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Cukura diabētu var ierobežot
2013. gadā Latvijā uzskaitē bija 81 421 cukura diabēta pacients. 2005. gadā – 47 855.

Pacienti baidās no insulīna terapijas, uzsver ārsti. Kas jāzina, ārstējot 
diabētu ar insulīnu.

Bronhiālā astma var sākties jebkurā vecumā. Kā sadzīvot  
ar divām nopietnām slimībām.

BEZ AIZSPRIEDUMIEM DIABĒTS UN ASTMA
22. lpp.10. lpp.

KONTROLĒT DIABĒTU ĀRSTA IZVĒLE TIKAI SĪKUMS?
Vai paaugstināts asinsspiediens ir jāārstē.Kāpēc antibiotikām vajadzīga recepte.Ko no pacienta prasa cukura diabēta ārstēšana.

16. lpp.12.–13. lpp.2.lpp.
Mutes veselība ietekmē diabēta kontroli.
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CUKURA DIABĒTS UN VESELĪGS 
DZĪVESVEIDS IR PASAULES DIA
BĒTA DIENAS GALVENĀ TĒMA 
2014.2016. GADAM. ŠĪGADA DIA
BĒTA DIENAS DEVĪZE  VESELĪGS 
UZTURS SĀKAS AR BROKASTĪM.

Speciālisti nebeidz atgādināt, un arī mēs savā avīzē 
daudzkārt esam rakstījuši, cik svarīga veselības sagla-
bāšanā ir pārdomāta, sabalansēta ēdienkarte. Droši vien 
gandrīz ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs nosaukt kādu 
pārtikas produktu, ko vajadzētu lietot vairāk un arī pro-
duktus, no kā noteikti vajadzētu atteikties. Tikai, kā jau 
tas bieži gadās, tas, kas mums varētu kaitēt, garšo visla-
bāk. Un tad, kad mēs ēdam to, kas mums garšo, diezin vai 
prātu nodarbina doma, ka šis produkts var palīdzēt uz-
krāt liekus kilogramus. Savukārt aptaukošanās ir viens 
no būtiskākajiem sirds asinsvadu slimību un diabēta 
riska faktoriem. Latvijā aptuveni 17% pieaugušo iedzī-
votāju cieš no aptaukošanās, tātad ik dienas pakļauj sevi 
nopietnu slimību riskam. Lai gan nemaz tik daudz pūļu 
neprasītu savas ēdienkartes maiņa. Turklāt veselīgie 
produkti nebūt nav negaršīgi – pilngraudu maize, rīsi, 
olas, svaigi dārzeņi un augļi, nesaldināts jogurts, rieksti 
un vēl daudzas brīnišķīgas lietas. Un kur tad vēl patīkamā 
doma, ka es kaut ko daru savas veselības labā un līdz ar to 
arī savas valsts labā!

www.worlddiabetesday.org

DIABĒTS: 
PASARGĀSIM SAVU NĀKOTNI
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ZINAIDA RESSELE

Diabēta pacientu skaits pasaulē aug gadu 
no gada, no tiem 90% ir 2. tipa cukura 
diabēta pacienti. Latvijā, tostarp arī Dau-
gavpilī šāda diagnoze ir 6% iedzīvotāju. 
Statistika vēsta, ka biežāk 2. tipa cukura 
diabēts sastopams cilvēkiem 60–69 gadu 
vecumā. Taču pēdējā laikā šī slimība ir 
sastopama arī pusaudžiem 15–17 gadu 
vecumā. Kāpēc?

Galvenais iemesls ir mazkustīgs dzīvesveids, 
uzskata Daugavpils reģionālās slimnīcas endo-
krinoloģe Jeļena Sokolova. «Mūsdienās bērni 
laiku pavada nevis laukā, bet pie datora. Maz-
kustīguma dēļ organisma šūnas pārstāj reaģēt 
uz insulīnu, ko izstrādā aizkuņģa dziedzeris, tādēļ 
cilvēks sāk ēst vairāk un uzkrāj lieko svaru. Rezul-
tātā paaugstinās cukura līmenis asinīs.

– Kam ir lielāks risks saslimt ar 2. tipa cukura 
diabētu? 
– 2. tipa cukura diabēts tiek uzskatīts par pus-
mūža un vecāku cilvēku diabētu – ar to visbiežāk 
saslimst cilvēki pēc 40 gadu vecuma. Riska grupā 
ietilpst visi cilvēki, kuriem rados ir 2. tipa cukura 
diabēta pacienti. Tāpat riska faktors ir mazkustī-
gums, paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, sirds 
asinsvadu slimības, hipertensija un aptaukošanās. 
Riska grupai pieskaitāmas arī sievietes ar gestāci-
jas diabētu anamnēzē, kā arī sievietes, kuru bērni 
piedzimstot svēruši vairāk nekā četrus kilogramus.
– Kādas pazīmes liecina par cukura diabētu? 
Kā noteikt, ka ir laiks apmeklēt ārstu?
– Apmēram 50% gadījumu 2. tipa cukura diabēts 
tiek diagnosticēts novēloti, jo slimībai nav izteiktu 
simptomu. Pirmā pazīme – parādās vispārējs 
nespēks, slikta pašsajūta, cilvēks ātrāk nogurst. 
Par izmaiņām organismā liecina arī nepamato-
tas svara izmaiņas, slāpes, sausuma sajūta mutē, 
izsalkuma sajūta, redzes pasliktināšanās, slikti 
dzīstošas brūces, bieža urinēšana. Ja šie simptomi 
ir pastāvīgi, jāgriežas pie ārsta.
Nav noteikta kritērija, kādā vecumā vajadzētu sākt 
pārbaudīt cukura līmeni asinīs – ir jāizvērtē riska 
faktori un ģenētiskā predispozīcija. Taču pēc 40 
gadu sasniegšanas pilnīgi visiem vajadzētu pār-
baudīt cukura līmeni asinīs vismaz reizi gadā, bet 
ja cilvēks ir riska grupā – reizi pusgadā. Cukura 
līmeni var noteikt jebkurā laboratorijā gan ar 
nosūtījumu, gan bez tā. Ja cilvēks vēlas pārbau-
dīt cukura līmeni tikai zināšanai, tad var izmantot 

portatīvo glikometru, taču šī ekspresmetode nav 
tik precīza.
– Kādi rādītāji ļauj noteikt diagnozi «cukura 
diabēts»? Kādas ir sekas nepareizai cukura 
diabēta ārstēšanai?
– Veselam cilvēkam cukura līmenis asinīs nedrīkst 
pārsniegt 6 mmol/l, divu stundu laikā pēc ēša-
nas – 7,8 mmol/l. Par cukura diabētu var runāt 
tad, ja atkārtotā laboratorijas analīzē cukura līme-
nis asinīs tukšā dūšā ir virs 7, bet pēc ēšanas – virs 
11,1 mmol/l.
Neskaidros gadījumos mēs veicam tā saucamo 
glikozes slodzes testu, kas ļauj diagnosticēt cukura 
diabētu agrīnā stadijā. Vispirms cilvēks tukšā dūšā 
(ne mazāk kā 12 stundas) nodod analīzes cukura 
līmeņa noteikšanai. Pēc tam izdzer 75 g glikozes, 
kas izšķīdināta 300 ml ūdens. Pēc divām stundām 
atkārtoti nosaka cukura līmeni asinīs. Ja cukura 
līmenis ir 11,1 vai vairāk, tad apstiprinās cukura 
diabēta diagnoze.
Cukura diabēta pacientiem vajadzētu iegādāties 
portatīvo glikometru glikozes līmeņa noteikšanai 
asinīs, lai regulāri veiktu paškontroli. Iegūtie rezul-
tāti jāieraksta pacienta dienasgrāmatā. Pacien-
tiem noteikti ir jāzina savi cukura līmeņa mērķa 
rādītāji, lai iegūto rezultātu ar tiem salīdzinātu.
Cukura diabēta ārstēšanu parasti uzsāk ģimenes 
ārsts, taču terapijas izvērtēšanai un koriģēšanai 
pacientam regulāri jāapmeklē arī endokrinologs. 
Pārsvarā 2. tipa cukura diabēts tiek ārstēts ambu-
latori. Taču, ja pacienta stāvoklis ir ļoti nopietns un 
var pat apdraudēt viņa dzīvību (ļoti augsts gliko-
zes līmenis asinīs, izteikti diabēta simptomi), tad 
ir nepieciešama hospitalizācija, intensīvāka tera-
pija. Neadekvāta diabēta ārstēšana (dzīvesveida 
un uztura režīma pārkāpumi, neregulāra zāļu lie-
tošana) noved pie diabēta komplikācijām – diabē-
tiskās pēdas veidošanās, arī amputācijām, redzes 
pasliktināšanās, pat akluma, nieru problēmām utt. 
2. tipa cukura diabēts biežāk izraisa asinsvadu 
problēmas, kas ir par iemeslu insultiem, infarktiem.
– Kādas blakusparādības visbiežāk vērojamas 
diabēta ārstēšanas medikamentiem?
– Blakusparādības nav biežas. Preparātam, ar kuru 
mēs parasti sākam terapiju, ir minimālas blaknes, 
lai gan sākumā iespējamas kuņģa zarnu trakta 
problēmas. Daudzus cukura līmeni pazeminošos 
medikamentus nedrīkst dot pacientiem ar trau-
cētu nieru, aizkuņģa dziedzera, aknu darbību. 
Ir arī pacienti ar kontrindikācijām pret konkrētu 
medikamentu. Pats biežākais zāļu blakusefekts 
ir hipoglikēmija, kad cukura līmenis asinīs strauji 
samazinās zemāk par 3,3 mmol/l.

Par ikvienas blaknes parādīšanos noteikti jāpa-
stāsta savam ārstam. Ja pacients sevi kontrolē, ja 
viņam ir glikometrs un dienasgrāmata, kurā tiek 
ierakstīti visi mērījumi, tad ārsts vienmēr varēs 
noteikt, tieši kas ir izsaucis kraso cukura līmeņa 
pazemināšanos – zāles vai kas cits.
– Kādi ir hipoglikēmijas iemesli, un cik bieži 
to var novērot? Kā tā izpaužas un ar ko ir 
bīstama? 
– Straujas cukura līmeņa pazemināšanās iemesls 
var būt pārmērīga �ziskā slodze, alkohols, kādas 
ēdienreizes izlaišana, nepareiza zāļu ievadīšana, 
kā arī nieru mazspēja un citas smagas iekšējo 
orgānu saslimšanas. Cukura diabēta sākuma sta-
dijā, kad pacients vēl nelieto zāles, krasa cukura 
līmeņa pazemināšanās asinīs var būt saistīta ar 
nepareizu vielmaiņu. Hipoglikēmijas biežums 
ir saistīts ar pareizu zāļu lietošanu, adekvātu 
�zisko slodzi.
Hipoglikēmija ir bīstama ar to, ka cilvēks var zau-
dēt samaņu: galvas smadzeņu normālai funkcio-
nēšanai ir nepieciešams cukurs, ja glikozes asinīs 
trūkst ilgāk nekā 15 minūtes, smadzeņu šūnas 
pamazām iet bojā.
Pirms samaņas zaudēšanas cilvēks jūt pēkšņu 
vājumu, parādās trīce, auksti sviedri, redzes 
traucējumi, viņš var būt uzbudināts vai tieši pre-
tēji – reaģēt palēnināti. Parādoties noteiktiem 
simptomiem, cilvēkam noteikti jāpārtrauc �ziskā 
slodze, zem mēles jāpaliek kaut kas salds – cukur-
grauds, glikoze ar C vitamīnu. Tas palīdzēs ātri 
novērst simptomus. Ja saldums tiek apēsts, tad 
cukura līmeņa paaugstināšanās notiek lēnāk, 
savukārt turot to zem mēles, organisms reaģē ātri. 
Pēc tam cilvēkam vajadzētu paēst, un kad viņš ir 
atguvies, tad turpināt ārstēšanos. Cukura diabēta 
pacientam vienmēr jānēsā līdzi kāds saldums, 
īpaši, ka viņš lieto insulīna vai kombinēto terapiju.
– Kas pēdējo gadu laikā ir mainījies cukura 
diabēta diagnostikā un ārstēšanā?
– Diagnostikas kritēriji ir palikuši iepriekšējie, taču 
ārstēšana ir mainījusies. Salīdzinot ar laiku pirms 
desmit gadiem, pašlaik strādāt ir daudz vieglāk – 
ārsta rīcībā ir ļoti plašs medikamentu klāsts, kas 
veiksmīgi iedarbojas uz dažādām diabēta izpaus-
mēm. Diabēta pacientam parasti ir ne tikai viena 
problēma, bet vairākas, un mēs vērojam, cik efek-
tīvi konkrētais medikaments iedarbojas. Lai gan 
diabēta ārstēšanā ne viss ir atkarīgs tikai no medi-
kamentiem – labvēlīga rezultāta sasniegšanu 
būtiski ietekmē arī pats pacients. Es teiktu, ka 
50% vai pat vairāk ir atkarīgi no pacienta rīcības: 
cik gatavs viņš ir mainīt savu dzīvesveidu, ieviest 

uztura korekcijas, nodarboties ar �ziskām aktivi-
tātēm. Ja šī pamata nav, tad arī pašas dārgākās un 
labākās zāles nedos vēlamo efektu.
– Kā jūs izvēlaties zāles cukura diabēta tera-
pijas uzsākšanai? Kāpēc tās dažkārt tiek 
mainītas? 
– Katram konkrētam cukura diabēta pacientam 
terapija tiek nozīmēta individuāli, ņemot vērā, 
cik daudz viņš kustas, kāds cukura līmenis asi-
nīs jāuztur, kāds ēšanas režīms ir vislabākais tieši 
viņam. Tāpēc ka uzturēt vidējo normālo cukura 
līmeni asinīs visiem pacientiem nav nepieciešams, 
dažiem tas ir pat bīstami. Dažādām pacientu gru-
pām ir savas robežas, un mēs katram pacientam 
izskaidrojam, kādā līmenī ir jābūt viņa rādītājiem.
Ja noteiktā diabēta ārstēšanas shēma nedod vaja-
dzīgo efektu vai pacientam tiek novērota medi-
kamenta nepanesība, mēs zāles mainām, kaut 
ko pievienojam. Tā lielākajai daļai cukura diabēta 
pacientu ar slimības stāžu virs desmit gadiem 
terapijai jāpievieno insulīns.
Tomēr, jo ātrāk pacients griezies pie ārsta un 
sācis saņemt nepieciešamo ārstēšanu, jo vēlāk 
viņam jāsāk lietot insulīns un ir mazāk prob-
lēmu nākotnē.
Es aicinu cilvēkus slimību neielaist, bet laikus 
griezties pie ārsta – tad ir lielākas iespējas novērst 
vai aizkavēt iespējamās slimības komplikācijas 
(miokarda infarkts, insults, nieru bojājumi, redzes 
traucējumi, gangrēna un ekstremitāšu zaudē-
šana), kā arī samazināt mirstību no diabēta un 
uzlabot pacientu dzīves kvalitāti.
– Kā iespējams novērst saslimšanu ar 2. tipa 
cukura diabētu?
– Ir jādzīvo veselīgi, jāatsakās no kaitīgiem iera-
dumiem (smēķēšana, pārmērīga alkohola lieto-
šana), jāuztur normāls svars, jābūt �ziski aktīvam 
un pareizi jāēd. Tas nozīmē, ka no ēdienkartes 
jāizslēdz ra�nētie produkti, ātrās uzkodas, pus-
fabrikāti, jāizvairās no produktiem ar augstu ogļ-
hidrātu, tauku un sāls līmeni. Priekšroka jādod 
nepiesātinātajiem taukiem. Katrā ēdienreizē ietei-
cams lietot dārzeņus, kas ir bagāti ar šķiedrvielām.
– Ja 2. tipa cukura diabēta pacients ievēro 
visus šos priekšnosacījumus, vai viņš var pil-
nībā izveseļoties?
– Cukura diabēts ir hroniska slimība, tāpēc to izār-
stēt nevar. Taču to var kontrolēt, uzturēt remisi-
jas stadijā, kad slimība it kā «snauž». Pacientiem 
ir jāievēro vairāki priekšnosacījumi, lai tā notiktu: 
ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, jākontrolē savs 
svars un tas jāuztur normas robežās, ņemot vērā 
vecumu un augumu. Ja pacients jau tūlīt pēc dia-
bēta atklāšanas sāk aktīvi ārstēties, tad viņam var 
izdoties gadiem noturēt normālu cukura līmeni 
asinīs – mums tādi piemēri ir.
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SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

TAUTA UN VESELĪBA
Iznāk reizi trijos mēnešos
Izdevējs: SIA Medicīna un prese
Reģ.nr. 42103056373
Izdevniecība: SIA Medicīna un prese

Redaktore: Sarma Zvirbule
Datorgrafika: Guntis Gvozdevs
Adrese: Zāļu iela 16a–20,
Liepāja, LV–3401

E-pasts: flakss@inbox.lv
Pārpublicējot vai citējot materiālus,
atsauce uz Tauta un Veselība obligāta.
Tālr. 27884476

Izplatīšana: tikai Latvijas slimnīcās,
medicīnas centros, poliklīnikās.
Bez maksas.
Iespiests a/s Kroonpress.

Tauta unVeselība

Jeļena Sokolova: 
«Ja pacients jau 
tūlīt pēc diabēta 
atklāšanas sāk 
aktīvi ārstēties, 
ievēro veselīgu 
dzīvesveidu un 
kontrolē savu 
svaru, tad viņam 
var izdoties 
gadiem noturēt 
normālu cukura 
līmeni asinīs.»Fo
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Liec diabētam klusēt
zz normalizēt (pazemināt) svaru,
zz būt fiziski aktīvam,
zz lietot noteiktās medikamentu devas,
zz regulāri apmeklēt ārstu,
zz kontrolēt nieru darbību,
zz sekot kāju un roku jutībai,
zz reizi gadā obligāti apmeklēt acu ārstu (kontrolēt tīklenes 
stāvokli), 
zz kaut reizi pusgadā kontrolēt glikētā hemoglobīna līmeni,
zz vismaz reizi gadā veikt asins bioķīmiskās analīzes.

Savas pašsajūtas uzlabošanai 
pacientam nepieciešams:
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ANNA KALNIŅA

Visā pasaulē strauji aug cukura diabēta 
pacientu skaits. Visstraujāk palielinās 
saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu. Eiro-
pas valstīs, tostarp Latvijā, ar to slimo nu 
jau vairāk nekā trīs procenti iedzīvotāju.

Ja vēl nesen ar šo slimību lielākoties saskārās tikai 
pieaugušie cilvēki, turklāt dzīves otrajā pusē, tad 
pēdējos gados aizvien biežāk 2. tipa cukura dia-
bēts tiek diagnosticēts arī bērniem.

Par to, kas īsti ir 2. tipa cukura diabēts, kas vei-
cina saslimšanu un – vissvarīgākais – kā maksimāli 
izvairīties no šīs slimības, stāsta endokrinoloģe 
Inese Care.

Kas ir diabēts?
Lielākoties tiek runāts par divu tipu cukura dia-
bētu. 1. tipa cukura diabēta gadījumā aizkuņģa 
dziedzera beta šūnas pārtrauc ražot insulīnu pie-
tiekamā daudzumā, kā rezultātā tiek traucēta viel-
maiņa un nepieciešamas insulīna injekcijas, lai 
normalizētu cukura līmeni asinīs. Ar 1. tipa cukura 
diabētu sirgst 10–15% diabēta pacientu. Visbiežāk 
sastopamais (85–90%) ir 2. tipa cukura diabēts. 
Endokrinolģe Inese Care uzsver, ka sastopami vēl 
divi diabēta veidi – t.s. gestācijas cukura diabēts, 
kas mēdz rasties grūtniecības laikā, kā arī cukura 
diabēts, kas var attīstīties citu saslimšanu rezul-
tātā vai arī lietojot speci� skus medikamentus.

