksāsies nākotnē, kad slimais 
cilvēks atveseļosies, būs spējīgs atgriezties darbā, 
pilnvērtīgā dzīvē un pats par sev parūpēties.
– Ja tomēr ģimenei nav iespēju to nodrošināt 
– kādas ir alternatīvas?
– Alternatīva ir Sociālās aprūpes nodaļa, taču 
atšķirībā no Rehabilitācijas nodaļas tur lielāko-
ties notiek tikai pacienta aprūpe. No rehabilitāci-
jas pakalpojumiem ir pieejama tikai vingrošana, 
bet pārējo laiku pacients pavada miera stāvoklī. 
Tas nav tik efektīvi kā Rehabilitācijas nodaļas pie-
dāvājums, kur darbošanās notiek intensīvi visas 
dienas garumā. Jo intensīvāks darbs ar pacientu 
notiek, jo veiksmīgāks ir rehabilitācijas rezultāts 
un ātrāka viņa atgriešanās pilnvērtīgā dzīvē. Pro-
tams, intensitāte ir atkarīga no pacienta spējām 
un veselības.
– Zinot to, cik ierobežots ir veselības aprū-
pes budžets valstī, jājautā, kā jums izde-
vās izveidot šādu nodaļu, piesaistot valsts 
finansējumu? 
– Tam ir vairāki iemesli, bet galvenais – šādas 
nodaļas izveide bija paredzēta, veicot Liepājas 
reģionālās slimnīcas rekonstrukciju, piesaistot 
vērienīgu Eiropas Savienības līdzfinansējumu. 
Tā kā plānā šis projekts bija, ES līdzfinansējums 
tā īstenošanai bija saņemts, mēs nedrīkstējām to 
neīstenot. Par paveikto man ir liels prieks. Otrs 
iemesls ir tāds, ka pacienti pie mums atgriežas. 
Viņi prasa jaunus pakalpojumus, tāpēc mums 
bija jādomā, ko piedāvāt. Un trešais – ir jāiet līdzi 
laikam. Laikā, kad veselības aprūpes pakalpojumi 
strauji attīstās, arī mēs nedrīkstam stāvēt uz vie-
tas. Tieši tāpēc mūsu nodaļā ir vēl vairāki jaunumi, 
kas īstenoti tieši pēdējā gada laikā kopš slimnīcas 
vērienīgās rekonstrukcijas.
– Kādus secinājumus esat izdarījuši gada laikā 
kopš jaunās nodaļas izveidošanas?
– Valsts apmaksā rehabilitācijas programmu 
līdz trim nedēļām, kas ir pietiekami ilgs laiks, lai 
redzētu pirmos panākumus, tomēr par īsu, lai 
sasniegtu ievērojamus rezultātus. Nodaļas izvei-
des laikā esam bijuši pieredzes apmaiņā gan pie 
igauņu, gan lietuviešu kolēģiem, un viņu pieredze 
nerunā mums par labu. Piemēram, Lietuvā līdzīga 
valsts apmaksāta rehabilitācijas programma ilgst 
līdz 52 dienām, kuras laikā pacientiem vispār nav 
nekādu pacienta iemaksu. Žēl, bet ar to mēs neva-
ram sacensties, lai kā arī gribētos. Lai gan mūsu 
trīs nedēļas ir vairāk nekā nekas, tas tomēr ir pārāk 
īss laiks, lai sasniegtu būtisku rezultātu. Tomēr 