«2. tipa cukura diabēts sastopams visbiežāk, un 
tā ir hroniska saslimšana, kuru raksturo paaugsti-
nāts glikozes līmenis asinīs,» skaidro I. Care. «Gliko-
zei asinīs ir jābūt, jo tā ir viens no jebkuras šūnas 
enerģijas avotiem. 2. tipa cukura diabēta gadī-
jumā ir divi galvenie mehānismi, kādēļ paaug-
stinās cukura līmenis asinīs. Pirmkārt, traucēta 
glikozes iekļūšana šūnās. Veidojas insulīna rezis-
tence, tas ir, šūna kļūst nejutīga pret insulīnu, kura 
uzdevums ir nogādāt glikozi katrā šūnā. Otrkārt, 
2. tipa cukura diabēta pacientiem insulīns nepie-
ciešams vairāk nekā veselam cilvēkam, līdz ar to 
veidojas relatīvs insulīna de� cīts. Aizkuņģa dzie-
dzera beta šūnas sekretē insulīnu bieži pat vairāk 
nekā veselam cilvēkam, bet, lai glikoze iekļūtu 
šūnā, cukura diabēta pacientam insulīna dau-
dzums nav pietiekams.»

2. tipa cukura diabēts var pazemināt dzīves 
kvalitāti, kā arī tas palielina mirstību trīs līdz četras 
reizes. Tas saistīts ar cukura diabēta izraisītajām 
komplikācijām. Visbiežākās komplikācijas ir kar-
diovaskulārās slimības – miokarda infarkts, insults, 
kāju asinsvadu skleroze, kas draud ar amputāciju, 
nieru mazspēja, redzes pasliktināšanās u.c.

Pazīmes un diagnostika
2. tipa cukura diabētu Inese Care raksturo kā vil-
tīgu slimību, kuru cilvēks ilgstoši var nepamanīt, 
jo tam nav speci� sku pazīmju. Līdz ar to arī bieži 
to diagnosticē ļoti vēlu. «Klasiskās 2. tipa diabēta 
pazīmes ir nelielas slāpes un biežāka urinēšana, 
var būt arī neliels nogurums,» stāsta ārste, piebils-
tot, ka pie nedaudz paaugstināta cukura līmeņa 
asinīs šo pazīmju var arī nebūt. Turklāt, ņemot vērā 
mūsdienu straujo dzīves ritmu, jāuzdod retorisks 
jautājums – kurš gan ik pa brīdim nesajūtas nogu-
ris?! Diabētam attīstoties, var parādīties arī citas 
pazīmes: neizskaidrojams svara zudums, redzes 
pasliktināšanās, tirpšanas sajūta kājās, grūti dzīs-
tošas brūces. Taču ārstes prakse liecina, ka arī tajos 

gadījumos, kad brūces ielaistas jau tik tālu, ka 
draud amputācija, cilvēks var nebūt informēts, 
ka viņam ir cukura diabēts...

Lai maksimāli savlaicīgi atklātu 2. tipa cukura 
diabētu, jebkuram cilvēkam pēc 45 gadu vecuma 
reizi gadā jāpārbauda cukura līmenis asinīs ar 
asins analīzi no vēnas. Ja tukšā dūšā rādītājs pār-
sniedz 6,1, tad laboratorijā jāveic t.s. glikozes tole-
rances tests: vispirms jāveic analīzes tukšā dūšā, 
tad jāizdzer 75 mg glikozes un pēc divām stun-
dām analīzes jāatkārto. Ja tukšā dūšā glikozes 
līmenis asinīs ir lielāks vai vienāds ar 7 vai arī divas 
stundas pēc glikozes slodzes lielāks vai vienāds 
ar 11,1, tad tas liecina par 2. tipa cukura diabētu. 
Rādītāji no 6,1–7 tukšā dūšā un/vai 7,8–11,1 pēc 
glikozes slodzes liecina par glikozes vielmaiņas 
traucējumiem, kas uzskatāmi par 2. tipa diabēta 
riska faktoru. Pie mums to sauc par glikozes tole-
rances traucējumiem, bet ASV šādus rādītājus 
sauc jau par prediabētu, uzsver I. Care.

Riska grupas
Pirms 45 gadu vecuma glikozes līmenis asinīs 
regulāri jāpārbauda tiem cilvēkiem, kas ietilpst 
kādā no riska grupām. «Ir t.s. neietekmējamie 
un ietekmējamie riska faktori. Pie neietekmēja-
majiem, pirmkārt, pieder ģenētiskā predispozī-
cija, tas ir, kāds no pirmās pakāpes radiniekiem 
slimo ar šo slimību. Otrkārt, riska grupā ir sievie-
tes, kurām diagnosticēts policistisko olnīcu sin-
droms, bijis diabēts grūtniecības laikā, kā arī tās 
sievietes, kuru bērnam dzimšanas svars bijis virs 
4,1 kilograma,» uzskaita I. Care. «Pie ietekmējama-
jiem riska faktoriem savukārt pieder liekais svars, 
mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, dislipidēmija, 
iepriekš aprakstītā robežglikēmija, paaugstināts 
asinsspiediens, kā arī koronārā sirds slimība.»

Joprojām nav vienas konkrētas atbildes, kādēļ 
mūsdienās saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu 
pieaug tik strauji. Visbiežāk to ietekmē vairāku 
faktoru kopums, galvenokārt neveselīgs dzīves-
veids, kas, neraugoties uz informācijas pārbagā-
tību, vēl joprojām ir cilvēku klupšanas akmens 

ikdienā. «Galvenā kļūda ir nepareizs ēšanas 
režīms, proti, cilvēks uzņem pārāk daudz enerģi-
jas, kas, īpaši mazkustīga dzīvesveida gadījumā, 
netiek patērēta. No enerģijas pārprodukcijas 
rodas liekais svars, kas savukārt ietekmē insulīna 
rezistenci. Jo vairāk cilvēks kustas, jo mazāka insu-
līna rezistence.»

Veselīgā pro� lakse
Galvenais veids, kā līdz minimumam samazināt 
risku saslimt ar 2. tipa cukura diabētu, ir veselīgs 
dzīvesveids – kaitīgo ieradumu atmešana, saba-
lansēts uzturs un kustīgs dzīvesveids. «Endokrino-
logi neatbalsta pārmērīgi biežas ēdienreizes, par 
optimālo variantu uzskatot trīs līdz četras ēdien-
reizes dienā,» skaidro I. Care. «Mēs iesakām, pirm-
kārt, pilnvērtīgas brokastis, kas satur pilngraudu 
produktus, tā sauktos labos ogļhidrātus, kas orga-
nismā uzsūcas lēni. Pie tiem pieder pilngraudu 
maize, pilngraudu putras, nevis ātri vārāmās pārs-
las. Piemērotas ir arī olas, liesi piena produkti.

Otrā ēdienreize ir labas, siltas pusdienas. Ja 
domās sadalām šķīvi četrās daļās, tad divas no 
tām vajadzētu aizpildīt ar dārzeņiem, salātiem, 
vienu aizņem zivs vai gaļa, pēdējo – dažādas kvali-
tatīvas piedevas, piemēram, griķi, brūnie un sarka-
nie rīsi, cieto graudu miltu makaroni. Saldā ēdiena 
vietā labāk izvēlēties kādu augli. Arī launagam vis-
piemērotākie ir dārzeņi un augļi, savukārt dienu 
noslēgt vajadzētu ar vieglām vakariņām. Būtiski ir 
iztikt bez dažādiem našķiem, kas pavisam nema-
not mēdz radīt lielāko daļu dienā apēstās enerģi-
jas.» Lai labāk kontrolētu ikdienā apēsto produktu 
daudzumu un kvalitāti, ārste iesaka ēst tikai pie 
galda, nevis iekārtoties ar šķīvi pie datora vai 
televizora, tādējādi nemanot apēdot daudz vai-
rāk nekā organisms reāli prasa un nekā iepriekš 
bijis paredzēts.

Tikpat svarīga kā ēdienkarte ir ari � ziskā slodze. 
I. Care uzsver, ka mērena � ziskā slodze nepiecie-
šama jebkuram cilvēkam, un, ja gadījumā kādu 
citu slimību vai � ziskā stāvokļa dēļ visas kustības 
nav iespējamas, tad kopā ar � zioterapeitu noteikti 

iespējams atrast slodzi, kas piemērota arī prob-
lēmgadījumos. Vaicāta, kas tad tiek uzskatīts par 
mērenu � zisko slodzi, ārste uzsver, ka tā ir aerobā 
slodze – skriešana, ātra pastaiga vai nūjošana, 
riteņbraukšana, peldēšana u.c. nodarbes, kuru 
laikā paātrinās pulss, sirdsdarbība un vērojama 
neliela svīšana. Minimālā slodze ir 30 minūtes 
dienā vai arī 150 minūtes nedēļā. «Ja katru dienu 
nav iespējams atlicināt pusstundu kustībām, tad 
slodze jāsadala, piemēram, pa 50 minūtēm trīs 
reizes nedēļā. Tam ir jākļūst par ieradumu, tādēļ 
vislabāk, ja nodarboties ar sportiskām aktivitā-
tēm sāk visa ģimene kopā. Ja vienam no ģimenes 
uznāks slinkums braukt ar riteni, tad pārējie var 
paskubināt. Starp citu, arī aktīva dejošana ir uzska-
tāma par � ziskajām aktivitātēm,» smaida ārste.

DIABĒTA SKOLA

zz Pastāvīgas slāpes
zz Bieža urinēšana, arī naktīs. Bērniem varētu būt arī urīna ne-
saturēšana naktī
zz Izteikts nespēks
zz Apetītes pārmaiņas
zz Neskaidra redze
zz Neizskaidrojams svara zudums
zz Nieze
zz Lēna brūču un iekaisumu dzīšana
zz Nejutīguma vai durstīšanas sajūta rokās un pēdās
zz Slikta dūša, vemšana
zz Izsitumi uz ādas, furunkuli

Cukura diabēta 
pazīmes

zz 2011. gadā Eiropā ar 2. tipa cukura diabētu slimoja 52 miljoni 
cilvēku. Tiek prognozēts, ka 2030. gadā tie būs 64 miljoni.
zz 2011. gadā pasaulē no 2. tipa cukura diabēta komplikācijām 
miruši 281 miljons vīriešu un 217 miljoni sieviešu.
zz 2011. gadā Eiropā 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai tērēti 75 
biljoni eiro. Prognozēts, ka 2030. gadā šī summa sasniegs 90 
biljonus eiro.

Daži skaitļi

Veselīgs dzīvesveids 
jeb kā aizbēgt no diabētajeb kā aizbēgt no diabētajeb kā aizbēgt no diabēta

Joprojām nav vienas konkrētas atbildes, kādēļ mūsdienās saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu pieaug tik strauji. Visbiežāk to 
ietekmē vairāku faktoru kopums, galvenokārt neveselīgs dzīvesveids, kas, neraugoties uz informācijas pārbagātību, vēl jop-
rojām ir cilvēku klupšanas akmens ikdienā.
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Endokrinologi reizēm savstarpēji joko, 
ka cukura diabēts ir nevis vielmaiņas, 
bet gan sirds un asinsvadu saslimšana. 
Tomēr katrā jokā ir krietna daļa patiesī-
bas. Cukura diabēts, ņemot vērā tā aug-
sto komplikāciju risku un ietekmi uz 
cilvēku organismu kopumā, patiešām 
vērtējama kā multifunkcionāla slimība, 
un kardiovaskulārās slimības ar to sais-
tītas tiešām īsā pavadiņā.

Par to, kā cukura diabēts ietekmē sirds un asins 
vadu sistēmu un kas ir jāzina katram cukura dia-
bēta pacientam, kā arī viņa tuviniekiem, lai maksi-
māli attālinātu kardiovaskulārās problēmas, stāsta 
endokrinoloģe Inese Strautiņa.

Diabēts bojā asinsvadus
Cukura diabēts ietekmē organisma vispārējo 
veselības stāvokli un jo īpaši sirds un asinsvadu 
sistēmu. Latvijas Diabēta asociācijas informācija 
liecina, ka diabēta pacientiem neatkarīgi no dia-
bēta tipa kardiovaskulārās slimības attīstās divas 
līdz četras reizes biežāk nekā cilvēkiem, kas ar 
cukura diabētu nesirgst. Statistika vēsta, ka aptu-
veni 80% diabēta pacientu diemžēl mirst no sirds 
un asinsvadu slimībām. Viena no tām ir koronārā 
sirds slimība, kuras cēlonis ir ateroskleroze: lipī-
diem (galvenokārt holesterīnam) izgulsnējoties 
uz asinsvadu sieniņām, ar laiku tās deformējas 
un sašaurināšanās. To veicina paaugstināts gliko-
zes līmenis asinīs. Artēriju sabiezējums vai asins 
tromba veidošanās neļauj asinīm nokļūt sirdī, kā 
rezultātā rodas stenokardija, miokarda infarkts 
vai arī pēkšņa nāve. Savukārt asins piegādes trau-
cējumi smadzenēm var izsaukt kāda smadzeņu 
rajona nāvi jeb insultu, kas ir pēkšņs pilnīgs vai 
daļējs smadzeņu funkciju zudums. Viens no gal-
venajiem insulta cēloņiem ir paaugstināts asins-
spiediens, tomēr jāatzīst, ka diabēta pacientiem 
ar hipertensiju insults sastopams divas reizes bie-
žāk nekā pacientiem, kam paaugstināta asinsspie-
diena fonā nav cukura diabēta.

Diabēts rada problēmas arī kājām. Sašaurino-
ties asinsvadiem, asins apgādes traucējumu dēļ 
var atmirt daļa audu, izraisot gangrēnu. Diabēta 
pacientiem kāju amputācijas tiek izdarītas 15–30 
reižu biežāk nekā cilvēkiem bez diabēta, un tas 
ir lielākais amputāciju skaits, kas nav saistīts ar 
traumām. Problēmas var radīt šķietami nekaitī-
gas sadzīves situācijas. Proti, samazinoties asins 
cirkulācijai kājās, samazinās arī to jutīgums, līdz 
ar to pat nelieli savainojumi, piemēram, pēdās, 
var radīt nopietnus iekaisumus.

Slikti kompensēts diabēts, kad gadiem ilgi cil-
vēks dzīvo ar paaugstinātu glikozes līmeni asinīs, 
piecu līdz desmit gadu laikā var izraisīt nefropā-
tiju un nieru mazspēju.

Lai gūtu pilnīgāku ieskatu par diabēta pacientu 
veselības stāvokli Latvijā, endokrinoloģe Inese 
Strautiņa piedāvā ielūkoties dažos skaitļos no 
Slimību pro�lakses un kontroles centra Diabēta 
reģistra datiem. Šobrīd pieejami skaitļi par 2012. 
gadu, taču nav iemesla domāt, ka līdz šim brīdim 
rādītāji būtu ievērojami mainījušies. «2012. gadā 
Diabēta reģistrā iekļauti 80 000 Latvijas pacientu, 
no tiem 4371 slimo ar 1. tipa, bet atlikušie 74 749 – 
ar 2. tipa cukura diabētu. Slikti kompensēts dia-
bēts (HbA1c ir lielāks par 7,5 %) ir 26 % pacientu,» 
stāsta ārste Inese Strautiņa. «Lielākais riska faktors 

šiem pacientiem, ja pievēršam uzmanību tieši 
kardiovaskulāro saslimšanu riskam, ir paaugsti-
nāts holesterīna līmenis. 66% reģistrā iekļauto 
pacientu kopējais holesterīna līmenis pārsniedz 
vēlamo skaitli, tas ir, 4,5 mmol/l. 69% pacientu ir 
paaugstināts t.s. sliktā jeb zema blīvuma holes-
terīna līmenis – virs 2 mmol/l. 36% reģistrēto 
diabēta pacientu ir paaugstināts asinsspiediens, 
13,2% – stenokardija. Acu veselība pārbaudīta 
64% reģistrēto pacientu; no tiem 68% ir konsta-
tētas diabētiskas pārmaiņas tīklenes asinsvados, 
savukārt 131 cilvēks ir reāli akls.»

Visi skaitļi apliecina, ka diabēta pacientiem sirds 
un asinsvadu veselībai patiešām jāpievērš pastip-
rināta uzmanība, jo diabēts jau pats par sevi veic 
nevēlamas izmaiņas šajā sistēmā, un pavirša iztu-
rēšanās pret savu veselību tās tikai paātrina.

Jāārstē laikus!
Galvenais nosacījums, lai maksimāli attālinātu 
kardiovaskulāro slimību attīstību, palielinātu dzī-
vildzi, kā arī paaugstinātu dzīves kvalitāti, ir iespē-
jami ātri sākta diabēta ārstēšana, taču to, protams, 
var izdarīt tikai tad, kad slimība diagnosticēta. 
Tieši savlaicīga diagnostika ir viens no diabēta 
pacientu klupšanas akmeņiem. Viens no iemes-
liem ir speci�sku simptomu trūkums. Diabēta 
pacienti var izjust nelielas slāpes, biežāku nepie-
ciešamību urinēt, kā arī nelielu nogurumu, taču ir 
skaidrs, ka šīm pazīmēm, kamēr tās nav kļuvušas 
traucējošas, cilvēks var rast simtiem izskaidrojumu 

un aizbildinājumu. Savukārt labi sajūtamas pazī-
mes nozīmē, ka cukura diabēts attīstījies ilgstoši.

Lai laikus konstatētu cukura diabētu, visiem cil-
vēkiem pēc 45 gadu vecuma sasniegšanas katru 
gadu jānosaka glikozes līmenis asins plazmā. Ja 
pastāv kādi cukura diabēta riska faktori (iedzim-
tība, liekais svars, mazkustīgs dzīvesveids u.c.), 
tad – jau agrāk. Turklāt pastiprināta uzmanība 
jāpievērš arī bērniem pēc 10 gadu vecuma ar 
lieko svaru vai aptaukošanos, jo pieredze rāda, 
ka saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu strauji 
pieaug arī bērnu un pusaudžu vidū.

Diemžēl ārstes Ineses Strautiņas pieredze lie-
cina, ka tad, kad cukura diabēta pacients nonāk 
pie endokrinologa, viņam jau ir kāda sirds un 
asinsvadu saslimšana. «Lielākoties, pirmo reizi 
sastopot pacientu, mēs ieraugām aptuveni šādu 
ainu: apmēram 60 gadus vecs cilvēks ar lieko 
svaru, paaugstinātu asinsspiedienu, paaugsti-
nātu holesterīna līmeni un nereti bez pārliecības, 
ka dzīvē vajadzētu ko mainīt... Respektīvi, bieži 
vien slimība tiek diagnosticēta par vēlu, turklāt 
nereti vizīte pie endokrinologa netiek nozīmēta 
vai arī tiek atlikta, līdz ar to arī ārstēšana netiek 
uzsākta gluži pareizi,» secina I. Strautiņa.

Dzīvesveida maiņa
«Mēs tiecamies uz patoģenētiski pareizu ārstē-
šanu,» uzsver endokrinoloģe Inese Strautiņa. Tas 
nozīmē, ka ārstēšanas pamatā pirmām kārtām ir 
dzīvesveida maiņa. Tikai tad, ja pacienta stāvoklis 

ir kritisks, holesterīna līmeņa rādītāji ļoti augsti, 
medikamenti tiek izrakstīti uzreiz. «Pārējos gadī-
jumos mēs pirmos trīs mēnešus mēģinām vēla-
mos rezultātus, tas ir, galvenokārt holesterīna 
līmeņa pazemināšanu, panākt ar dzīvesveida 
maiņu. Dzīvesveida maiņa vispirms nozīmē diē-
tas ievērošanu un �zisko aktivitāšu palielināšanu, 
tādējādi mēģinot samazināt ķermeņa masu par 
5–10% gadā,» skaidro I. Strautiņa. Vēlamā kopējā 
holesterīna norma ir mazāk nekā 4,5 mmol/l, 
savukārt sliktajam holesterīnam, īpaši augsta 
riska pacientiem, vajadzētu būt ne augstākam 
par 1,8 mmol/l.

Diēta šajā gadījumā nozīmē sabalansētu 
uzturu, izslēdzot no tā ātrās uzkodas, kūpinā-
jumus, desas, saldumus, saldinātus dzērienus, 
baltmaizi un citus visiem labi pazīstamos gar-
dos, bet tomēr tik kaitīgos pārtikas produktus, 
vienlaikus palielinot šķiedrvielu daudzumu ikdie-
nas ēdienkartē. «Daudz šķiedrvielu satur svaigi 
dārzeņi. Kā īpaši vērtīgu produktu iesaku auzu 
klijas – divas līdz četras ēdamkarotes dienā, pie-
vienojot jebkuram ēdienam. Auzu klijas satur 
t.s. šķīstošās šķiedrvielas, kas palīdz atbrīvoties 
no holesterīna,» skaidro I. Strautiņa, piekodinot, 
ka iesākumā organisms pie auzu klijām un to 
iedarbības jāpieradina pakāpeniski, tas ir, jāsāk 
ar vienu ēdamkaroti dienā, turklāt līdztekus tām 
ir pastiprināti jālieto šķidrums, lai izvairītos no 
nepatīkamām sajūtām kuņģa un zarnu traktā. 
«Pievēršot uzmanību ēdienkartei, jāseko līdzi arī 

Nokauj holesterīnu ar klijām un sportu!
DIABĒTA SKOLA

Inese Strautiņa: «Savlaicīga diagnostika ir viens no diabēta pacientu klupšanas akmeņiem, jo sākotnēji slimībai trūkst specifisku 
simptomu. Diabēta pacienti var izjust nelielas slāpes, biežāku nepieciešamību urinēt, kā arī nelielu nogurumu, taču ir skaidrs, 
ka šīm pazīmēm, kamēr tās nav kļuvušas traucējošas, cilvēks var rast simtiem izskaidrojumu un aizbildinājumu. Savukārt labi 
sajūtamas pazīmes nozīmē, ka cukura diabēts attīstījies ilgstoši.»
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tauku daudzumam ēdienā – tauki nedrīkst pār-
sniegt 30% no kopējā dienas kaloriju daudzuma.» 
Tāpat ārste uzsver, ka mēs visi, ne tikai diabēta 
pacienti, ikdienas uzturā lietojam par maz zivju. 
Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams vai nav vēlmes 
ēst zivis vismaz divas reizes nedēļā, viņa iesaka 
lietot omega 3 taukskābes jeb, vienkāršoti sakot, 
dzert zivju eļļu, kas mūsdienās vairs neasociējas ar 
nepatīkamas garšas un konsistences šķidrumu, jo 
tās ir pieejamas visdažādākajos veidos, tostarp arī 
ar patīkamu citrusu aromātu vai kapsulās.

Fizisko aktivitāšu palielināšana savukārt nozīmē 
to, ka ik dienu vajadzētu izkustēties vairāk nekā 
30 minūtes. Fiziskās slodzes veids atkarīgs no 
pacienta vispārējā veselības stāvokļa un pašsa-
jūtas. Ja nav iespējams nodarboties ar aktīviem 
sporta veidiem, tad noderīga ir arī pastaiga raitā 
solī. Regulāra mērena �ziskā slodze samazina 
glikozes līmeni asinīs, normalizē svaru, uzlabo 
cukura diabēta kompensāciju.

Ar dzīvesveida maiņu sasniegtie rezultāti tiek 
vērtēti pēc trim mēnešiem, kad tiek atkārtoti veik-
tas analīzes un noteikts holesterīna līmenis. Ja 
šāda terapija sniedz gaidītos rezultātus, tad turp-
māk pacientam «jāatrādās» endokrinologam reizi 
gadā. Taču, ja ar dzīvesveida maiņu vien nepietiek 
vai arī pacientam neizdodas mainīt savus para-
dumus, ārsts nosaka medikamentozo terapiju.

Medikamentozā ārstēšana
«Dažādu medikamentu diabēta pacientiem 
ir daudz, izvēle ir laba, un ir iespējams katram 
pacientam piemeklēt viņam nepieciešamo un 
visatbilstošāko,» uzsver I. Strautiņa. «Ir svarīgi, lai 
pacientiem ar cukura diabētu būtu stabils gliko-
zes līmenis asinīs, jo svārstības ietekmē asinsvadu 
sistēmu. Īpaši svarīgi tas ir tiem pacientiem, kam 
jau ir bijis miokarda infarkts,» uzsver I. Strautiņa.

Ja normālu glikozes līmeni asinīs nav iespē-
jams nodrošināt ar pareizu diētu, tad ārsts iesaka 
glikozes līmeni pazeminošas tabletes. Ir vai-
rāku grupu glikozes līmeni pazeminošās zāles 

(sulfonilurīnvielas, biguanīdi, glinīdi, glitazoni 
u.c.). Katras grupas medikamentiem ir atšķirīga 
iedarbība un arī iespējamās blakus parādības. 
Daži medikamenti iedarbojas uz aizkuņģa dzie-
dzera beta šūnām un stimulē insulīna izdalīša-
nos, citi savukārt insulīna izdalīšanos neiespaido, 
bet samazina glikozes veidošanos aknās, vēl citi 
samazina ogļhidrātu uzsūkšanos no zarnu trakta, 
tādējādi neļaujot paaugstināties glikozes līme-
nim asinīs. Ir glikozi pazeminošas zāles, kas var 
izraisīt arī hipoglikēmiju, tas ir, pārāk zemu gliko-
zes līmeni, savukārt citas palielina apetīti vai arī 
var izraisīt sliktu dūšu, tūsku u.c. blakusparādī-
bas. Dažas tabletes nedrīkst lietot cilvēki ar sirds 
mazspēju. Respektīvi, zāļu iedarbība un eventu-
ālās blakus parādības ir tik daudz un dažādas, ka 
tikai mediķis spēj un drīkst izvērtēt, kuri medika-
menti konkrētam pacientam ir vispiemērotākie.

Populāra un mūsdienās plaši lietota zāļu grupa 
ir statīni. To darbības mehānisms saistīts ar holes-
terīna sintēzes kavēšanu aknās, tātad tie samazina 
holesterīna līmeni asinīs, kā arī kavē zema blīvuma 
holesterīna veidošanos. Rezultātā tiek ievērojami 
samazināts kardiovaskulāro saslimšanu risks. 
Dažādos pētījumos pierādīts, ka, samazinot zema 
blīvuma holesterīnu par 1 mmol/l, piemēram, mir-
stība no koronārās sirds slimības samazinās par 
19%, no miokarda infarkta – par 24%, insulta risks 
samazinās par 17%. Tiek lēsts, ka kopumā kardio-
vaskulāro saslimšanu izraisīto mirstību statīnu lie-
tošana mazina par 44%. Lielākoties statīnu terapija 
rekomendēta cilvēkiem ar paaugstinātu arteriālo 
asinsspiedienu, kā arī kardiovaskulāro saslimšanu 
risku, kā arī pacientiem, kam jau ir koronārā sirds 
slimība. Pēc pārciesta miokarda infarkta vai aug-
sta riska nestabilas stenokardijas parasti statīnu 
terapija tiek uzsākta nekavējoties. Jāņem vērā, 
ka statīni jālieto ilgstoši. Reizēm pacienti nevēlas 
dzert zāles, uzskatot, ka līdzīgu efektu var panākt 
ar kādiem dabas līdzekļiem. Tomēr jāņem vērā, 
ka līdz šim dabā nav atrasts līdzeklis, kas sniegtu 
statīnu terapijai līdzvērtīgu efektu. Tas, protams, 

nenozīmē, ka dabīgas izcelsmes līdzekļus, ja tie 
atbilst veselīga uztura pamatprincipiem, nevar 
lietot līdztekus medikamentozajai terapijai.

Pacients ir līdzatbildīgs!
Cukura diabēta pacientiem ir jāapzinās savas sli-
mības nopietnība un jāsaprot, ka šajā gadījumā 
ar vienu vizīti pie ārsta nebūs līdzēts; pašam 
aktīvi jāiesaistās savas slimības kontrolēšanā, 
visu orgānu sistēmu saudzēšanā, kvalitatīvas 
dzīvildzes nodrošināšanā. Tomēr ārstes Ineses 
Strautiņas darba pieredze liecina, ka ne vienmēr 
pacienti apzinās savas slimības nopietnību un līdz 
ar to kavē tās ārstēšanu. «Ārsta un pacienta sadar-
bība cukura diabēta ārstēšanā ir ļoti svarīga; bez 
pacienta līdzestības laba rezultāta nebūs,» viņa 
spiesta secināt. «Pacients netic, ka viņa slimība ir 
nopietna, kamēr jūtas labi. Viņš nesaprot, ka sirds 
un asinsvadu sistēma jāsaudzē, pirms tā vēl sig-
nalizē par nopietnām problēmām. Diemžēl nereti 
viņi notic tikai tad, kad jau ir notikusi kāda asins-
vadu katastrofa.» Šādi novērojumi samērā vairāk 
attiecas uz vīriešiem, jo sievietes tomēr rūpīgāk 
attiecoties pret savu veselību.

Kā vienu no iespējamajiem iemesliem nevērī-
gai attieksmei pret savu veselību kopumā ārste 
pieļauj inteliģences līmeni, taču vēl jo nozīmīgāks 
ir skaidrojošā darba trūkums: «Latvijā pacienti 
netiek pietiekami izglītoti. Kopš diabēta pacientu 
apmācības kabineti ir likvidēti, viņiem nav iespēju 
iegūt pilnvērtīgu informāciju. Lielākoties pirmajai 
vizītei pie endokrinologa pēc diagnozes noskaid-
rošanas būtu nepieciešama vismaz stunda, jo 
pacients ir apmulsis, nobijies, nespēj pilnvērtīgi 
uztvert informāciju un saprast, kādi jautājumi 
vēl palikuši neskaidri. Taču reālā situācija ir tāda, 
ka endokrinologam katra pacienta vizītei atvē-
lētais laiks ir 20 minūtes, un šajā laikā iespējams 
izrunāt ļoti maz.»

Ir lietas, kas jāievēro katram cilvēkam, tomēr 
diabēta pacientiem tām jāpievērš vismaz div-
tik liela uzmanība. Piemēram, hipertensijas 

pacientiem asinsspiedienu pazeminošās zāles 
jādzer regulāri un ilgstoši. Neregulāra zāļu lieto-
šana pēc principa «šodien man nekas nekaiš, varu 
zāles nedzert» var nodarīt daudz posta.

Lai maksimāli efektīvi kontrolētu diabēta gaitu, 
nedrīkst aizmirst par vizītēm pie endokrinologa. 
Kā jau minēts iepriekš, brīdī, kad ārsts kopā ar 
pacientu ir pārliecinājies par izvēlētās terapijas 
efektivitāti, endokrinologs jāapmeklē vismaz reizi 
gadā. Līdzīgi ir arī ar kardiologu; ņemot vērā aug-
sto kardiovaskulāro saslimšanu risku, reizi gadā 
jāuztaisa kardiogramma. Inese Strautiņa, ņemot 
vērā līdzšinējo pieredzi, iesaka pārbaudīt arī vai-
rogdziedzera darbību.

Sveikas kaitīgajiem ieradumiem
Viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, kā novēro-
jusi Inese Strautiņa, ir pierunāt pacientus atmest 
smēķēšanu. Viņa uzsver, ka diabēts pats par 
sevi jau gana bojā asinsvadus, un nav ne mazā-
kās nepieciešamības nodarīto skādi papildināt 
ar darvas un nikotīna raisītajām sekām. Turklāt 
smēķēšana cukura diabēta pacientam būtiski 
paaugstina komplikāciju risku.

Arī alkohola lietošana jebkuram cilvēkam, pro-
tams, nekā laba nenodara. Tomēr ir lietas, kas 
cukura diabēta pacientam jāatceras īpaši. Pirm-
kārt, liķieri, šampanietis, saldie vīni un dažādi kok-
teiļi satur daudz cukura un līdz ar to var būtiski 
paaugstināt glikozes līmeni asinīs. Otrkārt, alus 
satur viegli asimilējamos ogļhidrātus, līdz ar to arī šī 
dzēriena lietošana nav ieteicama. Diabēta pacien-
tiem ir pieļaujams iedzert nelielu daudzumu sausā 
vīna, kas satur mazāk nekā 3–5% cukura. Tāpat 
nelielā daudzumā, tas ir, ne vairāk par 20–30 g 
tīrā alkohola dienā, var lietot stipros alkoholiskos 
dzērienus – degvīnu, konjaku, viskiju, brendiju vai 
džinu. Tomēr arī šajā gadījumā ir jāatceras, ka, lie-
tojot insulīnu vai glikozes līmeni pazeminošās tab-
letes, alkohola iedzeršanas gadījumā paaugstinās 
hipoglikēmijas risks. Hipoglikēmija var rasties pat 
12 stundas pēc alkohola lietošanas.

Nokauj holesterīnu ar klijām un sportu!
zz Kopējais holesterīns < 5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 3 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un  
1,2 mmol/l sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķa skaitļi

Ietekmējamie
zz Liekais svars, aptaukošanās
zz Paaugstināts cukura 
līmenis asinīs
zz Hipertensija
zz Dislipidēmija
zzMazkustīgs dzīvesveids
zz Smēķēšana

Neietekmējamie
zz Vecums
zz Dzimums
zz Rase, etniskā grupa
zz Iedzimtība

Cukura diabēta riska faktori

zz Kopējais holesterīns < 4,5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 1,8 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un  
1,2 mmol/l sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķi pacientiem 
ar vairākiem kardiovaskulāro 
slimību (KVS) attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu KVS

Avots: American Diabetes Association  
(ADA – Amerikas Diabēta asociācija)

Aterosklerozes attīstība
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Latvijā atzītākais 
oriģinālmedikaments1, kura 
sastāvā ir optimāla magnija un 
86 vitamīna kombinācija, kas 
efektīvi uzveic magnija trūkumu 
un tā izraisītos simptomus. 
Magne 86 mazina nogurumu, 
nespēku, nervozitāti, muskuļu 
krampjus. Ražots Francijā.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. 
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. 
Bezrecepšu medikaments.
1  Sanofi iekšējie dati pamatojoties uz IMS 2013.

Magnijs ir viena no nozīmīgākajām cil-
vēka organismā sastopamajām mine-
rālvielām. Tā trūkums tiek uzskatīts 
par riska faktoru 2. tipa cukura diabēta 
attīstībai. 

Magnija daudzums organismā vidēji ir 25 g. Tas 
ir otrs biežākais šūnu iekšienē esošais jons aiz 
kālija. Apmēram 65% magnija atrodas kaulaudos, 
bet samērā mazāk muskuļaudos un citos orgā-
nos. Magnijs organismā neveidojas un parasti 
tiek uzņemts ar uzturu. No uzņemtā daudzuma 
uzsūcas apmēram 30%. Magnija uzsūkšanos kavē, 
piemēram, alkohols un kalcijs.

Kāda ir magnija un cukura 
diabēta saistība
Magnijam ir nozīmīga loma ogļhidrātu (cukura) 
metabolismā. Magnijs kā kofaktors pieda-
lās glikozes transportēšanā, tāpat magnijs ir 
iesaistīts insulīna sekrēcijā un insulīna aktivitā-
tes nodrošināšanā.

Magnija deficītu var konstatēt klīniski – ja 
pacientam ir sūdzības, piemēram, nervozitāte, 
krampji, depresija, neritmiska sirdsdarbība. Tāpat 
var noteikt magnija līmeni asinīs. Magnija de�cī-
tam ir pierādīta saistība ar insulīna rezistenci (Insu-
līna rezistence ir viens no cukura diabēta riska 
faktoriem. Insulīna rezistence raksturīga arī 2. tipa 
cukura diabēta pacientiem, kuriem ir palielināts 

ķermeņa svars), ogļhidrātu vielmaiņas jeb glikozes 
tolerances traucējumiem (pacienti to sauc arī par 
prediabētu), aterosklerozi, dislipidēmiju (paaug-
stināts holesterīna līmenis un izmainīta holeste-
rīna frakciju attiecība), arteriālo hipertensiju jeb 
paaugstinātu asinsspiedienu.

Biežākie magnija de�cīta iemesli ir kuņģa zarnu 
trakta patoloģija un nieru patoloģija.

Magnijs organismā
Apmēram 65% no kopējā magnija daudzuma 
organismā atrodas kaulaudos apatīta kristālu 
veidā. 20% magnija ir muskuļu šūnās. Ārpusšūnu 
telpā ir tikai 1% magnija.

Magnija vielmaiņas uzturēšanā ir iesaistītas nie-
res, tievās zarnas un kaulaudi.

Magnijs ir nepieciešams kaulaudu un zobu 
veidošanā. Magnijs kopā ar kalcija, nātrija, kālija 
joniem nodrošina nervu impulsu pārvadi.

Magniju satur, piemēram, ķirbju sēklas, sau-
lespuķu sēklas, rieksti, auzu pārslas, zaļie dārzeņi 
u.c. produkti.

Magnijs un insulīns
Lai organisms varētu magniju izmantot, tam jāno-
kļūst ķermeņa šūnās.

Cukura diabēta pacientiem glikozes līmenis 
šūnās ir paaugstināts, un tas izraisa kalcija jonu 
līmeņa pieaugumu un magnija jonu samazinā-
šanos šūnā.

Savukārt insulīns var palielināt magnija nokļū-
šanu šūnā.

Ja jutīgums pret insulīnu ir samazināts, tad 
magnijs nenokļūst ķermeņa šūnās (īpaši rakstu-
rīgs 2. tipa diabēta pacientiem).

Samazināta magnija līmeņa  
iemesli 2. tipa cukura 
diabēta pacientiem
Samazināta magnija uzņemšana:

 zar uzturproduktiem (magniju satur – dārzeņi, 
pilngraudu produkti, rieksti, spināti),
 zdiabētiskā gastroparēze (viena no diabēta vēlī-
nām komplikācijām, kas saistīta ar neiropātiju),
 zbarības vada disfunkcija.

Pastiprināts magnija zudums kuņģa zarnu 
traktā: 

 zšķidra vēdera izeja kā autonomas diabētiskās 
neiropātijas izpausme.

Pastiprināta magnija izvade caur nierēm:
 zglomerulārā hiper�ltrācija (to izvērtē, nosakot 
glomerulu �ltrācijas ātrumu jeb GFĀ),
 zosmotiskā diurēze (glikozūrija jeb glikozes kon-
statēšana urīnā),
 zmetabolā acidoze (diabētiskā ketoacidoze),
 zmikroalbuminūrija.

Samazināta nieru reabsorbcija (samazināta 
uzsūkšanās): 

 z insulīna de�cīts vai insulīna rezistence,
 zdiurētisko medikamentu lietošana.

Pētījumos konstatētas sakarības starp mag-
nija de�cītu un cukura diabētu:

 zNormāls magnija līmenis asinīs samazina nepie-
ciešamību pēc insulīna, t.i., nepieciešamas 
samērā mazākas insulīna devas pacientiem, 
kuriem ir normāls magnija līmenis asinīs.
 zJauniešiem ar aptaukošanos magnija līmenis 
asinīs ir ievērojami zemāks nekā tāda paša 
vecuma jauniešiem ar normālu ķermeņa svaru. 
 zSamazināts magnija līmenis asinīs ir gados 
vecākiem 2. tipa cukura pacientiem, kuriem 
ir arī depresija.
 z2. tipa cukura diabēta pacienti, kuri lieto tab-
letētos antidiabētiskos medikamentus un 
kuriem diabēta kompensācija ir slikta, ir nozī-
mīgi zemāks magnija līmenis asinīs nekā 2. 
tipa cukura diabēta pacientiem, kuriem ir laba 
cukura diabēta kompensācija.

Kad papildus jālieto magniju 
saturoši preparāti

 zJa magnijs netiek pietiekami uzņemts ar uzturu
 zJa lieto diurētiskos medikamentus
 zCukura diabēta pacientiem
 zPacientiem ar neiroloģiskiem traucējumiem, 
piemēram, nervozitāte, krampji, stress
 zGados vecākiem pacientiem
 zGrūtniecības laikā

Magnija de�cītu var diagnosticēt un novērst!

MĀJAS APTIEKA

Magnijs un cukura diabēts
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EVITA HOFMANE

Insulīnterapija ir cukura diabēta ārstē-
šana ar insulīnu, taču katra pacienta ārs-
tēšanā tiek izvirzīti individuāli mērķi, 
tāpēc arī ārstēšana visiem nav vienāda – 
tiek izmantoti gan dažādi insulīna veidi, 
gan variēts injekciju biežums.

Par to, kāda veida insulīni pieejami Latvijā, kā tos 
izmanto pacientu ārstēšanā un citiem ar šo tēmu 
saistītiem jautājumiem runājam ar Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrino-
loģijas nodaļas ārsti endokrinoloģi Santu Broku.