šajā laikā paveiktais pacientam parāda, ka atve-
seļošanās notiek, un tas ir ļoti svarīgi. Izrakstot 
pacientu no stacionāra, daļai no viņiem ir pie-
ejama mājas aprūpe, kad fizioterapeits ierodas 
pie viņa mājās un turpina iesākto programmu. Tie 
pacienti, kuriem attāluma dēļ šādu iespēju nav, 
ar lielu atbildību pēc slimnīcā sastādītās prog-
rammas darbojas paši un pēc tam atkal atgriežas 
nodaļā, lai darbu turpinātu. Mūsu pieredze liecina, 
ka pacienti atgriežas ļoti motivēti turpināt darbo-
šanos, lai uzlabotu rezultātus. Tas ir iepriecinoši, jo 
motivēts pacients ir orientēts uz rezultātu.
– Kādi vēl ir jūsu jaunumi?
– Lai palielinātu pieejamību tādām procedūrām 
kā zemūdens masāža, pērļu vanna, Šarko un cir-
kulārā dušas, vairs nav nepieciešama ārsta kon-
sultācija. Pacienti šīs procedūras var saņemt pēc 
pašu izvēles, iepriekš aizpildot anketu, kurā atbild 
uz konkrētiem jautājumiem, izslēdzot riskus, kas 
varētu provocēt kādu nevēlamu procesu saasi-
nāšanos. Tādējādi šo procedūru pieejamība ir 
palielinājusies, un līdz ar to ir palielinājies piepra-
sījums. No vienas puses, šīs procedūras ir reha-
bilitācijas un kurortoloģijas pakalpojums, bet, 
no otras puses, tās ir arī ārstējošas un profilak-
tiskas. Kā zināms, veselības profilakse ir viens no 
būtiskiem nosacījumiem, lai cilvēks nesaslimtu. 
Turklāt tagad cilvēkiem ir iespēja plānot laiku un 
savlaicīgi informēt nodaļas personālu par savām 
izvēlētajām procedūrām un piemērotākajiem lai-
kiem, lai saskaņotu to ar savu dzīves ritmu. Strā-
dājošie cilvēki mūsdienās ir ļoti aizņemti darbā 
un visbiežāk veselības profilaksi atstāj novārtā. 
Mūsu piedāvājums ļauj plānot savu laiku tā, lai 
parūpētos gan par veselību, gan labsajūtu un 
spēku atgūšanu. Šis pakalpojums ir viens no mūsu 
centieniem atjaunot senās kurortoloģija tradīci-
jas Liepājā, kas savulaik bija ļoti, ļoti populāras, 
kad cilvēki devās uz sanatorijām, lai atjaunotu 
spēkus. Tagad brīvajā laikā cilvēki dodas ceļoju-
mos, kas ir cilvēciski saprotami, taču mēs viņiem 

piedāvājam iespēju arī šādā veidā par sevi un savu 
veselību parūpēties.
– Bet jums ir vēl kāds jaunums.
– Tā ir vingrošanas grupu izveide, kur mums 
ir izdalītas trīs galvenās mērķgrupas. Viena no 
tām ir pusaudži ar stājas traucējumiem. Pusau-
džu vecumā notiek strauja augšana, kas būtiski 
ietekmē jauno cilvēku stāju un kustību koordi-
nāciju, ko ar mērķtiecīgiem vingrinājumiem ir 
iespējams veiksmīgi koriģēt. Otra mērķgrupa ir 
pacienti ar muguras problēmām, kam ir ļoti daudz 
un dažādi iemesli, no kuriem lielākā daļa ir veik-
smīgi ārstējami ar rehabilitāciju bez ķirurģiskas 
iejaukšanās. Viņiem tiek piedāvāts vingrojumu un 
elpošanas komplekss, kas stiprina muskulatūru, 
veicina elpošanu un tādējādi atbrīvo no muguras 
sāpēm. Trešajai grupai piedāvājam vingrošanu 
uz airtex līdzsvara virsmas – tā ir kustīga virsma, 
kas veicina līdzsvara sajūtu. Šī vingrošana ir pie-
mērota pacientiem ar dažādām ceļu un potīšu 
problēmām: ceļu nestabilitāti, pēc krustenisko 
saišu plīsumiem, dažādām potīšu problēmām 
un tamlīdzīgi. Ja cilvēkam ir problēmas, kas iero-
bežo viņu gaitu, vingrojumi uz šīs kustīgās virs-
mas palīdz atgūt stabilitāti.
– Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā 
joprojām ir pieejama arī visplašākā tā sau-
camā vēsturiskā piedāvājuma daļa: elektro 
un ūdens procedūras, fizioterapeitiskā, ergo-
terapeitiskā un cita veida palīdzība. Cik tās 
ir pieprasītas?
– Teikšu pavisam atklāti – ļoti pieprasītas. Lai 
kādas veselības problēmas arī cilvēku mocītu, 
neviens nevēlas palikt slims uz visu atlikušo mūžu, 
tāpēc viņi meklē palīdzību. Gan ģimenes ārsti, gan 
speciālisti palīdz cilvēkiem atrast ceļu uz mūsu 
nodaļu. Kā jau es vienmēr esmu uzsvērusi, visbie-
žāk tas notiek dažādu sāpju gadījumos. Cilvēki ir 
gatavi, ka procedūru iedarbībā sākotnēji sāpes 
varētu saasināties, taču ilgstošākā laikā notiek 
atveseļošanās, kas ir mūsu kopējais mērķis!