– Daudziem cilvēkiem jēdziens «insulīna 
terapija» joprojām saistās ar virkni aizsprie-
dumu un liek bailēs sarauties. Vai cukura 
diabēta pacientam ir iespēja izvēlēties savu 
terapiju – perorālos medikamentus vai insu-
līna injekcijas?
– Agrīnai insulīnterapijai ir labvēlīga ietekme 
uz aizkuņģa dziedzera beta šūnu atjaunošanos, 
tomēr insulīnterapija nav pirmās izvēles terapija 
2. tipa cukura diabēta ārstēšanā. Tomēr, ja 2. tipa 
cukura diabēts ilgstoši ir slikti kompensēts un beta 
šūnu funkcija ir samazināta, tad ar perorāliem 
antidiabētiskiem preparātiem ir grūti sasniegt 
labu ārstēšanas rezultātu. Tāpēc insulīnterapiju 
svarīgi sākt laikus, izvērtējot pacientu individu-
āli un ņemot vērā cukura diabēta ilgumu, blakus 
slimības, diabēta komplikācijas, glikēmijas dien-
nakts pro� lu, pacienta vecumu un citus faktorus.
Uzsākot insulīna terapiju, pacienti bieži vienu no 
pirmajiem uzdod jautājumu, vai tad viņiem jau 
ir tik slikti un vai tā ir diabēta «beigu stadija», ja ir 
jāinjicē insulīns. Tāpēc es uzskatu, ka ar pacientu 
ir jārunā, jāskaidro, lai viņš saprastu, lai nerastos 
nepamatotas bailes un aizdomas. Ir jākliedē pār-
liecība, ka pie insulīna pierod, adatas ir lielas un 
sāpīgas, kaimiņš sāka špricēt insulīnu un nomira... 
Barjeru ir ļoti daudz un dažādas.
Tā nav, ka insulīns tiek nozīmēts tikai diabēta 
«beigu stadijā». Ir svarīgi insulīna terapiju uzsākt 
laikus, jo bieži terapija tiek novēlota tieši pacienta 
pretestības dēļ. Tad, protams, terapijas efekts arī 
var nebūt gaidītais. Tāpēc pacients ir laikus jāiz-
glīto par diabētu, tā radītajām komplikācijām, 
jāstāsta, kāpēc ir svarīgi sasniegt glikēmijas mēr-
ķus. Pētījumos ir pierādīts: jo agrīnāk uzsākta 
insulīna terapija, jo efektīvāk iespējams mazināt 
potenciālās komplikācijas un riskus, labāk tiek 
aizsargātas insulīnu ražojošās aizkuņģa dziedzera 
saliņu šūnas. Tā mēs varam uzlabot pacienta 
dzīves kvalitāti un pagarināt dzīves ilgumu. Ja 
pacients izprot problēmu, tad visbiežāk no insu-
līna terapijas neatsakās.
Protams, ārstam ir jāpiedāvā pacientam ārstē-
šanās varianti, ja tie ir pieļaujami. Tad pacients 
var izvēlēties, viņaprāt, piemērotāko terapijas 
veidu, taču viņš nevar ārstam diktēt, kādus medi-
kamentus lietos. Savstarpējā sadarbība ir ļoti sva-
rīga, tomēr terapijas izvēle ir ilgstošs darbs, un to 
nosaka ārsts. Nav tā, ka pacients atnāk uz vienu 
vizīti un es uzreiz varu nozīmēt nevainojamu tera-
pijas shēmu. Bieži vien ārstēšanas shēma tiek 
nozīmēta, taču, pacientam pēc trim mēnešiem 
atnākot uz atkārtotu vizīti, rezultāta nav, kaut arī 
viņš visu ir darījis godprātīgi. Tad jādomā, kas tiek 

darīts nepareizi, ko varētu mainīt. Tas ir garš ceļš, 
kas pacientam un ārstam ir ejams kopā.
– Kādi ir priekšnoteikumi sekmīgai cukura 
diabēta ārstēšanai ar insulīnu?
– Ārstam jāsniedz pacientam nepieciešamā 
informācija par uzturu, paškontroles veikšanu, 
insulīna injekciju tehniku un vietu maiņu, kas ir 
hipoglikēmija un kā rīkoties šajā situācijā. Infor-
mācijas ir ļoti daudz un dažkārt vienā vizītē to 
nevar izstāstīt. Tāpēc pacientu apmācība ir ļoti 
svarīga, jo apmācīts pacients ir gudrs pacients. Ja 
viņš zina, kā pielāgot insulīna devas, vadoties pēc 
glikēmijas rādītājiem, cukura kontrolei vajadzētu 
uzlaboties. Jāskaidro, kā pareizi aizpildīt paškon-
troles dienasgrāmatu, jo ir dažādi veidi, kā cilvēks 
mājās kontrolē cukura līmeni. Tas atkarīgs no tā, 
vai pacients lieto perorālos medikamentus vai 
insulīna terapiju. Kopā mēs apgūstam, kā ir jāmēra 
cukura līmenis, kā tiek izdarītas insulīna injekci-
jas. Ir bijuši gadījumi, kad pacients ar 10–20 gadu 
cukura diabēta stāžu nezina, ka injekciju vietas ir 
jāmaina, insulīna injekciju vietās ir izveidojušās 
lipohipertro� jas, kas nereti ir sliktas diabēta kom-
pensācijas iemesls. Tas, ka cilvēks ilgstoši slimo ar 
diabētu, nenozīmē, ka viņš visu zina, tāpēc vizī-
tes laikā ir svarīgi par visu izrunāties un pārbau-
dīt, kā tiek veiktas injekcijas, jāpārbauda insulīna 
injekciju vietas.
– Pacienti dažādos apstākļos lieto dažādas 
insulīna devas. Taču atšķirīgas ir ne tikai 
devas, bet arī insulīna veidi. Ar ko tie atšķiras?
– Latvijā ir pieejami dažādi insulīna veidi. Viens 
no tiem ir ātras (īsas) darbības insulīns, kas var būt 
gan cilvēka insulīns, gan insulīna analogs. Insu-
līna analogus izmanto biežāk, jo pastāv mazāks 
hipoglikēmiju risks. Tos injicē tieši pirms maltītes 
vai maltītes laikā, tie ātri uzsūcas, un insulīna dar-
bības ilgums ir līdz četrām stundām. Ja cilvēks ēd 
trīs reizes dienā, tas jāinjicē trīs reizes dienā, lai 
pēc ēšanas nebūtu augsts cukura līmenis asinīs. 
Ja cilvēks ēd tikai brokastis un vakariņas, tad viņš 
var injicēt ātras darbības insulīnu tikai pirms bro-
kastīm un vakariņām.
Otrs insulīna veids ir vidēji ātras (pagarinātas) dar-
bības (NPH) insulīns. Tas uzsūcas lēnāk, un darbība 
sākas pēc 1–3 stundām. Tā ilgst līdz 18 stundām, 
tāpēc šo insulīnu var injicēt 1–2 reizes dienā, bet 
visbiežāk to injicē vakarā pirms gulētiešanas.
Ilgstošas (garas) darbības insulīna analogi dar-
bojas līdz 24 stundām. Ilgstošas un vienmērīgas 
darbības dēļ tiek nodrošināta laba glikēmijas 
kontrole, zemāks hipoglikēmiju risks, mazāks 
svara pieaugums.
Ceturtā lielā grupa ir premiksētas (kombinētas) 
darbības insulīni. Lai insulīna terapiju padarītu 
vienkāršāku un ērtāku, bija nepieciešami insulīna 
preparāti, kas vienā � akonā saturētu gan garas, 
gan īsas darbības insulīnu. Līdz ar to tika izstrā-
dāti kombinētas darbības insulīna preparāti, kas 
satur ātras darbības un vidēji ātras darbības insu-
līnu dažādās proporcijās.
– Vai ir vienkāršāki un sarežģītāki insulīna 
terapijas veidi?
– Ir dažādas insulīna terapijas shēmas, un kat-
ram pacientam mēs to izvēlamies individuāli. Nav 
nozīmes noteikt sarežģītu terapiju, ko pacients 
mājās nav spējīgs realizēt. Tiek vērtēts diabēta 
ilgums, glikēmijas diennakts pro� ls, endogēnā 
insulīna rezerves, pacienta vecums, mentālā 

funkcija, blakusslimību esamība, vai pacients ir 
� ziski aktīvs, vai arī vecāka gadagājuma un vai-
rāk dzīvo mājās, ēšanas paradumi. Gados jaunam, 
� ziski aktīvam pacientam ar sliktu diabēta kom-
pensāciju, kurš būs apmācīts pielāgot insulīna 
devu, vadoties pēc glikēmijas līmeņa asinīs un 
apēsto ogļhidrātu apjoma, visbiežāk būs inten-
si� cēta insulīna terapija ar 3–4 insulīna injekci-
jām. Šis terapijas modelis prasa lielāku atdevi no 
pacienta puses, jo jārēķinās ar biežu paškontroli, 
insulīna devu pielāgošanu. Vecāka gadagājuma 
pacientiem mēs izvēlēsimies vienkāršāku terapiju 
ar 1–2 insulīna injekcijām. Taču jāatzīmē, ka laba 
diabēta kompensācija sasniedzama tikai tad, ja 
pacients veic paškontroli, raksta dienasgrāmatu, 
pielāgo insulīna devas.
– Otrā tipa cukura diabēta gadījumā insulīna 
terapija var būt īslaicīga vai arī ilgstoša. No 
kā tas ir atkarīgs?
– Īslaicīgu terapiju varam nozīmēt tad, ja pacien-
tam ir pirmreizējs, dekompensēts cukura diabēts 
(ar augstu glikēmiju, diabētisku ketozi, poliūriju, 
svarā krišanos), vai arī akūta stāvokļa gadījumā, 
piemēram, ja konstatēts miokarda infarkts vai 
insults, ja nepieciešama ķirurģiska operācija un 
attiecīgā periodā viņš nedrīkst lietot perorālos 
antidiabētiskos medikamentus. Tad tiek uzsākta 
insulīna terapija, bet, kupējoties akūtajam stāvok-
lim, mazinoties glikēmijai, pakāpeniski no insulīna 
terapijas var pāriet uz perorālajiem medikamen-
tiem. Ilgstošu insulīna terapiju mēs izvēlēsimies 
gadījumos, ja cilvēks lieto perorālos antidiabētis-
kos medikamentus, ir izmēģinātas dažādas pero-
rālo medikamentu shēmas, bet saglabājas slikta 
glikēmijas kontrole. Terapijas izvēle ir atkarīga 
no dažādiem faktoriem. Insulīna terapiju pacien-
tam noteiksim arī tad, ja viņam ir kontrindikā-
cijas perorālo medikamentu lietošanai: smaga 
sirds mazspēja, termināla nieru mazspēja vai 
zāļu nepanesība.
– Vai ir pacienti, kuri labprātāk izvēlas insu-
līna terapiju, nevis ārstēšanu ar perorāla-
jiem medikamentiem?
– Tādi pacienti ir, bet viņu nav daudz. Mūsdie-
nās medikamentu klāsts, ko varam izmantot 

cukura diabēta ārstēšanā, ir ļoti plašs, un katrs 
gadījums ir individuāls. Dažkārt cilvēks pie ārsta 
atnāk ar domu, ka būs jāsāk lietot insulīns, jo ir 
izmēģināti dažādi medikamenti, terapijas shē-
mas, tomēr glikēmijas rādītāji ir augsti, turklāt 
pacients atzīst, ka no savas puses nespēj ievē-
rot striktu diētu.
– Ko pacientam darīt, ja viņš īsti netiek galā 
ar savu insulīnterapijas shēmu? Noteikti ļoti 
nozīmīgs ir ģimenes un tuvinieku atbalsts un 
palīdzība, it īpaši gados vecākiem cilvēkiem.
– Ārstam jānodibina labs kontakts ar pacientu, 
jāsniedz viņam nepieciešamā informācija. Pacienti 
savukārt nedrīkst kautrēties, ja kaut kas nesanāk 
vai kaut ko nesaprot. Ir gadījumi, kad visu esam 
izrunājuši, bet, aizejot mājās, informācijas ir pārāk 
daudz, cilvēks apjūk un nezina, ko darīt. Nedrīkst 
baidīties nākt atkārtoti un jautāt! Starp mums 
nepieciešama sadarbība un savstarpēja uzticība!
Noteikti ir vieglāk strādāt, ja vecāka gadagājuma 
cilvēki nāk pie ārsta kopā ar piederīgajiem. Bieži 
vien mēs ambulatori insulīna terapiju nozīmējam 
tikai tad, ja zinām, ka pacients pats ir spējīgs to 
veikt, aicinām nākamajā reizē ņemt līdzi kādu no 
piederīgajiem un kopā mācīties, jo divas galvas 
vienmēr ir gudrākas par vienu. Ja arī piederīgie ir 
apmācīti, tad parasti problēmu nav. Vissarežģītāk 
ir ar vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav pie-
derīgo vai arī radinieki dzīvo ārvalstīs. Ja vien tas 
ir iespējams, tad šiem pacietiem izraksta perorā-
los medikamentus.

Publikāciju atbalsta: 

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Pētījumos ir pierādīts: jo agrīnāk uzsākta insulīna terapija, jo efektīvāk iespējams 
mazināt potenciālās komplikācijas un riskus, labāk tiek aizsargātas insulīnu ražojo-
šās aizkuņģa dziedzera saliņu šūnas. Tā iespējams uzlabot pacienta dzīves kvalitāti 
un pagarināt dzīves ilgumu.

Lipohipertrofi ja – tauku veidošanās zem ādas virsmas injekci-
ju vietā, kā rezultātā veidojas pietūkumi; var 
ievērojami izmainīt insulīna darbību un 
pasliktināt diabēta kompensāciju.
Kupēt – pārtraukt

Skaidrojošā vārdnīca
– tauku veidošanās zem ādas virsmas injekci-

ju vietā, kā rezultātā veidojas pietūkumi; var 
ievērojami izmainīt insulīna darbību un 

Insulīnterapija – 
viena vai dažādas?
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Droplet® injektora adatas – radītas cilvēkiem ar cukura diabētu
Droplet ® injektora adatas ir paredzētas cukura diabēta terapijas vajadzībām
Premium adatu kvalitāte nodrošina vienmērīgu un komfortablu insulīna injicēšanu 
Piecas dažādas adatas variācijas palīdzēs saskaņot savu personīgo izvēli, medicīniskās prasības 
un insulīna devu
Sekojiet ārsta norādījumiem, izvēloties piemērotāko adatu jūsu vajadzībām

Droplet® lancetes – 
īpaši plānas un universālas
Pieejami trīs izmēri 
33G, 30G, 28G

Droplet® lancetēšanas ierīce – 

speciāli radīta jūsu ikdienas glikozes 

līmeņa noteikšanai asinīs augstākajā 

komforta līmenī.

Optimāla lietošana ar Droplet® lancetēm 

un citām plaši zināmu ražotāju lancetēm.

Sekojiet instrukcijām, izmantojot Droplet® injektora adatas un injektoru!

Pēc lietošanas adatai uzlieciet ārējo aizsargvāciņu!

Izmetiet izlietoto adatu tam paredzētos konteineros!

Nelietojiet adatas atkārtoti! Injektoru adatas ir tikai vienreizējas lietošanas!

Novērsiet veselības risku un izmantojiet katrai injekcijai jaunu injektora adatu!

PĀRVALDIET SAVU DIABĒTU DROŠI!

Droplet® injektora adatas:

Humapen Ergo®/Ergo 
II/MemoirTM/Luxura/Humulin® 
N pen/Kwikpen/Luxura 
HD/Byetta pen (Eli Lilly)

NovoPen® 3/4/Echo®/Flexpen®, 
Flexpen®  touch/Victoza® Pen® 
(Novo Nordisk)

Optipen® Pro 1/Pro2/Clickstar®, 
Solostar® (Sanofi-Aventis)

Omnican Pen 31/32 (B. Braun)

BerliPen® Areo/Areo2 
(Berlin-Chemie)

Autopen® (Owen-Mumford)

Tactipen®

Gensupen

Ypsopen

Vispārējā piemērošana – 
Droplet® injektora 
adatas ir saderīgas ar 
A tipa insulīna 
injektoriem/insulīna 
pildspalvām:

Droplet ® injektora adatām ir pieejamas piecas dažādas, krāsu kodētas adatu variācijas: 
4mm, 6mm, 8mm, 10mm un 12mm injekcijas garumiem.

Īpaši plānas sienas tehnoloģija nodrošina optimālu un precīzu insulīna plūsmu
Īpaši asa adata mazinās sāpes
Speciāli izstrādāta vītne – viegli uzliekama (Twist-On) dažādiem injektoriem – labākais praktiskais risinājums maksimālam 
pacienta komfortam
Piecas dažādas adatu versijas
Droplet® 32G x4mm

Īpaši plānas sienas

Kontaktinformācija: DIAMEDICA SIA, A. Deglava iela 66, Rīga, tālrunis  67 577833 , e-pasts: diamedica@diamedica.lv
Preču iegādes iespējas: ***Saules aptieka, Brīvības iela 68, Rīga, tālrunis 67506927; http://webaptieka.lv/
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TOMS ZVIRBULIS

Gandrīz katram no mums dzīvē ir nācies 
sastapties ar situāciju, kad sagrieztais 
pirksts pēc pāris dienām kļūst divreiz 
lielāks, no rīta pamostoties ir piepampis 
vaigs, jo mieru neliek sāpošais zobs, vai 
piemeklē citas kaites, kuru ārstēšanai ir 
nepieciešamas antibiotikas.

Šos preparātus varam saņemt tikai pēc ārsta norī-
kojuma, bet bieži vien cenšamies šo barjeru apiet 
un meklējam zāles pa citiem ceļiem. Ar ģimenes 
ārstes Daces Gobergas palīdzību centīsimies 
noskaidrot, kādas var būt sekas šādai rīcībai, kā 
antibiotikas būtu jālieto pareizi un kāpēc pirms 
to lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