Liepājas reģionālās slimnīcas Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas vadītāja 
Līga Priedena uzskata, ka rehabilitācijai līdzīgi kā veselības aprūpei kopumā ir jāiet 
līdzi laikam, tāpēc jāpiedāvā pacientiem aizvien jauni pakalpojumi.

AKTUĀLI
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VAĻASPRIEKS

KRISTĪNE PASTORE

Pirms diviem gadiem jaunais kardio-
logs Valters Stirna, dzimis un audzis 
rīdzinieks ar stiprām ģimenes saitēm, 
pieņēma izaicinājumu pārcelties uz Lie-
pāju, lai savu profesionālo karjeru vei-
dotu Liepājas reģionālajā slimnīcā, kur 
bija invazīvās kardioloģijas iespējas, un 
savu izvēli nenožēlo.

Savulaik Valters bija nopietnas izvēles priekšā: 
par galveno savā dzīvē izvēlēties medicīnu vai 
sportu? Medicīna uzvarēja.

– Rīdzinieki nemaz tik labprāt neiet prom no 
Rīgas. Kas jūs atvilināja uz Liepāju?
Iemesls tam bija šī te vieta, kur mēs pašlaik sēžam 
un runājam (rekonstruētās Liepājas reģionālās 
slimnīcas Sirds un asinsvadu kateterizācijas labo-
ratorija – aut.). Es biju izmācījies par kardiologu, 
un invazīvās kardioloģijas iespējas, kas dod iespē-
jas ātri un mūsdienīgi glābt cilvēka dzīvību mio-
karda infarkta un stenokardijas gadījumos, veicot 
mazinvazīvu procedūru vai operāciju, kad caur 
nelielu griezienu (pat dūrienu) rokas asinsvadā 
iespējams nokļūt līdz nosprostotajiem sirds asins-
vadiem, ievadīt tajos stentus un atjaunot nor-
mālu asins plūsmu, bija un joprojām ir tikai Rīgā, 
Daugavpilī un Liepājā. Man uzreiz bija skaidrs: ja 
gribu dzīvot un strādāt Latvijā, un es to gribēju, 
jāsaprot, ka Rīgā vieta man kā jaunajam speciālis-
tam neatradīsies. Uz Daugavpili braukt negribēju, 
bet Liepāja bija pieņemama. Es ar pilnu atbildību 
šobrīd varu teikt, ka Liepājas slimnīca ir ļoti aug-
stā līmenī – atsevišķās jomās pat labāka nekā 
Stradiņa slimnīca Rīgā. Tāpēc arī esmu šeit! Lat-
vijas Kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis 
mani uz to mērķtiecīgi vadīja, un man tas bija 
jauns izaicinājums.
– No Rīgas aizgājāt viegli?
– Kā to ņem! Rīgā gribēju palikt tāpēc, ka tur 
palika mana ģimene un draugi. Man ir diezgan 
liela ģimene, mēs visi dzīvojam pavisam tuvu: 
mani vecāki, māsa, krustmāte ar ģimeni, brālēni 
un citi. Mēs esam draudzīga ģimene un skaidrs, 
ka man viņi visi ir ļoti svarīgi. No otras puses ska-
toties, Liepāja ir tikai 200 kilometru attālumā no 
Rīgas, tāpēc brīvdienās varu aizbraukt pie viņiem, 
un vasarās viņi brauc pie manis. Bet ar draugiem 
mani vieno sports un kopīgas nodarbes, tāpēc zie-
mās lielāko daļu brīvdienu tomēr dodos uz Rīgu, 
savukārt vasarā draugi brauc pie manis.
– Kāds bija pirmais iespaids par Liepāju?
– Pirmais iespaids bija par Liepājas reģionālo slim-
nīcu – moderni un mūsdienīgi izremontēta, ar 
ļoti plašām profesionālām iespējām, moderni 
aprīkotiem kabinetiem, mūsdienīgām iekārtām 
un materiāliem, kas jaunam ārstam ir ļoti, ļoti 
svarīgi! Ar Liepāju pašu bija sarežģītāk. Lai gan 
iepriekš pilsētā biju viesojies pirms aptuveni 
desmit gadiem, kad ar draugiem braucām uz 
pludmales festivālu, pārceļoties uz jauno vietu 
oktobrī, nekāds priecīgais iespaids man nera-
dās, un tam noteikti piekritīs arī ikviens liepāj-
nieks. Bija slapjš, auksts un pelēks laiks. Tomēr, 
kad sāku iepazīt pilsētu, atcerējos vietas un ielas, 
kur iepriekšējās reizes staigājām, un pamazām 
pieradu pie pilsētas. Kad pienāca vasara, tur vairs 
nevarēja būt divu domu – man šī pilsēta patīk! 
Vasarā Liepāja ar savu jūras tuvumu un daudz ko 
citu nevar nepatikt!
– Kā ir nokārtojušies sadzīves apstākļi?