– Vai jūsu praksē bieži nākas sastapties ar 
pacientiem, kuri nodarbojas ar pašārstēšanos?
– Protams, ka nākas sastapties ar šādiem pacien-
tiem. Vai vispār ir iespējama situācija, kad visi 
pacienti vajadzības gadījumā dodas pie ārsta un 
klausa viņa norādījumus?
– Varbūt ir kāda konkrēta pacientu grupa, kam 
tas ir vairāk raksturīgs?
– To ir grūti pateikt. Pirmie prātā nāk jauni cilvēki, 
kuriem nav laika, lai dotos pie ārsta. Cilvēki, kuri 
strādā, aizbildinās, ka viņiem nav laika pieraks-
tīties pie ārsta vai nav vēlēšanās izņemt darba 
nespējas lapu. Ir cilvēki, kuri vienkārši nodar-
bojas ar pašārstēšanos. Lieto dažādus uztura 
bagātinātājus vai arī kaimiņu ieteiktos medika-
mentus. Ir grūti pateikt, vai ir kāda īpaša grupa. 
Tie ir dažādi cilvēki.
– Cik smagas var būt sekas, ja medikamenti 
tiek lietoti nepamatoti?
– Vajadzētu precizēt, par kādiem medikamentiem 
ir runa. Ja pacientam nav novērojama nekāda 
nopietna saslimšana un viņš lieto uztura bagāti-
nātājus, tad sekas visdrīzāk nebūs nopietnas. Ja tā 
ir kāda nopietnāka saslimšana un pacients nodar-
bojas ar pašārstēšanos, tad sekas var būt kā jau 
jebkurai slimībai, kas netiek ārstēta pareizi. Svarīgi 
ir tas, ko cilvēks cenšas izārstēt. Ja slimība pāriet 
bez komplikācijām un sarežģījumiem, tad pašār-
stēšanās nebūs problēma. Ja bez ārsta konsultā-
cijas tiek lietoti medikamentiem, kurus izsniedz 
tikai ar recepti, kam ir konkrētas indikācijas un kuri 
ir jālieto tikai tad, kad ir patiešām nepieciešami, 
sekas var būt nopietnas. Blakusparādības ir iespē-
jamas katram medikamentam, un ir jāizvērtē, vai 
ir nepieciešams tās lietot, vai nē. Katrs gadījums 
var būt ļoti individuāls.
– Kā, jūsuprāt, vajadzētu izglītot pacientus, lai 
pašārstēšanās gadījumi kļūtu par pagātni vai 
vismaz būtu sastopami ļoti, ļoti reti?
– Ārsti ar pacientiem runā katru reizi, kad slimnieki 
meklē palīdzību. Mediķi uzsver, ka nodarboties ar 
pašārstēšanos nedrīkst, ka ir regulāri jāapmeklē 
dakteri, ja rodas veselības problēmas. Tikai viņi var 
novērtēt situāciju, pacienta veselības stāvokli, kā 
arī noteikt, kādi medikamenti viņam ir nepiecie-
šami. Šai informācijai ir jābūt pieejamai sabied-
riskajā telpā, par to ir jāraksta, par to ir jārunā.
– Vai jūs domājat, ka šai informācijai jābūt 
pieejamai vēl lielākos apjomos, piemēram, 
izsūtot veselības aprūpes informāciju ar 
īsziņu vai e-pastu palīdzību gripas aktivitā-
tes perioda sākumā?
– Es nedomāju, ka tas būtu nepieciešams. Cil-
vēki reti kad nopietni uztver mazos ziņojumus 

e-pastos vai īsziņas telefonā. Arī pro�laktiska-
jām pārbaudēm, uz kurām valsts rakstiski uzai-
cina sievietes, atsaucība nav liela. Es uzskatu, ka, 
apmeklējot ģimenes ārstu un noskaidrojot, kāpēc 
kāda pārbaude ir nepieciešama, rezultāts ir gana 
augsts. Sūtīt vispārīgu informāciju ar īsziņām un 
e-pastiem būtu lieki.
– Kāpēc medikamentiem ir atšķirīgs lietoša-
nas ilgums? Piemēram, pretsāpju zāļu anotā-
cijā tiek rakstīts, ka tās drīkst lietot ne ilgāk 
kā 10, citas – 15 dienas.
– Nav tā, ka pretsāpju zāles var lietot tikai šo 
periodu. Ir medikamenti, kuriem dažādu saslim-
šanu gadījumā ir atšķirīgs lietošanas periods. Kaut 
vai tie paši nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, ko 
pilnīgi citādi lieto drudža un hronisku slimību, 
piemēram, reimatoīdā artrīta gadījumos. Dažādi 
medikamenti arī iedarbojas dažādi. Katram ir sava 
farmakokinētika, iedarbības laiks, slimības, pret 
kurām tās lieto. Šeit atkal neatsverams ir ārsta 
padoms, jo viņš zina, kādas zāles nozīmēt un vai 
ir nepieciešami kādi papildu medikamenti vai 
procedūras. Pretsāpju zāļu lietošanas gadījumā 
tās varētu būt zāles, kas palīdz pasargāt kuņģi. 
Tieši tāpēc ir jāiet pie daktera un tāpēc dau-
dzas zāles izsniedz tikai pret receptēm. Mediķis 
izraksta recepti un ir atbildīgs par to, kā pacients 
šīs zāles lieto.
– Antibiotikas ir zāles, kuras izsniedz tikai pret 
recepti, taču daudziem mājās no kādas sli-
mošanas reizes tās bieži vien ir saglabājušās. 
Dažkārt saslimšanas gadījumā tiek nolemts, 
ka pienācis laiks iesākto iepakojumu pabeigt. 
Kādēļ, izrakstot antibiotikas, ārsts stingri 
nosaka, cik ilgi tās lietot? Kādēļ nedrīkst pār-
traukt medikamenta lietošanu, pat ja simp-
tomi šķietami ir izzuduši?
– Antibiotikām un antibakteriālajiem līdzekļiem 
ir stingras indikācijas, kad, kādās devās un cik ilgi 
tos lietot. Antibiotikas lieto dažādu infekciju gadī-
jumā, taču tās iedarbojas tikai uz baktērijām, bet 
neiedarbojas uz vīrusiem. Antibiotikas ir bakte-
riostatiskas un baktericīdas. Pirmās aptur baktē-
riju vairošanos, bet otrās baktērijas iznīcina. Tieši 
tāpat kā citiem medikamentiem antibiotikām ir 
konkrēts laiks, cik ilgi tās uzturas organismā un 
kāda ir to ietekme. Tas, ka pazūd simptomi, nav 
nopietns rādītājs, lai zāļu lietošanu pārtrauktu. 
Simptomi var pazust ļoti ātri, tas var notikt jau 
tūlīt pēc zāļu lietošanas kursa uzsākšanas, lai gan 
slimība vēl nebūt nav izārstēta. Iedarbībai pret 
noteiktām baktērijām ir jāturpinās noteiktu laiku, 
lai šo slimību uzvarētu.
– Dažādu antibiotiku kursa ilgums un devas 
lielums atšķiras. Kāpēc vienas zāles jālieto, 
piemēram, nedēļu pa trim tabletēm dienā, 
bet citas tikai trīs dienas pa vienai tabletei?
– Tā atkal ir farmakokinētika. Dažādas antibio-
tikas darbojas dažādi. Un dažāds ir arī to uztu-
rēšanās laiks organismā. Tieši tādēļ katram 
medikamentam ir noteiktas devas un lietoša-
nas ilgums. Nav tā, ka vienām zālēm var būt 
tikai viena lietošanas kombinācija. Jūs minē-
jāt antibiotikas, kuras lieto pa vienai table-
tei trīs dienas. Ir gadījumi, kad tās pašas zāles 
jālieto pa vienai tabletei sešas dienas. Tāpēc tā 
ir ārsta atbildība. Ārsts zina, ko, cik un kāpēc viņš 
nozīmē. Devas palielināšana ārstēšanas kursu 
nekādā gadījumā nesamazina. Ja ārstēšana tiek 
pārtraukta ātrāk, baktērijām izveidojas tā sau-
camā rezistence pret konkrēto medikamentu, 
un tas kļūst neefektīvs.

– Cik bieži jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
rezistences dēļ vai kādu citu apstākļu ietekmē 
ir nepieciešams turpināt antibiotiku terapiju 
jau pēc izieta antibiotiku kursa? Kā jūs moti-
vējat pacientu, kad viņš neredz nekādu prog-
resu cīņā ar slimību?
– Ja antibakteriālajai terapijai rezultātu nemana 
trīs četru dienu laikā, tad antibakteriālais līdzek-
lis ir jāmaina. Ar noteikumu, ka zāles tiek lietotas 
tādā devā, kādu noteicis ārsts. Pacientu, kuram ir 
izrakstīts antibakteriāls līdzeklis, nedrīkst palaist 
ar vārdiem: «Atnāc pēc desmit dienām». Jābūt 
kaut vai telefoniskam kontaktam, lai noteiktu, 
vai ir novēroti kādi uzlabojumi, varbūt ir jāveic 
analīzes, lai novērtētu stāvokli.
– Kādas alternatīvas var piedāvāt cilvēkiem, 
kuriem ir alerģija pret plaši pielietotām anti-
biotikām, piemēram, penicilīnu grupas medi-
kamentu amoksicilīnu?

– Alternatīvas ir, jo zāļu grupu ir daudz un izvē-
les iespējas ir plašas. Ja pacienti jau zina, ka viņi 
nepanes konkrēto medikamentu, tad brīdina par 
to ārstu, un ārsts izvēlas citu medikamentu. Ja 
viņi par alerģiju nezina un no nozīmētā medika-
menta sākas alerģiska reakcija, tad pacients grie-
žas pie ārsta un ārsts maina terapiju. Kā jau minēju 
iepriekš, tad izvēles iespējas ir lielas.
– Vai, jūsuprāt, nākotnē daļu antibiotiku 
varētu pacientiem pārdot bez receptes?
– Antibakteriālos līdzekļus nedrīkst pārdot bez 
receptēm, tas nebūs pareizi. Antibakteriālajai tera-
pijai ir stingras indikācijas – ir noteikts, kad tās ir 
un kad nav vajadzīgas. Antibakteriālā terapija 
neārstē vīrusu saslimšanas, taču pacients diezin 
vai pats ir spējīgs izvērtēt, vai viņam ir vīrusu vai 
bakteriāla saslimšana un vai viņam ir nepiecieša-
mas antibiotikas. Ja pacients varēs šos līdzekļus 
brīvi nopirkt, viņš to arī darīs. Palietos zāles pāris 

Lietot antibiotikas bez ārsta ziņas nedrīkst!
FOKUSS

Dace Goberga: «Antibiotikām ir stingras indikācijas, kad, kādās devās un cik ilgi tās 
lietot. Antibiotikas lieto dažādu infekciju gadījumā, taču tās iedarbojas tikai uz bak-
tērijām, bet neiedarbojas uz vīrusiem. Pacients pats diezin vai ir spējīgs izvērtēt, vai 
viņam ir vīrusu vai bakteriāla saslimšana un vai viņam ir nepieciešamas antibiotikas. 
Tāpēc antibakteriālos līdzekļus nedrīkst pārdot bez receptēm.»
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dienas, līdz simptomi mazināsies, un pārtrauks. 
Bet slimība jau nebūs izārstēta. Tāpēc antibakte-
riālās terapijas zāles nevar pārdot bez receptēm.
– Vai jums bieži savā praksē ir nācies saskar-
ties ar gadījumiem, kad pacientiem trūkst 
naudas, lai varētu iegādāties izrakstītos anti-
bakteriālos līdzekļus?
– Pacients mums parasti to pasaka, turklāt mēs 
savus pacientus pazīstam. Katrā ziņā, jautājumu 
izrunājot, gandrīz vienmēr ir iespējams rast kom-
promisu un medikamentu, kurš ir lētāks. Bērniem 
līdz trīs gadu vecumam ir atsevišķas saslimšanas, 
kur valsts kompensē medikamentu iegādi. Tad 
mēs kompensējamos medikamentus arī izraks-
tām. Cilvēkiem, kuri neietilpst šajā vecuma grupā, 
mēs piemeklējam citas zāles. Vēlos vēlreiz uzsvērt, 
ka iespējas ir ļoti plašas. Antibakteriālā terapija 
medikamentu izvēles ziņā ir ļoti elastīga.
– Parasti, saslimstot ar klepu vai saaukstē-
šanos, mēs uzskatām, ka pietiek aiziet uz 
aptieku un iegādāties kādu sīrupu, lai izār-
stētos. Ja šāda ārstēšanās nepalīdz, pēc cik 
ilga laika vajadzētu griezties pēc palīdzības 
pie ārsta?
– Tas ir ļoti individuāli. Vispirms ir jāskatās, kāds 
ir klepus. Ja tiešām tā ir saaukstēšanās un cilvēks 
klepo tikai nedēļu un nav temperatūras vai kādu 
citu simptomu, piemēram, nespēka vai elpas trū-
kuma, un klepus nav mokošs, tad nedēļu sīru-
pus var dzert droši un ārstēties pats. Taču, ja 
klepus nepāriet un pievienojas citi simptomi, ir 
nekavējoties jāgriežas pie ārsta. Bērniem gan šo 
nedēļu nevajadzētu gaidīt, jo viņu anatomiskā 
uzbūve ir savādāka. Ja klepus ir vairākas dienas, 
tad noteikti vajadzētu atrādīties ārstam. Protams, 
viss ir jāizvērtē ļoti individuāli. Ir gadījumi, kad 
ārsta palīdzība ir jāmeklē jau pirmajā dienā. Ir rei-
zes, kad, klepum sākoties, mēs jau varam saklau-
sīt trokšņus.
Pacienti, kuriem ir hroniskas saslimšanas, piemē-
ram, HOPS (hroniska obstruktīva plaušu slimība) 
vai astma, jau paši zina savu terapiju un savu stā-
vokli, un kā rīkoties paasinājumu gadījumos. Taču 
arī viņiem, ja terapija nav sekmīga, jāgriežas pie 
ārsta un ārstēšana jāmaina. Īsāk sakot, cilvēkiem 
nevajadzētu staigāt apkārt ar domu, ka klepus 
gadījumā pie ārsta doties nav nepieciešams. Arī 
pa telefonu ārsts nekad nevarēs pacientam sniegt 
vislabāko palīdzību.
– Vai pacientiem, kuriem ir hroniskas saslim-
šanas un kuri ikdienā lieto medikamentus, 
zāļu mijiedarbības dēļ antibiotiku kursa laikā 
ir jāpārtrauc lietot pārējās zāles?
– Atsevišķiem medikamentiem var būt negatīva 
ietekme vai mijiedarbība, bet to dakteris izstāstīs 
katram pacientam individuāli, izrakstot antibakte-
riālos līdzekļus. Tādas nianses ārsti labi pārzina un 
vajadzības gadījumā pievērsīs pacienta uzmanību 
šim jautājumam. Ģimenes ārsts ir informēts par 
to, ko pacients lieto ikdienā. Ja ir nepieciešams, 
tad antibiotiku kursa laikā medikamentu, ar kuru 
tas mijiedarbojas, pārstāj lietot un atsāk tikai pēc 
kursa beigām.
– Runājot par vairāku medikamentu mijiedar-
bību, vai ir iespējams vienlaikus lietot dažā-
das iedarbības antibiotikas?
– Jā, to var darīt, ja ir tāda nepieciešamība.
– Vai ir kādi antibakteriālie medikamenti, 
kurus lieto biežāk nekā citus?
– Viss ir atkarīgs no saslimšanas. Pie urīnceļu 
infekcijām tie būs vienas grupas medikamenti, 
plaušu saslimšanām jau citas un gremošanas 

trakta saslimšanu gadījumā atkal citi līdzekļi, ja 
tiešām ir nepieciešama antibakteriālā terapija. 
Tā savukārt ir ārsta kompetence. Ārstiem, kuriem 
ir padziļinātas zināšanas šajā nozarē, ir vieglāk 
noteikt, kuras zāles konkrētajā gadījumā pacien-
tam izrakstīt. Protams, antibakteriālajā terapijā 
ārstēšanas metodi var izvēlēties, ņemot vērā uzsē-
jumu rezultātus. Šis paņēmiens palīdz gadīju-
mos, kad ir grūti noteikt, kādu ārstēšanas metodi 
izmantot. Strutainu infekciju gadījumā uzsējumus 
veic, lai noteiktu, kāda baktērija izaug un pret ko 
tā ir jutīga.
– Ir saslimšanas, kuras ietekmē vairākas 
orgānu sistēmas, tad, iespējams, ir jālieto t.s. 
plaša pro� la antibiotikas. Paskaidrojiet sīkāk 
to darbības principus!
– Vienkārši runājot, baktērijas iedalās grampozi-
tīvās un gramnegatīvās. Ir antibakteriālie līdzekļi, 
kas darbojas tikai uz grampozitīvām, tikai uz 
gramnegatīvām vai grampozitīvām un negatī-
vām baktērijām. Tās arī ir plaša pro� la antibiotikas. 
Diagnosticējot saslimšanu, ārsts apmēram zina, 
kāda baktērija varētu izraisīt saslimšanu gremo-
šanas traktā un kāda baktērija to dara elpceļos. 
Ņemot to vērā, dakteris nozīmē atbilstošu tera-
piju. Gribu vēl piebilst, ka plaša spektra antibio-
tikas iedarbojas uz vairāku tipu baktērijām, nevis 
uz vairākām orgānu sistēmām.
– Kādas ir tipiskākās antibiotiku lietoša-
nas blakusparādības?
– Visbiežāk antibiotikas negatīvi ietekmē gremo-
šanas traktu. Protams, ir antibiotikas, ko nevar dot 
maziem bērniem, jo to sastāvā ir ototoksiskas vai 
nefrotoksiskas vielas.
– Ikdienā, lietojot antibiotikas, komplikāci-
jas visbiežāk skar zarnu traktu? Tad noteikti 
var lietot zarnu mikrofloru aizsargājo-
šus preparātus.
– Jā, tās ir probiotikas. Ir preparāti, kurus var lie-
tot kopā ar antibiotikām. Ja cilvēki jau zina, ka 
viņiem parasti ir šādas problēmas, tad pro� lak-
tiskos pasākumus var uzsākt laikus. Katrā ziņā šis 
ir jautājums, kas vēlreiz pierāda: antibiotikām ir 
stingri noteiktas indikācijas, kad tās var un vajag 
lietot. Kad esam saslimuši, mūsu organismā nav 
tikai iznīcināmā mikro� ora. Cilvēka ķermenī ir ļoti 
daudz vajadzīgu un nepieciešamu baktēriju, bez 
kurām mēs nevaram iztikt. Tajā pašā zarnu traktā 
ir ļoti daudz šādu baktēriju. Neviens antibakteriā-
lais līdzeklis nav tik selektīvs, ka vērstos tikai pret 
sliktajām baktērijām. Tas ietekmē visu mikro� oru, 
arī labo. Tāpēc antibiotikām ir jābūt tikai un vienīgi 
recepšu medikamentiem, ko pēc rūpīgas slimības 
izvērtēšanas izraksta ārsts.
– Vai blakusparādības ilgst tikai antibiotiku 
lietošanas kursa laikā, vai tās var novērot arī 
pēc tam?
– Var, protams, ka var. Ja zarnu trakta dabīgā mik-
ro� ora ir izgājusi no ierindas, tad blakusparādī-
bas var būt ilgstošas. Tad probiotikas var palīdzēt 
atjaunot zarnu mikro� oru.

Lietot antibiotikas bez ārsta ziņas nedrīkst!

Kad lietot antibiotikas?
Antibiotikas tiek izrakstītas, ja saslimšanā ir vai-
nojamas baktērijas, nevis vīrusi. Saaukstēšanos 
un gripu izraisa vīrusi, ne baktērijas. Antibio-
tikas pret vīrusiem nav efektīvas. Izmanto-
jot pareizi, antibiotikas ir efektīvs veids cīņā 
ar slimībām.

Antibiotikas jālieto tikai ārsta diagnosticētas 
bakteriālās infekcijas gadījumā, precīzi ievēro-
jot noteikto zāļu lietošanas devu un ilgumu.

Kāda ir pareiza deva?
Recepte tiek izrakstītas uz laiku, kāds orga-
nismam nepieciešams, lai ar medikamentu 
palīdzību uzvarētu kaitīgās baktērijas. Ja jūs 
pārtrauksiet lietot antibiotikas pirms kursa 
beigām, visas baktērijas nebūs iznīcinātas, un 
infekcija var atjaunoties.

Izejot tikai daļēju ārstēšanās kursu, var izvei-
doties pret konkrētajām antibiotikām rezisten-
tas baktērijas.

Cik drošas ir antibiotikas?
Antibiotikas pārsvarā ir drošas, ja tiek lietotas 
saskaņā ar ārsta rekomendācijām, taču:
1. Antibiotikas var ietekmēt citu medikamentu 

efektivitāti, tām var būt blakusparādības vai 
pacientam var būt alerģija pret tām.

2. Antibiotikas var nogalināt lielu daļu orga-
nismā esošo baktēriju, to vidū labās bak-
tērijas, izjaucot bakteriālo līdzsvaru. Tādēļ 
iespējamas tādas blakusparādības kā caur-
eja, vaginālās infekcijas vai citas problēmas.

3. Ja jūs lietojat antibiotikas nepamatoti, ir 
iespējama pret antibiotikām rezistentu 
baktēriju veidošanās. Ja jūs saslimstat un 
slimību izraisījušās baktērijas ir rezistentas 
pret izrakstītajām zālēm, slimība var ieilgt, 
un jums būs atkārtoti jādodas pie ārsta, lai 
viņš izrakstītu zāles, kuras nogalina baktē-
rijas. Nopietnākas saslimšanas gadījumā 
var būt nepieciešama hospitalizācija vai 

slimība var beigties ar nāvi, ja infekciju nav 
iespējams apturēt. Papildus iepriekš minē-
tajam jūs kļūstat par rezistento baktēriju 
nēsātāju un varat aplipināt ģimenes locek-
ļus vai draugus.

Kā ārsts nosaka, kādas 
antibiotikas izrakstīt?
Ārsts veic izmeklējumus un izvērtē visus sim-
ptomus, lai noteiktu, vai pacientam ir nepiecie-
šamas antibiotikas, un ja ir, tad kādas. Var tikt 
paņemti arī baktēriju paraugi, lai redzētu, kādas 
baktērijas saslimšanu izraisa, piemēram, baktē-
riju uztriepes no kakla, lai noteiktu streptokoku 
klātbūtni. Ja saslimšanas cēlonis ir neskaidrs, 
bet ir aizdomas par baktēriju klātbūtni, ārsts var 
izrakstīt plaša pro� la antibiotikas, kuras ietekmē 
plašāku baktēriju spektru.

Kas jāzina sievietēm pirms 
antibiotiku lietošanas?
Antibiotikas var izraisīt vaginālās infekcijas, 
piemēram, vaginālo rauga sēnīšu infekciju jeb 
piena sēnīti. Antibiotikas nogalina ne tikai pato-
gēnās baktērijas, bet arī normālo � oru vagīnā. 
Rauga sēnītei vairs nav dabīgo ienaidnieku barī-
bas vielu iegūšanā, un tā var pastiprināti augt. 
Rauga sēnīte sāk uzbrukt audiem vagīnā, izrai-
sot vienu vai vairākus simptomus (nieze, dedzi-
nāšanas sajūta, sāpes seksa laikā un izdalījumi 
no maksts). Ja jums ir aizdomas par rauga sēnīšu 
infekciju, konsultējieties ar ārstu.

Antibiotikas var samazināt kontracepcijas 
tablešu efektivitāti.

Gluži tāpat kā citi medikamenti, antibioti-
kas var ietekmēt arī embriju. Tādēļ jums nekad 
nevajadzētu tās lietot, ja neesat pastāstījusi 
ārstam par to, ka esat stāvoklī vai barojat bērnu 
ar krūti.

Avots: The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 

(APUA – Drošas antibiotiku lietošanas alianse)

Farmakokinētika – specifi ska farmaceitisko zinātņu nozare 
par zāļu absorbcijas ātrumu, izplatību organismā un izdalīšanos 
no organisma.
Ototoksiskas vielas – var izraisīt dzirdes pa-
sliktināšanos vai pat zudumu, kā arī 
vestibulārā aparāta problēmas.
Nefrotoksiskas vielas – iz-
sauc nieru darbības traucējumus.

Skaidrojošā vārdnīca

– var izraisīt dzirdes pa-
sliktināšanos vai pat zudumu, kā arī 
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Ausmai jau diezgan sen bija cukura diabēts. Vis-
vairāk traucēja sāpes kājās. Naktī bija grūti aizmigt 
no sāpēm, un sāpes bieži traucēja arī dienā. Vēl 
pēc laika endokrinologs slimnīcā izmeklēja pēdas, 
veica neirogrā� jas pārbaudi un rekomendēja Aus-
mai turpmāk nēsāt ortopēdiskos apavus un zolītes. 
Ausma apjautājās ārstiem, paziņām, pameklēja 
internetā un konstatēja, ka ieteikumi ir dažādi, daž-
kārt – pretrunīgi: vai izvēlēties jau gatavas zolītes, vai 
gatavot tās individuāli, pirms tam veicot podomet-
riju, vai arī to neveikt, turklāt arī podometrijai bija 
dažādi veidi... Pēc dažu veikalu apmeklējuma Ausmu 
pārņēma bezcerība, jo nedaudzajos veikalos nebija 
nopērkams Ausmai nepieciešamais apavu izmērs. 
Vairs ne uz ko daudz necerēdama, Ausma iegriezās 
pēdējā viņai zināmajā ortopēdisko apavu veikalā, 
turklāt līdz veikala slēgšanai bija atlikušas tikai 10 
minūtes. No veikala Ausma izgāja tikai pēc divām 
stundām. Tajā naktī viņa vairāku nedēļu laikā pirmo 
reizi aizmiga mierīgā miegā, jo sarunā bija noskaid-
rojusi pilnīgi visu – gan par apaviem, gan zolītēm, 
gan arī par podometriju.

Piedāvājam lasītājiem sarunu ar ārstu tehnisko 
ortopēdu un protēžortopēdu Raivi Bukolov-
ski, kuram, manuprāt, izdevies «iekāpt diabēta 
pacienta kurpēs». Cukura diabēta pacientus viņš 
gaida veikalā AT Latvia.

– Kāpēc cukura diabēta pacientam varētu 
būt nepieciešams nēsāt ortopēdiskos apa-
vus un zolītes?
– Diabēts ir galvenais netraumatisku amputāciju 
cēlonis. Vairāk nekā 50% no visiem amputāciju 
gadījumiem ir amputācijas diabēta pacientiem. 
Diabēta pacientiem var rasties nopietni pēdu 
bojājumi (visbiežāk – pēdu deformācijas, čūlas, 
in� cētas čūlas, gangrēna). 25% gadījumu šie bojā-
jumi apdraud diabēta pacienta dzīvību vai rada 
lielu amputācijas risku.
– Kāpēc diabēta pacientiem rodas pēdu čūlas? 
Diabēts taču nav pēdu slimība.
– Daudzi diabēta pacienti sūdzas par sāpēm 
pēdās. Tā ir diabētiskās perifērās neiropātijas 
izpausme. Diabētiskā perifērā neiropātija un 
motorā neiropātija rada arī muskuļu atro� ju, kuras 
sekas ir pēdas deformācija. Muskulatūras izmaiņu 
rezultātā pēdas kauli vairs neatrodas tādā stāvoklī, 
kādā tiem vajadzētu būt. Pēdas deformācija savu-
kārt rada pārmērīgu noslodzi noteiktām pēdas 
daļām, kurās noteiktos apstākļos var attīstīties 

pēdas čūlas. Šādos gadījumos nepieciešama orto-
pēda konsultācija, deformētām pēdām piemē-
rotu apavu (ortopēdisko, ārstniecisko) un zolīšu 
valkāšana. Slikta diabēta kompensācija izraisa to, 
ka pēdu ievainojumi slikti dzīst. Turklāt diabēta 
pacientiem var būt arī izmainīta un samazināta 
asinsrite, kas tāpat ievērojami apgrūtināta ievai-
nojumu un čūlu dzīšana. Biežāk čūlas veidojas 
pēdas pamatnē, uz pirkstu augšpuses, uz papēža, 
uz jebkura kaulu izvirzījuma.
Tomēr labā ziņa ir tā, ka 95% amputāciju mēs 
varam novērst, izvēloties piemērotus apavus un 
zolītes, rūpējoties par pēdām un nepieļaujot pēdu 
čūlu attīstību.
– Kas ir svarīgāks un vairāk nepieciešams 
pēdu pasargāšanai no bojājumiem – apavi 
vai zolītes?
– Diabēta pacientam ir svarīgi gan piemēroti 
apavi, gan arī zolītes. Lai zolītes būtu tādas, kas 
likvidē tieši konkrētam cilvēkam raksturīgo pēdas 
deformāciju, svarīgi to izgatavošanā ņemt vērā 
dinamiskās podometrijas datus. Ērtāki apavi, 
iespējams, varētu pasargāt pēdas no noberzu-
miem, tomēr tie nelikvidēs pēdas pārslodzi atse-
višķās tās daļās un nenovērsīs šādas pārslodzes 
rezultātā izveidojušās čūlas.
– Ar ko dinamiskā podometrija atšķiras no 
statiskās podometrijas?

– Podometrija ir pēdu noslodzes diagnostika ar 
datoru. Dinamiskā podometrija nozīmē to, ka 
izmeklējums notiek gaitā, tātad kustībā. Šī metode 
atšķirībā no statiskās podometrijas precīzi parāda 
slodzes sadalījumu pēdā gaitas laikā. Ir skaidrs, ka 
stāvot, nekustoties, pēdas atrodas citā stāvoklī 
nekā kustībā. Kustībā dažkārt nepareizi tiek noslo-
gotas atsevišķas pēdas daļas, kam jāiztur pārlieku 
liela svara slodze, kādai tās nav paredzētas. Pār-
mērīga noslodze rada sāpes un vēlāk – deformā-
ciju. Nesabalansēta gaita izmaina biomehāniku 
pēdā un visā kājā – var rasties diskomforts ceļa 
locītavas ārējā malā un gūžā. Tas ir būtisks aspekts, 
kas noteikti jāņem vērā, ja vēlas kvalitatīvi un efek-
tīvi ārstēt pēdas problēmas. Savukārt statiskā jeb 
miera stāvokļa podometrija neparāda precīzas 
zonas, kurās parādās disfunkcija.
Atklātajām problēmām ir jāmeklē risinājumi. 
Mēs iesakām un piedāvājam kompleksu pieeju 
– mazināt pēdu problēmas, izmantojot paša cil-
vēka muskulatūru un lietojot ortopēdiskās zolītes. 
Svarīgi, lai diagnostikā iegūtā informācija nepa-
liek neizmantota, jo tad zūd tās vērtība. Problē-
mas neatrisināsies pašas no sevis! Lai arī risinājumi 
pirmajā brīdī nešķiet lēti, tie noteikti atmaksā-
jas ilgtermiņā!
– Daudzās aptiekās un veikalos piedāvā zolī-
tes pacientiem ar pēdu deformāciju. Kāpēc 
tās jāgatavo individuāli katram pacientam?
– Individuālās ortopēdiskās zolītes tiek izgata-
votas Vācijā � rmā Pedcad, izmantojot pie mums 
veiktās dinamiskās podometrijas datus. Mūsdienu 
diagnostiskā datortehnika ir attīstīta tik tālu, ka 
ortopēdiskās zolītes pagatavo, lai precīzi koriģētu 
gaitas laikā diagnosticētās biomehāniskās kļūdas, 
ko nespēj labot citādiem paņēmieniem izveidotās 
zoles, nemaz nerunājot par standarta zolēm, ko 
iespējams iegādāties apavu veikalos. Mūsu pie-
dāvātās zolītes būs pagatavotas tieši jums! Tās 
precīzi sadalīs ķermeņa svaru uz pēdu un koriģēs 
kustības, kas rada problēmas. Īpaši svarīgi izvēlē-
ties individuālas zoles, ja problēmas pēdās abām 
kājām ir atšķirīgas.
– Nākošais solis ir ortopēdiskie apavi. Jūsu 
piedāvātajā katalogā ir daudz modeļu, ko 
izvēlēties – un ne tikai pensionāriem, bet arī 
aktīviem, strādājošiem cilvēkiem. Vai izvē-
lētajiem apaviem būs pieejami visi izmēri?
– Mūsu partneri ortopēdisko apavu piegādē ir 
� rma Finn Comfort, kuri piedāvā ļoti kvalitatīvus 
ortopēdiskos apavus gan vasarai, gan ziemai. 
Turklāt apavu ražotāji no ādas gatavo ne tikai 

apavu ārējās daļas, bet arī iekšpusi. Tā veidota 
īpaši mīksta, bez raupjām vīlēm, lai pasargātu jutī-
gās diabēta pacientu pēdas. Ir iespējams pasūtīt 
jebkuru apavu modeli un jebkuru izmēru. Pasū-
tījums parasti tiek izpildīts mēneša laikā, dažkārt 
arī ātrāk.
– Vai varat ieteikt piemērotu apavu modeli 
konkrētam cilvēkam?
– Būdams ārsts, es iesaku cilvēkam piemērotā-
kos modeļus, ņemot vērā viņa pēdu stāvokli un 
podometrijas rezultātus. Jāteic, ka ne visi pacienti 
(klienti) ieteikumos ieklausās. Tomēr pie sarunas ir 
iespējams atgriezties, jo parasti cilvēks visu gadu 
nestaigā vienos apavos. Tas pats attiecas arī uz 
ortopēdiskajiem apaviem.
– Jūs piedāvājat arī zeķes. Kādas zeķes ietei-
camas diabēta pacientiem?
– Zeķēm labi jāpieguļ pēdai, lai neveidotos kro-
kas, kas var radīt noberzumus. Labāk izvēlēties 
zeķes, kas paredzētas noteiktam pēdas izmēram, 
ar izveidotu papēža un purngala daļu. Novērots, 
ka neliels sintētisko šķiedru piejaukums sekmē 
to, ka zeķes nekrokojas un labāk pieguļ pēdai. 
Zeķu gumijai jābūt pietiekoši platai, tā nedrīkst 
spiest un apgrūtināt asinsriti. Tas pats sakāms arī 
par pašām zeķēm.

* * *
Vai diabēta pacienta pēdas ar ortopēdiskajiem 
apaviem un zolēm varēs atkal dejot? Mēs neso-
līsim. Tomēr ļoti daudzi diabēta pacienti pa šīs 
ēkas durvīm ir izgājuši jau pilnīgi citā gaitā, nekā 
ienākot – droši un pārliecināti par sevi, ar stingru 
stāju, taisnu muguru, ar optimismu sejā. Un ar 
domu, ka vēl ilgi nevajadzēs ārstēt čūlas, nevaja-
dzēs kruķus un ratiņkrēslu.

ĀRSTA PADOMS

Lai diabēta pacienta pēdas var atkal dejot!

Raivis Bukolovskis: 
«Diabētiskā perifērā 
neiropātija un motorā 
neiropātija rada mus-
kuļu atrofi ju, kuras 
sekas ir pēdas defor-
mācija. Muskulatūras 
izmaiņu rezultātā 
pēdas kauli vairs neat-
rodas tādā stāvoklī, 
kādā tiem vajadzētu 
būt. Pēdas deformā-
cija savukārt rada 
pārmērīgu noslo-
dzi noteiktām pēdas 
daļām, kurās noteiktos 
apstākļos var attīstī-
ties pēdas čūlas.» 

Plakanā pēda

Augsts pēdas 
šķērsvelves 
pacēlums

R

Mārtiņa fonds sadarbojas ar AT Latvia tikai nepilnus divus gadus, 
tomēr esam pārliecinājušies, ka par visu varam saņemt ļoti izsme-
ļošu un ļoti individuālu, tieši konkrētam pacientam nepieciešamu 
skaidrojumu un ieteikumus par konkrētām precēm: gan invalīdiem 
nepieciešamiem pārvietošanās palīglīdzekļiem, gan ortozēm, pie-
mēram, dažādām muguras jostām muguras sāpju gadījumā, locītavu 
balstiem, ko lieto gan sāpju gadījumos, gan pēc operācijām, un pat 
tādām lietām kā kompresijas zeķes un zeķbikses. Tas ir atbildīgs, 
pacietīgs skaidrošanas darbs ar katru klientu, katru pacientu, kliedējot 
šaubas, arī bailes un neticību, kas radusies no vienaldzīgām, stan-
darta atbildēm un nevēlēšanās iedziļināties. Saistībā ar tehniskajiem 
palīglīdzekļiem tieši individuālā pieeja un iespēja uzdot jautājumus 
un saņemt atbildes ir tas, kā visvairāk pietrūkst citur, tāpēc mēs to 
ļoti novērtējam.

Mārtiņa fonda 
direktore Elita Keiša 
par AT Latvia vadītāju 
dr. Raivi Bukolovski:
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Diabēta
dienas avīze

ĀRSTA PADOMS

DAIGA RAUBA

Saskaroties ar diabētu, pacientiem rūpēm 
par savu veselību ir jāvelta divtik vairāk 
vērības nekā agrāk. Īpaši saudzējamas 
kļūst arī pacientu pēdas, kas diabēta dēļ 
top viegli ievainojamas un grūti pakļau-
jas ārstēšanai.

Vislabākais līdzeklis pret šo problēmu, protams, ir 
pro� lakse, tomēr ne vienmēr ar to pietiek. Ja rodas 
brūces, būtiski ir nekavējoties rīkoties un uzticēt 
ārstēšanu speciālistiem. Vairāk par pro� laksi un 
ārstēšanas iespējām stāsta SIA Brūču klīnika brūču 
speciālists traumatologs Mārtiņš Malzubris.

– Kas slēpjas zem bieži lietotā jēdziena «dia-
bētiskā pēda»? Kā tā rodas?
– Pacientiem, kas sirgst ar diabētu, pakāpeniski 
rodas asinsrites traucējumi: mainās asiņu viskozi-
tāte un pasliktinās mikrocirkulācija. Līdztekus parā-
dās arī nervu sistēmas bojājumi, kas izpaužas kā 
jušanas traucējumi, samazināts muskuļu spēks un 
veģetatīvās jeb pašregulācijas sistēmas traucējumi.
Šo faktoru iedarbībā, īpaši, ja cilvēks nekontrolē gli-
kozes līmeni un pēdas atbilstoši nekopj, pacientiem 
var sākt parādīties pēdas deformācijas, bojājumi. 
Šādu stāvokli medicīnā dēvē par «diabētisko pēdu». 
Āda kļūst plānāka, neizturīgāka un vieglāk ievaino-
jama, deformējas kāju pirksti, pēdas kauli un locī-
tavas. Jušanas problēmu dēļ cilvēks var nepamanīt 
ne tikai niecīgus, bet arī nopietnus ievainojumus, 
bet pat sīka brūcīte diabēta pacientam ātri vien 
var attīstīties par nopietnu iekaisumu.
– Vai minētie faktori ietekmē arī ārstēšanas 
iespējas? 
– Diabēta pēdas pacientiem jāpiemēro atšķirīga 
ārstēšanas taktika un metodes nekā veselam cil-
vēkam ar tādu pašu vainu. Ņemot vērā diabēta 
pacientu asinsapgādes īpatnības, jušanas traucē-
jumus un imunitāti, brūces ne vien viegli rodas, 
bet arī dzīst lēnāk, veidojas infekcijas, kam ir ten-
dence progresēt, radot pēdas kaulu osteomielītu 
un gangrēnu. Piemēram, ja veselam cilvēkam rodas 
augonis vai brūce uz kājas pirksta, ārsts to atver, 
uzliek kompresi, un problēma ir atrisināta, turpre-
tim diabēta pacientam ar tādu pašu problēmu, 
iespējams, nāksies amputēt pirkstu. Gaidīšana var 
beigties ar infekcijas izplatību tālāk pa pēdu, kas 
ir grūtāk kontrolējama un ārstējama, reizēm var 
beigties ar amputāciju.
– Ja diabēta pacientam uz pēdas izveidojas 
brūcīte, kur vispirms būtu jāmeklē palīdzība?
– Ja bojājums ir virspusējs, ieteiktu sākumā doties 
uz diabēta pēdas kabinetu un parādīt to medicī-
nas māsai. Ja medicīnas māsa konstatēs, ka prob-
lēma ir nopietna vai sākotnējā brūces ārstēšana 
nedod vēlamo rezultātu, viņa pacientu tālāk nosū-
tīs pie speciālista, kam ir pieredze diabēta pēdas 
ķirurģiskā ārstēšanā. Nekavējoties pie ķirurga būtu 
jāsteidzas, ja parādās strutaina iekaisuma pazī-
mes – izteikts apsārtums, nepatīkama smaka, stru-
taini izdalījumi, pietūkums, karstums ap brūci un 
paaugstināta ķermeņa temperatūra.
– Kādi pacienti visbiežāk griežas pie jums pēc 
palīdzības? 
– Visbiežāk tie ir 50–70 gadus veci pacienti ar 2. tipa 
cukura diabētu, kuri jau vairākus gadus sirgst ar 
šo slimību un kuri ar brūcēm pēdās saskaras ne 
pirmo reizi. Tā kā 1. tipa cukura diabēta pacientu 
skaits kopumā ir daudz mazāks, arī manā praksē 
šo gadījumu ir mazāk, taču viņu vidū problēma var 
būt pat aktuālāka, jo viņi ar diabētu sadzīvo ilgākus 
gadus nekā 2. tipa diabēta pacienti, kuriem parasti 
slimību atklāj otrajā dzīves pusē.