– Ļoti, ļoti labi! Tas ir noticis, pateicoties slimnīcas 
sadarbībai ar Liepājas pašvaldību, kura konkrētas 
programmas ietvaros nodrošina jaunos speciā-
listus ar dzīvesvietu. Es dzīvoju jaunā projekta 
mājā, no kuras jūra ir trīs minūšu gājienā. Ideāli! 
Par to priecājas arī mani radinieki un draugi, kad 
atbrauc ciemos.
– Ir kāds īpašs iemesls, kāpēc izvēlējāties 
medicīnu? Savulaik aktuāls bija jautājums 
par profesionālo sportu – spēlēt tenisu pro-
fesionālā līmenī.
– Kā uzskata citi cilvēki, viens no iemesliem ir mani 
vecāki – viņi abi ir ārsti. Mana mamma Astrīda Stirna 
ir valsts galvenā narkoloģe, bet tēvs Dans Stirna – 
gastroenterologs, endoskopists. Taču es uzskatu, ka 
medicīna bija manis paša neatkarīga izvēle, turklāt 
mamma nepavisam negribēja, lai es kļūstu par ārstu. 
Tāpēc jau pamatskolas beigās viņa mani aizveda uz 
profesionālās karjeras izvēles centru, kur pēc visiem 
testiem izkristalizējās, ka man piemērotas būtu trīs 
profesionālās jomas: sports, medicīna un būvniecība. 
Tagad es pat mazliet brīnos, ka man toreiz pietika 
prāta neizvēlēties profesionālo tenisu, un saprotu, 
cik tā bija pareiza izvēle, jo, pirmkārt, izrauties šajā 
sporta veidā pasaulē ir ļoti grūti un, otrkārt, tas ir ļoti, 
ļoti dārgs sporta veids. Tā es paliku pie medicīnas, jo 
man ļoti labi padevās matemātika, fizika un ķīmija.
– Ar kādu domu pievērsāties kardioloģijai?
– Viss sākās ar to, ka man ļoti patika elektrokar-
diogrammas. Es biju sajūsmā, ka ar tik vienkāršu 
izmeklējumu ir iespējams saņemt tik daudz infor-
mācijas par cilvēka sirds veselību.
– Taču tas, ko jūs darāt invazīvajā kardiolo-
ģijā, ir krietni tālu no sākotnējā – vienkāršās 
kardiogrammas. 
– Man ir patiešām liels prieks, cik tālu ir attīs-
tījusies kardioloģija, kad ar šķietami pavisam 
maztraumatisku procedūru, ko nodrošina mūs-
dienu modernās tehnoloģijas, mēs ātri varam 
glābt cilvēka dzīvību. Tomēr viss joprojām sākas 
ar pavisam vienkāršiem izmeklējumiem un to 
pašu kardiogrammu – tur nekas nav mainījies, 
un tikai pēc tam seko jau modernāki izmeklējumi 
un procedūras.
– Jūs mēdzat audzināt savus pacientus?
– Protams, tāds ir mans darbs, bet es nekad 
nedodu padomu: izvairieties no stresa! To pateikt 
ir ļoti vienkārši, bet mēs katrs zinām, ka tā īsti mūs-
dienu straujajā dzīves ritmā tas nav iespējams. Arī 