– Lielākoties pacienti pie jums atnāk jau ar 
smagām brūcēm, kuru gadījumos ar saitēm 
un zālēm vairs palīdzēt nevar un ir nepiecie-
šama ķirurģiska iejaukšanās?
– Brūču klīnika specializējas nedzīstošu brūču, pie 
kurām pieder arī diabētisko pēdu vainas, ķirur-
ģiskā ārstēšanā, taču mēs piedāvājam pacientiem 
arī ambulatorās konsultācijas, kurās sastādām 
ārstēšanas plānu, sniedzam padomus par brūču 
kopšanu un varam veikt arī nelielas ķirurģis-
kas manipulācijas.
Bieža problēma cukura diabēta pacientiem ir kājas 
pirkstu strutaini iekaisumi ar kaulu iesaisti. Kaulu 
iekaisumu jeb osteomielītu nevar izārstēt ar anti-
biotikām vien, tāpēc, ja brūci nav izdevies likvidēt 
ar brūces tīrīšanu un pārsējiem, tad amputējam 
pirkstu, kas ir viegla, ātra procedūra, kuras laikā tiek 
izmantota tikai lokāla anestēzija un nav nepiecie-
šams ilgi uzturēties slimnīcā.
Ja iekaisums ir dziļāk pēdā un skar cīpslas, tad 
pacientiem tiek piemērota ārstēšana vairākos eta-
pos. Nesen pie manis vērsās 54 gadus vecs pacients, 
kas jau gadiem slimo ar 2. tipa cukura diabētu. Viņš 
bija uzkāpis uz naglas un nebija sajutis, ka ir smagi 
savainojis kāju, līdz tajā izveidojās pamatīga infek-
cija, kas sāka izplatīties pa cīpslām, un attīstījās osteo-
mielīts. Šādos smagos gadījumos pirmajā posmā 
tiek izgriezti visi bojātie audi jeb tiek veikta nekrek-
tomija. Ja bojāto audu ir daudz, to vietā izveidojas 
defekts, kuru nevar vienkārši aizšūt. Nākamā etapā 
pacientam tiek piemērota antibakteriālā terapija, likti 
pārsēji, tostarp īpaši VAC pārsēji (negatīva spiediena 
brūču terapija), kuri pakāpeniski un efektīvi sama-
zina brūces izmērus un sekmē dzīšanu. Arī minē-
tajā gadījumā vīrietim pēc nekrektomijas operācijas 
divas nedēļas kombinējām VAC un mitri–sausos pār-
sējus un pēc uzsējumu veikšanas izvēlējāmies atbil-
stošu antibakteriālo terapiju. Rezultātā infekcija tika 
uzveikta, bet brūce bija tik lielā mērā samazināju-
sies, lai to varētu aizšūt. Citiem pacientiem brūces 
aizvēršanai var būt nepieciešams vēl trešais etaps – 
audu plastika. Plastikai var izmantot vietējos audus, 
it sevišķi, ja pirmajā operācijā ir izdevies saglabāt, 
piemēram, pirkstu mīkstos audus, vai arī retos gadī-
jumos audus no cita reģiona.
Tomēr ir jāatceras, ka, nepievēršot vērību pamat-
slimībai un dzīvojot ar slikti kompensētu diabētu, 
pēdas saglābt ir ārkārtīgi grūti, pat izmantojot 
modernākās medicīnas sniegtās iespējas. Brūces 
nedzīs un veidosies atkal no jauna.
– Jūs kā vienu no ārstēšanas metodēm minējāt 
arī amputāciju. Tā droši vien daudzus baida, 
saistās ar arhaiskām metodēm. Mūsdienās taču 
ir zāles, mikroķirurģija...

– Ja ir nopietnas blakusslimības, ir jālemj par ārs-
tēšanas taktiku, no kuras pacientam būs lielākais 
ieguvums un mazākie zaudējumi. Tā nu reiz ir – 
amputācija vēl arvien ir visefektīvākais veids, kā lik-
vidēt infekciju. Vēlīnās diabēta pēdu komplikācijas 
(nieru mazspēja, asinsvadu, sirds problēmas u.c.) 
lielā mērā ierobežo ārstēšanas iespējas. Piemēram, 
ja ir nopietni slimas nieres, bieži pacientam nevar 
dot antibiotikas, kas var tās galīgi sabeigt. Veicot 
amputāciju, parasti iztiek ar īsu antibiotiku kursu. 
Saviem pacientiem saku: bez kājas var dzīvot, bet 

bez nierēm nevar. Pēdas mazo pirkstu zaudējumu 
pacienti faktiski nejūt, atšķirībā no kājas īkšķa un 
pēdas, kuri veic balsta funkciju. Tāpēc tos visiem spē-
kiem cenšamies saglābt, ja vien ir priekšnoteikumi, 
ka to var darīt, un ja tas neapdraud pacienta dzīvību.
– Vai, ievērojot noteiktus pro� lakses pasāku-
mus, ir iespējams izvairīties no brūču veidoša-
nās un ķirurga apmeklējuma?
– Kā pierādīts pētījumos, ievērojot pro� lakses pasā-
kumus, līdz 98% samazinās risks saskarties ar dia-
bētiskās pēdas problēmām. Arī pēc personīgās 
pieredzes varu teikt, ka diabēta pacienti, kas seko 
līdzi cukura līmenim, regulāri apmeklē ārstus, cītīgi 
veic pēdu aprūpi un nēsā īpašas zolītes, lai izlīdzi-
nātu spiedienu un novērstu pēdu deformāciju, ir 
reti viesi ķirurga kabinetā. Tāpēc visiem pacien-
tiem stingri rekomendēju griezties pie tehnis-
kajiem ortopēdiem, lai izgatavotu vai pielāgotu 
zolītes un apavus, pēc iespējas samazinot čūlu vei-
došanās risku pēdās. Šajos pasākumos ieguldītie 
līdzekļi ar uzviju atmaksājas pēdu veselībā. Arī jau 
minētie diabēta kabineti dara ļoti labu darbu – ne 
tikai aprūpē un dziedē brūces, bet arī noņem ādas 
sabiezējumus, kopj nagus, kas varētu ieaugt, ārstē 
sēnīti, nosaka cukura līmeni un veic citas procedū-
ras, kas ir svarīgas diabēta pēdu brūču pro� laksē.
Nobeigumā gribētu pastāstīt par pacientu, kas 
no šķūnīša bija paķēris un kājās uzvilcis zābakus, 
kuros bija paslēpusies stikla lauska. Staigājot, tā 
radīja smagus bojājumus, kas prasīja ilgu ārstē-
šanu. Pacientiem ir būtiski ieviest paradumu izpuri-
nāt apavus un pārbaudīt to zolītes pirms vilkšanas 
kājās. Esiet uzmanīgi un sargiet sevi!

Kad brūce neaizdzīst...
Mārtiņš 
Malzubris: 
«Diabēta 
pacienti, kas 
seko līdzi 
cukura līme-
nim, regulāri 
apmeklē 
ārstus, cītīgi 
veic pēdu 
aprūpi un nēsā 
īpašas zolītes, 
lai izlīdzinātu 
spiedienu 
un novērstu 
pēdu defor-
māciju, ir reti 
viesi ķirurga 
kabinetā.»Fo
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VIVITA SOKOLOVA

Paaugstināts asinsspiediens – tā ir 
problēma, ar kuru mūža laikā saskaras 
ceturtā daļa pasaules iedzīvotāju. Neār-
stēts tas rada neatgriezeniskas sekas cil-
vēka veselībai.

Liepājas reģionālās slimnīcas kardioloģe Iveta 
Šime stāsta, kā to pareizi kontrolēt un ārstēt, lai 
saglabātu pilnvērtīgu dzīves kvalitāti.

– Diagnoze «paaugstināts asinsspiediens» 
daudziem ir pierasts termins, tomēr paskaid-
rojiet, ko īsti tas nozīmē?
– Tas nozīmē, ka visu laiku uz cilvēka asinsvadu sie-
niņām ir paaugstināts asins spiediens. Asinsvadi 
to var neizturēt un plīst. Ja tā notiek, piemēram, 
galvā, rodas insults, savukārt, ja sirdī, – infarkts. 
Organisms ir iekārtots tā, ka pretojas darbībām, 
kas nav dabīgas, taču, ja pastiprināts spiediens 
ir ilgstošs, asinsvads pakāpeniski kļūst ciets, tas 
vairs nav elastīgs, un zūd asinsvadu dabīgā funk-
cionēšana. Līdzīgi notiek ar sirds muskuļiem – tie 
kļūst cieti, un izveidojas tā saucamā «bruņu sirds».
– Kāpēc rodas paaugstināts asinsspiediens?
– Primārā izcelsme tam ir neirohumorālie regulā-
cijas traucējumi (nervu sistēmas un iekšējās sek-
rēcijas dziedzeru ietekme uz organisma audu 
aktivitāti). Pirmo reizi paaugstināts asinsspiediens 
tika atklāts jau 1733. gadā. Veicot tālākus pētīju-
mus, tika konstatēts, ka paaugstināta asinsspie-
diena problēma nepastāvēja tajā civilizācijas daļā, 
kur cilvēki bija priecīgi un apmierināti. Savukārt 
tur, kur karoja, kur cilvēkiem bija slikta dzīve, novē-
roja šo veselības traucējumu. Tātad paaugstināts 

asinsspiediens ir tieši saistīts ar cilvēku dzīvesveidu 
un emocionālo stāvokli. Sākotnējie simptomi tam 
ir galvassāpes, nogurums, �zisks nespēks.
– Ir cilvēki, kas dzīvo intensīvu, stresa pilnu 
dzīvi un varbūt pat nenojauš, ka viņiem ir 
paaugstināts asinsspiediens.
– Tur jau ir tā problēma! Viņi dzīvo intensīvi, un 
tad it kā pēkšņi notiek lielās katastrofas: infarkts 
vai insults, un cilvēks ir pārsteigts, jo izrādās, ka 
viņš gadiem ilgi ir dzīvojis ar paaugstinātu asins-
spiedienu. Paaugstināts asinsspiediens nesāp – ir 
iepriekš minētie simptomi, kam var rast visdažā-
dākos izskaidrojumus. Problēma ir tāda, ka paaug-
stinātais asinsspiediens bojā orgānus, kuros ir 
vislabākā asinsrite un bagātīgākā apasiņošana.
– Tie ir...
– Piemēram, galvas smadzenes, tāpat nieres, sirds 
muskulis. Jo orgānā ir bagātīgāka asins apgāde, 
jo lielāks bojājums tiek nodarīts pie paaugsti-
nāta asinsspiediena. Bieži vien šo orgānu bojā-
jumi veselības pārbaudēs atklājas pirmie, un tikai 
tad, kad sāk meklēt iemeslu, konstatē, ka tos radī-
jis paaugstināts asinsspiediens.
– Tas nozīmē, ka asinsspiediens laiku pa lai-
kam ir jākontrolē?
– Noteikti! Turklāt to nav grūti izdarīt. Jau 
1896. gadā ir izgudrots asinsspiediena mērā-
mais aparāts ar trīs dažāda platuma manšetēm, 
kas ir domātas lielām, vidēja izmēra un mazām 
rokām. Mazās ir domātas bērniem. Tas nozīmē, 

ka asinsspiediens ir jākontrolē ne tikai pieaugu-
šajiem, bet jau bērnu vecumā.
– Pastāv uzskats, ka šī veselības problēma lie-
lākoties piemeklē vecākus cilvēkus.
– Vecākiem cilvēkiem tā jau ir slimība ar sekām. 
Bet slimība sāk attīstīties krietni agrāk. Bērniem 
iemesls paaugstinātam asinsspiedienam var būs 
gan liekais svars, gan cukura vielmaiņas prob-
lēmas, tāpat slikti ēšanas ieradumi, piemēram, 
palielināts sāls patēriņš: bērns apēd vairākas 
čipsu pakas dienā, un neviens pat neiedomājas, 
cik daudz sāls ir nonācis viņa organismā.
– Kādi ir visbiežākie paaugstināta asinsspie-
diena iemesli?
– Tie ir manis jau pieminētā pārlieku lielā sāļu vai 
arī saldu produktu lietošana, tie ir trekni ēdieni, 
kas ir kaitīgi asinsvadiem, tā ir smēķēšana, tāpat 
mazkustīgs dzīvesveids, pilnvērtīgas atpūtas trū-
kums un daudzi citi.
– Cik bieži bērniem vajadzētu mērīt asinsspie-
dienu? 
– Pietiks, ja to darīs reizi gadā vispārējo veselības 
pārbaužu laikā. Mērījums jāveic abām rokām, un 
ambulatorajā kartē jāatzīmē, uz kuras rokas skait-
lis ir augstāks – uz tās arī turpmāk jāveic mērījumi.
– Kā ir ar pieaugušajiem?
– Arī pieaugušajiem šie mērījumi ir jāveic vispā-
rējo veselības pārbaužu laikā, bet ne retāk kā reizi 
gadā. Asinsspiediens nav jāmēra katru dienu vai 
reizi nedēļā. Ja atklājas, ka tas ir paaugstināts, tad 
gan jākontrolē biežāk, lai būtu skaidrs, vai tas ir 
bijis vienreizējs gadījums, piemēram, stresa vai 
cita iemesla dēļ, vai tomēr cilvēkam jau veidojas 
nosliece uz paaugstinātu asinsspiedienu. Augšējā 
normas robeža ir 130/80–140/90 mmHg.
– Mūža gaitā šī robeža mainās? Vai par normu 
var uzskatīt, ka vecākiem cilvēkiem asinsspie-
diens paaugstinās?
– Tomēr nē – mūža garumā šai normai vajadzētu 
saglabāties vienā līmenī. Ja spiediens paaugsti-
nās, tad ir pamats domāt, ka tas jāsāk koriģēt. 
Ja vecākam cilvēkam asinsvadi sāk cietēt, mēs, 
ārsti, pieļaujam, ka asinsspiediens vēl varētu būt 
150/90 mmHg, bet ne augstāk.
– Ja tā tomēr notiek, kāda ir sākotnējā ārstē-
šana? 
– Vispirms ir jāizvērtē dzīvesveids un jāmēģina 
tas koriģēt. Piemēram, jāpārskata sava ēdienkarte 

un jāizslēdz no tās iepriekš minētie saldie, sāļie 
un treknie produkti. Ir svarīgi samazināt svaru, 
ja tas ir palielināts, īpaši samazinot tauku dau-
dzumu uz vēdera. Tāpat jāatsakās no mazkustī-
guma – ir jāsāk vairāk kustēties, jo tā ir viena no 
iespējām samazināt svaru. Nav obligāti jādodas uz 
sporta zāli, pietiek ar regulārām garākām pastai-
gām. Protams, ir jādomā par pilnvērtīgu atpūtu, 
jo, kā jau teicu, viens no paaugstināta asinsspie-
diena iemesliem ir palielināts stress un atpūtas 
un miega trūkums.
– Cik ilgs ir posms, kad var mēģināt asinsspie-
dienu regulēt, mainot dzīvesveidu?
– Zāles var nelietot pat gadu, protams, ja nav citu 
slimību, kas jāārstē ar medikamentiem.
– Ja ar to tomēr nebūs līdzēts?
– Ir noteikta kārtība, kā tādā gadījumā ārstē 
paaugstinātu asinsspiedienu. Veicot pētījumus, 
ir pierādīts, ka paaugstināta asinsspiediena prob-
lēma attīstītajā pasaulē ir katram ceturtajam cil-
vēkam. Ceturtā daļa šo cilvēku ar to sadzīvo un 
viņiem problēmu pat neatklāj, savukārt puse no 
tiem, kam atklāj paaugstinātu asinsspiedienu, 
neņem vērā ārstu rekomendācijas un savu sli-
mību neārstē vispār vai zāles paaugstināta asins-
spiediena ārstēšanai iedzer līdzīgi kā tabletes pret 
galvassāpēm – tad, kad jūtas slikti. Taču ir pierā-
dīts, ka tas nav lietderīgi – zāles ir jālieto regulāri.
– Ja atklāts paaugstināts asinsspiediens, 
kuru ārstē ar medikamentiem, vai šīs zāles 
būs jālieto visu atlikušo mūžu?
– Tas ir atkarīgs no katra pacienta individuālās 
situācijas. Ir gadījumi, kad pēc insulta asinsspie-
diens atgriežas normas robežās. Un cilvēks saka: 
redz, insults man izārstēja asinsspiedienu! Tā tas 
nav. Ārēji asinsspiediens tiešām ir normas robe-
žās, bet asinsspiediens lielajos asinsvados jop-
rojām ir paaugstināts. Ja cilvēks pārtrauc lietot 
zāles, iekšējais paaugstinātais asinsspiediens tur-
pina bojāt orgānus, un problēma nav atrisināta. 
Šiem cilvēkiem zāles var nākties lietot visa mūža 
garumā, lai insults vai infarkts neatkārtotos. Bet 
ir līdzestīgi pacienti, kas regulāri lieto asinsspie-
dienu pazeminošas zāles, maina savu dzīves-
veidu, turpina regulāri kontrolēt asinsspiedienu 
un problēmu izārstē.
– Jūs jau runājāt par cilvēkiem, kas neārstē 
paaugstinātu asinsspiedienu nezināšanas vai 

nelīdzestīgas attieksmes dēļ. Kādas tam var 
būt sekas?
– Visbiežāk tas ir insults un infarkts. Otra prob-
lēma, kas sastopama aptuveni 75% gadījumu, 
ir sirds dobuma izplešanās, kas traucē pareizam 
sirds ritmam. Rezultātā attīstās mirdzaritmija – 
ātra un neritmiska sirds darbība –, kas noved pie 
sirds mazspējas. Trešajā vietā ir nieru mazspēja. 
Katrā ziņā gadiem ilgi neārstēts paaugstināts 
asinsspiediens bez sekām nepaliek.
– Par ko liecina jūsu pieredze: vai cilvēki 
nopietni uztver ziņu par paaugstinātu asins-
spiedienu un faktu, ka tas būs jāārstē ar 
zālēm? 
– Mana pieredze liecina, ka visnopietnākā attiek-
sme kļūst tikai pēc tam, kad ir noticis insults vai 
infarkts. Tā ir vismaz pusei pacientu. Savukārt 
daļa pacientu ir daudz lasījuši par paaugstinātu 
asinsspiedienu un ir ļoti norūpējušies. Ir cilvēki, 
kas nāk, lai koriģētu ārstēšanu.
– Vai attieksme pret savu veselību ir atkarīga 
no cilvēka izglītības līmeņa?
– Jā, diemžēl tā ir! Jo izglītotāks cilvēks, jo viņš vai-
rāk rūpējas par savu veselību. Arī par paaugstinātu 
asinsspiedienu. Tas ir saistīts gan ar informētību, 
gan rūpēm par savu dzīves kvalitāti. Neārstēts 
asinsspiediens to ietekmē ļoti būtiski – traucē 
normālai smadzeņu darbībai. Nereti mazizglītoti 
cilvēki pieņem par normu, ka galva ar gadiem sāk 
strādāt sliktāk, ka ir grūtāk domāt, atcerēties un 
strādāt. Taču tā nav norma – šo postu var nodarīt 
arī neārstēts paaugstināts asinsspiediens.
– Ir arī cilvēki, kas gatavi vairākas reizes dienā 
ieskriet aptiekā izmērīt asinsspiedienu. Vai 
tas ir lietderīgi?
– Pilnīgi noteikti nē! Ir pacienti, kuri tik centīgi 
mēra asinsspiedienu, ka atnāk pie ārsta ar papīra 
rulli, uz kura gada garumā vairākas reizes dienā 
atzīmēti veiktie mērījumi, kas iezīmēti dažādās 
krāsās atkarībā no rezultāta. Ir jāsaprot, ka nor-
mālam, dzīvam cilvēkam dienas laikā asinsspie-
diens mainās atkarībā no situācijas un �ziskās 
slodzes. Un tas, ka spiediens pēc skrējiena pakaļ 
tramvajam vai pēc kāda mirkļa uztraukuma būs 
augstāks, ir absolūti normāli.
– Ja cilvēkam ir paaugstināts asinsspiediens, 
vai viņam ir nepieciešams iegādāties mērāmo 
ierīci un veikt mērījumus mājās?
– Es domāju, ka jā! Jo tie mērījumi, kas veikti 
mājās, mierīgos apstākļos, ir visprecīzākie. Te es 
vēlreiz gribu uzsvērt: mierīgo apstākļos, nevis pēc 
stresa situācijām vai paaugstinātas �ziskās slo-
dzes. Tomēr nevajag mērīt spiedienu ik pēc trim 
stundām. Pietiek, ja to izdara divas reizes nedēļā.
– Kā pareizi mājas apstākļos izmērīt asins-
spiedienu? 
– Kā jau teicu, tas ir jādara mierīgos apstākļos. Vis-
maz piecas minūtes pirms tam ir jāatpūšas, nevis 
jāklausās skaļa rokmūzika, jāsatraucas par valdī-
bas veidošanu vai citiem valstī un ģimenē aktu-
āliem notikumiem. Veicot mērījumus, ir jāapsēžas 
ērtā pozā, nesakrustojot kājas, pēdas atbalstot 
pret zemi. Asinsspiediens jāmēra abās rokās, salie-
cot roku 90 grādu leņķī. Vispareizāk ir veikt mērī-
jumu ar aptuveni trīs minūšu atstarpi. Precīzāks 
būs zemākais rādījums. Ir vērts mājās veikt kon-
trolmērījumu, ja notikusi medikamentu maiņa.
– Kam biežāk novēro paaugstinātu asinsspie-
dienu – vīriešiem vai sievietēm?
– Līdz 60 gadu vecumam tie ir vīrieši, bet pēc tam 
šī problēma abus dzimumus skar līdzīgi. Taču sie-
vietes slimības ārstēšanai noteikti velta lielāku 
uzmanību, viņas ir līdzestīgākas, cītīgāk lieto zāles, 
lielākas rūpes velta dzīvesveida maiņai. Vīrieši bie-
žāk to dara pēc tam, kad viņiem jau ir bijis insults 
vai infarkts.