es pats to nevaru. It kā darba ritmā to nejūt, bet, 
pārejot mājās, tomēr jūtu, ka dienas laikā ir diez-
gan daudz izdarīts, ir nogurums, un stresiņš ir.
– Tāds stresains kardiologs nav neko drošs. 
Kādas ir jūsu receptes, kā stresu mazināt?
– Man tas noteikti ir sports! Tas lieliski mazina un 
nomāc stresu. Jau kopš bērnības es intensīvi spē-
lēju tenisu, un mūsu ģimenes un arī draugu aiz-
raušanās ir kalnu slēpošana – katru gadu ziemā 
braucam uz Alpiem slēpot. Vēl es spēlēju basket-
bolu. Liepājas slimnīca saviem mediķiem īrē zāli, 
un mēs ar kolēģiem ejam un spēlējam. Tāpat es 
to daru ar kolēģiem no Rīgas. Ziemā mana aiz-
raušanās jau daudzus gadus ir skijorings – Rīgā 
piedalos arī čempionātos. Ja runājam par tenisu, 
tad man ir ļoti žēl, ka ziemā Liepājā ar to nevaru 
nodarboties, jo nav slēgto kortu. Tāpēc ziemā es 
tenisu spēlēju Rīgā, kur esmu Latvijas Ārstu tenisa 
savienības biedrs un esmu reģistrējies arī Latvi-
jas Tenisa savienībā pie profesionāļiem, spēlēju 
klubu čempionātos. Hokeju varu spēlēt gan Lie-
pājā, gan Rīgā. Liepājā spēlēju amatieru komandā 
Kolumbs, bet Rīgā vairākos amatieru klubos perio-
diski kā viesspēlētājs.
– Ļoti daudz jauno ārstu jau tūlīt pēc augstsko-
las beigšanas izvēlas savu karjeru veidot kādā 
citā Eiropas valstī, kur samaksa par darbu ir 
daudz reižu lielāka. Jums arī kādreiz ir bijusi 
tāda doma?
– Tā nopietni nē! Es nezinu, vai to var saukt par 
patriotismu vai kādā citā vārdā, varbūt vienkārši 

tāpēc, ka man patīk Latvijā, bet man šķiet, ka es 
ilgi nespētu dzīvot citā valstī. Jā, man nebūtu 
nekas pretī aizbraukt, lai stažētos, mācītos un 
iegūtu jaunu pieredzi, bet palikt gan diezin vai 
gribētu. Man ir paziņas, kas ir aizbraukuši, dzīvo 
un strādā citās valstīs, tomēr saka: labprāt gri-
bētu atgriezties Latvijā! Es zinu arī tādus, kas 
ir atgriezušies, sakot, ka pietrūkst māju un lat-
viešu valodas.
– Ko tagad mamma saka par jūsu izvēli?
– Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņa 
mani centās atrunāt no medicīnas, bija atalgo-
jums. Taču medicīna kopš tiem laikiem ir ļoti 
strauji attīstījusies, kardioloģija vispār Latvijā ir 
ļoti augstā līmenī, es pat teiktu – ejam kopā ar 
pasaules jaunumiem, profesors Ērglis brauc lasīt 
lekcijas visā pasaulē un atved arī mums jaunākās 
zināšanas, jaunākās metodes un materiālus, tāpēc 
mamma ir pieņēmusi faktu, ka esmu medicīnā un 
gaida, kad nedēļas nogalēs aizbraukšu ciemos.
– Ilgtermiņā jūs sevi redzat Liepājā?
– Uz šo jautājumu gan man ir grūti atbildēt. Tuvā-
kajos gados noteikti, bet neviens nevar pare-
dzēt, kā mana dzīve veidosies, piemēram, pēc 
desmit gadiem. Kaut vai tajā ziņā, ka gribēšu arī 
ģimeni un bērnus. Kur tā būs – to es pagaidām 
nevaru pateikt. Tāpat neviens nevar pateikt, kas 
notiks ar medicīnas attīstību Latvijā un reģionos 
kopumā. Es gan domāju, ka mūsdienās jebkuram 
speciālistam ir grūti atbildēt, kādu viņš redz savu 
tālāko nākotni.

No stresa nevar izvairīties!

Kardiologs Valters Stirna priecājas, ka savulaik, domājot par nākamo profesiju, izvēlē-
jās medicīnu, nevis sportu.

Pasaules Ārstu tenisa čempionātā Bali 2014. gadā. Valters Stirna – otrais no labās.
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VALTERS STIRNA

30 gadi

 Beidzis Rīgā Imantas vidusskolu (tolaik ģimnāziju)

Medicīnu studējis Rīgas Stradiņa universitātē

Latvijas Universitātē rezidentūrā specializējies 
kardioloģijā

Pirmā darbavieta – Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzība dienests

Neprecējies

Vaļasprieki – sports. Kopš bērnības spēlē tenisu (lielā-
kie sasniegumi patlaban – Pasaules ārstu tenisa čem-
pionāta divkārtējs vicečempions jauktajā dubultspēlē, 
ieguvis arī bronzas medaļas vienspēlēs un dubultspē-
lēs). Aizrāvies ar skijoringu (pieckārtējs Rīgas atklāto 
skijoringa meistarsacīkšu čempions), nopietni spēlē arī 
basketbolu (divkārtējs Mediķu aroda kausa ieguvējs 
jaukto komandu spēlē). Nodarbojas ar hokeju, kalnu 
slēpošanu un vēlas apgūt kaitbordu.

VIZĪTKARTE
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