Cik bīstams ir paaugstināts asinsspiediens
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Kardioloģe 
Iveta Šime 
mudina neat-
stāt bez 
ievērības 
paaugstinātu 
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jo neārstēts 
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dzīvesveidu un 
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TOMS ZVIRBULIS

Attīstoties tehnoloģijām, ir jāattīstās 
arī metodēm, kuras sargā mūsu lielāko 
dārgumu – veselību. Laba komunikā-
cija ārstu starpā ir koronāro sirds sli-
mību pacienta veiksmīga pēchospitālā 
etapa stūrakmens.

Uz sarunu par tagadējo saikni starp invazīvajiem 
kardiologiem un ģimenes ārstiem, par pacientu 
izglītošanu un veiksmīgu aprūpi gan slimnīcā, gan 
ārpus tās un veidu, kā šo sistēmu uzlabot, aicinā-
jām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnī-
cas Invazīvās kardioloģijas laboratorijas virsārstu 
Induli Kumsāru.

– Jūs kā invazīvais kardiologs veicat ļoti nozī-
mīgu darbu kardiovaskulāro pacientu ārstē-
šanā, tomēr tā ir tikai daļa pacienta aprūpes. 
Daudz vairāk laika pēc izrakstīšanas no stacio-
nāra pacients pavada ģimenes ārsta aprūpē. 
Kā jūs vērtējat šī brīža situāciju Latvijā? Vai 
saikne starp ģimenes ārstu un kardiologu ir 
pietiekami cieša?
– Es domāju, ka ir daudz darīts, lai šo saikni uzla-
botu, ir bijuši vairāki izglītojoši pasākumi, lekcijas 
tieši ģimenes ārstiem. Protams, uzlabojumi vien-
mēr ir iespējami, jo tiek ieguldīts liels darbs un 
līdzekļi, lai veiktu invazīvās procedūras. Ja sekun-
dārā aprūpe, te es domāju medikamentozo tera-
piju, nav adekvāta, viss darbs var izrādīties veltīgs. 
Vēlreiz un vēlreiz ir jāakcentē, ka medikamento-
zajai terapijai ir jābūt adekvātai un jāatbilst paš-
reizējām vadlīnijām.
– Daudzās Eiropas valstīs ir vienota veselības 
informācijas sistēma, caur kuru ģimenes ārsti 
saņem informāciju par sava pacienta akūtiem 
stāvokļiem, kad pacients tiek hospitalizēts un 
izrakstīts no stacionāra. Latvijā šādas sistē-
mas nav. Kā tieši ģimenes ārsti saņem infor-
māciju par savu pacientu, kurš tiek izrakstīts 
no stacionāra?
– Faktiski ģimenes ārsts saņem informāciju no 
pacienta, kad viņš pēc stacionēšanās ar izrakstu 
no slimnīcas dodas plānveida vizītē. Jautājums 
ir, cik ātri pēc izrakstīšanās pacients dodas pie 
ārsta vai, ņemot vērā ģimenes ārsta noslogojumu, 
kad viņš pie ārsta tiek. Slikta situācija veidojas arī 
gadījumos, ja pacients izrakstās piektdienā un pie 
daktera tiek labākajā gadījumā pirmdien. Runājot 
par invazīvo kardioloģiju, visām procedūrām sva-
rīga ir nepārtrauktība, jo divu dienu pārtraukums 
adekvātai terapija var būt liktenīgs. Te īpaši jāat-
zīmē tādas komplikācijas iespējamība kā stentu 
tromboze. Tā ir viena no nopietnākajām kom-
plikācijām kardiovaskulārajiem pacientiem, un 
tās iespējamība vislielākā ir tieši pirmajā mēnesī. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot nepārtrauktību.
– Vai uzskatāt, ka pašreizējā sistēma darbo-
jas gana labi?
– Noteikti varētu vēlēties uzlabojumus, lai 
pacients tiešām saņemtu adekvātu terapiju un 
nebūtu iespējami ārstniecības pārtraukumi starp 
hospitalizācijas un pēc stacionāra etapiem. Otra 
lieta – ir svarīgi, lai, nonākot pie ģimenes ārsta, 
pacients saņemtu to terapiju, kas ir nozīmēta.
– Ko jūs, būdams kardiologs, varētu ieteikt, 
lai šo sistēmu optimizētu?
– Viens no variantiem varētu būt informācijas 
apmaiņa ārstu starpā, izmantojot elektroniskos 
resursus. Tas būtu svarīgi ģimenes ārstam, kurš 

saņemtu pienācīgu informācijas apjomu par savu 
pacientu. Tas nodrošinātu arī iespēju pacientam 
saņem zāles bez pārtraukuma. No pieredzes zinu 
vairākas situācijas, kad pacients pie ģimenes ārsta 
neaiziet. Piemēram, vecākam cilvēkam uz slim-
nīcu pakaļ atbrauc radinieki, kuriem mēs visu 
izskaidrojam, bet tajā dienā bijuši citi plāni, citā 
dienā bijusi gara rinda vai ārsta nebija uz vietas. 
Īsāk sakot, tas ir vissvarīgākais, lai pacientam tera-
pija būtu pieejama, jau izrakstoties no stacionāra, 
un viņš turpinātu to lietot. Pašlaik tas ir moments, 
kurā es saskatu vislielākos riskus.
Kardioloģijas centrā ir izveidota sistēma, ka 
pacienti nāk pie mums uz kontroli un veic velo-
ergometriju – slodzes testu, kurā pārbauda slo-
dzes toleranci. Tādējādi mūsu speciālisti redz, 
kādu terapiju pacients izmanto, taču šo pārbaudi 
parasti veic tikai 3–6 mēnešus pēc izrakstīšanās 
no stacionāra.
– Iedomāsimies situāciju: pacients tiek hospi-
talizēts ar akūtu koronāru sindromu. Viņam 
tas ir bijis ļoti liels pārdzīvojums. Īsā laika 
posmā pacientam veikti dažādi izmeklējumi 
un manipulācijas, doti dažādi medikamenti. 
Pēc izrakstīšanās no stacionāra pacientam, 
kurš pirms tam it kā bijis vesels, jālieto «sauja» 
tablešu. Vai jūs uzskatāt, ka ir adekvāti atbil-
dību par pāreju no sekundārās uz primāro 
aprūpi uzvelt tikai pacienta plecos?
– Pacients jau slimnīcā ir saņēmis speciālista kon-
sultāciju un ir izrakstīti visi viņam nepieciešamie 
medikamenti. Cita lieta, ka mums nav tādas sis-
tēmas, kas daļu pēc izrakstīšanās nepieciešamo 
medikamentu ļautu saņemt no slimnīcas.
– Tas nozīmē, ka slimnīca par valsts līdzekļiem 
varētu izsniegt pacientam medikamentus, 
piemēram, nedēļu ilgam lietošanas kursam?
– Tā noteikti būtu ļoti laba iniciatīva, un jau tagad 
ir atsevišķi gadījumi, kad mēs to pielietojam. Ja 
tāda būtu ikdienas prakse, tā varētu novērst 
zināmu skaitu kardioloģisku epizožu. Jūs minē-
jāt, ka pēc izrakstīšanās pacientam ir paaugstināts 
stresa līmenis un tam klāt vēl nāk obligātais ģime-
nes ārsta apmeklējums. Tas var radīt apjukumu, 
kas savukārt var novest pie nopietnām sekām.
– Daudz tiek runāts par to, ka invazīvie kardiologi 
ir ļoti noslogoti. Ne vienmēr ārstam sanāk veltīt 
pietiekami daudz laika, lai ar pacientu izrunātu 

aktuālos jautājumus, kas saitīti ar ārstēšanu pēc 
stacionāra. Vai, jūsuprāt, būtu vērts pacientu izglī-
tošanā iesaistīt kardioloģijas māsas?
– Šis process jau notiek, māsas ir iesaistītas 
pacientu izglītošanā, lai gan informācijas kvalitāti 
vēl varētu uzlabot. Bieži vien ir tā, ka invazīvais kar-
diologs veic tikai procedūru, bet nodaļā pacientu 
ārstē nodaļas ārsts, kurš viņam sniedz visu nepie-
ciešamo informāciju par medikamentozo terapiju 
un dzīvesveidu pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Es 
domāju, ka sistēma ir diezgan optimāla.
– Daudz tiek runāts par to, cik svarīgi pacien-
tiem ir izglītoties, zināt, kas ar viņu nav 
kārtībā. Kāda ir jūsu pieredze darbā ar pacien-
tiem, kuriem ir pietiekami labas zināšanas par 
sirds slimībām?
– Tas noteikti atvieglo ārsta darbu. Mēs novē-
rojam, ka gadu gaitā pacienti kļūst arvien infor-
mētāki. Varbūt tas ir tāpēc, ka visa informācija ir 
pieejama internetā un ir vieglāk iegūstama. Arī 
nodaļā ir dažāda veida informācijas līdzekļi. Šādi 
pacienti daudz labāk apzinās situācijas nopiet-
nību. Pie daudzām citām pataloģijām var būt tā, 
ka, nedzerot zāles vienu vai divas dienas, sekas 
nebūs tik nopietnas. Bet mūsu gadījumā, ņemot 
vērā stentu trombozes iespējamību, pārtraukums 
var nospēlēt ļoti negatīvu lomu.
– Kā jūs vērtējat moderno tehnoloģiju izman-
tošanu komunikācijā starp ārstiem? Kā vie-
notas sistēmas ieviešana varētu pilnveidot 
ārstu sadarbību?
– Es domāju, ka šādas sistēmas ieviešana būtu 
tikai apsveicama. Informācijas apmaiņa kļūtu 
daudz efektīvāka un vieglāk pieejama ģimenes 
ārstiem, jo šobrīd viņi vienkārši nezina, kas ar kon-
krēto pacientu notiek.
– Cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai šādu 
sistēmu ieviestu?
– Es domāju, ka tas nav ne desmit un pat ne piecu 
gadu jautājums. Tie varētu būt aptuveni trīs gadi. 
Protams, ir jāizstrādā attiecīga programma, un tā 
jāievieš valsts līmenī. Šo sistēmu nedrīkstētu pie-
lāgot tikai un vienīgi kardiologu vajadzībām, bet 
gan pilnīgi visām medicīnas nozarēm, lai uzlabotu 
saikni starp primāro un sekundāro aprūpi.
– Medicīnā naudas trūkst. Ļoti daudziem 
pacientiem bieži vien ir problēmas iegādāties 
visus ikdienā nepieciešamos medikamentus. 

Kādas ir vidējās medikamentozās terapijas 
izmaksas, ārstējoties mājās?
– Precīzu summu nosaukt es nevarēšu, bet uzreiz 
piebildīšu, ka sistēma kardioloģijā ir ļoti attīs-
tīta. Lielākā daļa medikamentu ir kompensē-
jamo zāļu sarakstā. Protams, nepārtraukti tirgū 
parādās arvien jauni preparāti, kuri jau ir ieviesti 
Eiropā un būtu vēlami arī pie mums. Diemžēl paiet 
zināms laiks, līdz tie nokļūst valsts apmaksāto 
zāļu sarakstos.
– Kuras būtu tās lietas, kuras mēs varētu aiz-
gūt no citām Eiropas valstīm, veidojot saikni 
starp primāro un sekundāro ārstēšanās etapu?
– Pirmkārt, tā būtu tā saucamās e-medicīnas ievie-
šana un korespondence starp ārstiem, kur varētu 
izdarīt acīmredzamus uzlabojumus. Runājot par 
kardioloģiju kopumā, mēs varam būt apmieri-
nāti ar sasniegto līmeni tieši hospitālajā periodā. 
Pacientiem ir pieejamas tādas procedūras, kuru 
nav citās austrumu bloka valstīs. Uzlabojumi ir 
iespējami, bet tie prasa naudu. Viens no pie-
mēriem ir ar zālēm pildītie stenti, kas šobrīd ir 
absolūts standarts Eiropā un tiek izmantoti astoņ-
desmit procentos stentēšanas gadījumu. Mums 
šādu iespēju nav, bet tas ir tīri �nansiāls jautājums.
– Raugoties no �nansiālās puses, stacionārā 
veikto manipulāciju izmaksas bieži vien 
mērāmas vairākos tūkstošos. Ja pacients pēc 
izrakstīšanas no stacionāra laikus nesaņem 
nepieciešamo aprūpi, atkārtotas saslimša-
nas risks vairākkārt palielinās. Sanāk, ka sta-
cionārā veiktā aprūpe bijusi veltīga, turklāt, 
nonākot stacionārā atkārtoti, izmaksas ir vēl 
augstākas. Kam būtu jāuzņemas atbildība par 
šādu situāciju? Kā mēs varētu to vērst par labu?
– Iesaistītas ir abas puses. Ir jābūt adekvātām 
rekomendācijām no slimnīcas puses un no otras 
puses ir jābūt sistēmai, kura nodrošina to, lai šie 
ieteikumi tiktu izpildīti. Būtībā tā ir ģimenes ārsta 
kompetence. Tomēr, kā jau teicu, visi pacienti nāk 
pie mums uz kontroli, un centri nav izkaisīta pa 
visu valsti, kā tas ir Somijā un Zviedrijā, kur ir 25 
centri. Latvijā ir četri un vienota datu bāze, kur 
visi pacienti ir uzskaitīti.
– Vai ir arī tādi gadījumi, kad pacients savu 
saslimšanu uztver pārāk viegli, pēc izrakstī-
šanas no stacionāra vienkārši nepilda viņam 
sniegtās rekomendācijas un jau pēc pāris 
nedēļām ir atpakaļ?
– Diemžēl, šādi gadījumi ir sastopami. Ir pacienti, 
kas sirds slimību uztver kā parastas iesnas. Piecas 
dienas šī slimība ir, un tad tā pāriet. Ar koronāro 
sirds slimību, ja ir bijis akūts koronārs sindroms, ir 
jāsadzīvo visu atlikušo dzīvi. Tas nebūt nenozīmē, 
ka pacientam nav atļauts aktīvs dzīvesveids, pie-
rastie ikdienas darbi vai sportošana, kas, ievērojot 
zināmu mērenību, pat ir nepieciešama. Viņam ir 
jārēķinās ar savu slimību, jādomā par dzīvesveidu, 
jākontrolē, ko viņš ēd, un jārēķinās ar to, ka visu 
atlikušo mūžu būs jālieto medikamenti.
– Ar 2012. gadu tika veiktas izmaiņas kompen-
sējamo medikamentu izrakstīšanas kārtībā. 
Ņemot vērā šos ierobežojumus, vai ģimenes 
ārsti pacientam var nozīmēt jūsu noteikto 
terapiju, un vai tas kaut kā ietekmē pacienta 
aprūpes kvalitāti?
– Pastāvošā kompensācijas kārtība dažās situā-
cijās neļauj pacientam sniegt vislabāko aprūpi 
un labākos medikamentus, jo ierobežo kom-
pensējamo zāļu apjomu. Tomēr, ja visi izdevumi 
būtu jāsedz pacientam pašam, tad katrs to atļau-
ties nevarētu.

Informācijas apmaiņas 
optimizācija ir nākamais solis

FOKUSS

Sirds asinsvadu paplašināšanas operācija. No labās: Latvijas Kardioloģijas centra 
vadītājs profesors Andrejs Ērglis, Indulis Kumsārs, kardioloģe Dace Sondore.
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Liela atbildība par pacientu veselību gul-
stas uz ģimenes ārstu pleciem. Taču tik-
pat atbildīgi par ārstēšanas rezultātiem 
ir gan paši pacienti, gan speciālisti.

Par to, cik nozīmīga ir pacienta attieksme, un 
problēmām, kas pastāv primārās un sekun-
dārās aprūpes ārstu sadarbībā kardiovasku-
lāro slimnieku ārstēšanā, stāsta ģimenes ārste 
Sandra Mickēviča.

– Ģimenes ārstiem ir liela loma sirds slimnieku 
aprūpē, esat atbildīgi par savlaicīgu slimības 
diagnosticēšanu un pacientu nosūtīšanu pie 
speciālistiem, kā arī par aprūpi pēchospitā-
lajā periodā. Vai, jūsuprāt, ņemot vērā aug-
sto saslimstību ar sirds asinsvadu slimībām, 
saikne starp primāro un sekundāro veselības 
aprūpi ir pietiekami cieša?
– Gribētu teikt, ka ģimenes ārsti nav vienīgie atbil-
dīgie. Mūsu atbildība iestājas tad, kad pacients ir 
pie mums atnācis. Kamēr viņš ārstu neapmeklē, 
veselība ir viņa pārziņā. Pacients ir pirmais un gal-
venais, ar viņu viss sākas, arī pacienta un ārsta 
sadarbība. Ja pacients stacionārā nokļūst akūti, 
tad ir grūti runāt par saikni ar ģimenes ārstu. 
Atgriezeniskā saite rodas tad, kad pacients pēc 
stacionāra atnāk pie mums, viņam ir kompetenti 
sastādīti slimības izraksti ar veikto izmeklējumu 
aprakstiem un rekomendācijām. Otrs variants – 
ja mēs paši sūtām pacientu uz stacionāru. Tad 
mēs sniedzam rakstisku informāciju stacionāra 
ārstam, ko esam vai neesam izdarījuši, ko varbūt 
nevaram izdarīt. Veidot vēl ciešāku saiti traucē 
laika trūkums, jo bieži vien vajadzīgo kolēģi nav 
iespējams sazvanīt tik vienkārši, kā vēlētos. Stacio-
nāra ārsti ģimenes ārstiem vispār nezvana. Izņē-
mums ir personīga ārstu pazīšanās, un stacionārā 
ir ievests konkrētā ārsta pacients.
– Ja kāds no jūsu pacientiem tiek hospitali-
zēts, piemēram, ar akūtu miokarda infarktu, 
kā jūs uzzināt par to, ka šis pacients ir izraks-
tīts no slimnīcas?
– Faktiski ir trīs iespējas: informē pacients pats, 
piederīgie vai sociālie darbinieki. Sociālais die-
nests strādā ļoti labi, ja pacients ir viņu aprūpē. 
Sociālie darbinieki nāk pie mums, informē, un tad 
mēs ejam pie pacienta uz mājām.
Ja mūsu pacientiem ir akūtas, nopietnas prob-
lēmas, arī viņi paši vismaz 90% gadījumu atnāk 
pie ģimenes ārsta. Jautājums ir par to, kas notiks 
pēc 2–3 mēnešiem, un vai tad pacients nepazudīs 
no mūsu redzesloka. Pacientus, kuri atnāk tiešā 
ceļā no stacionāra, mēs pieņemam bez pieraksta.
Ieviešot e-medicīnu, informācijas problēmām 
vairs nevajadzētu būt, jo mums datorā būs pie-
ejama visi dati par pacientiem. Šobrīd mēs pa 
e-pastu saņemam informāciju, ja pacientam ir 
saukta ātrā palīdzība, bet viņš nav stacionēts. Tas, 
ka mēs to uzzinām, pacientiem reizēm nepatīk. 
Mēs viņiem zvanām, un viņi dažkārt ir šokā: kā 
mēs esot uzzinājuši, jo viņi to nav gribējuši.
– Vai, izrakstoties no slimnīcas, pacienti vien-
mēr spēj adekvāti rīkoties un organizēt tālāko 
atlabšanas procesu?
– Tagad daudz runā par to, ka mums pacientus 
vajag saukt uz pārbaudēm, bet es piederu pie 
ārstiem, kuri uzskata, ka šī pieeja nestrādā. No 
pacienta atbilstošu rīcību var sagaidīt tikai tajā 

mirklī, kad arī viņš pats ir ieinteresēts. Pacienti 
uz savu veselības stāvokli reaģē dažādi. Citi pēc 
infarkta ļoti uztraucas, ka atkal ir slikti, dzīvo stresā. 
Savukārt citi ir vienaldzīgi, un rodas jautājums, 
vai viņi apzinās problēmas apmērus. Es gribu 
teikt, ka šajā gadījumā varbūt mazliet 
grēko mūsu kolēģi stacionāru ārsti, jo 
viņi nez kāpēc uzskata, ka mums ir vairāk 
laika skaidrošanai. Piemēram, pacients 
nedēļu ir bijis stacionārā, un, visu nedēļu 
ejot pie pacienta uz apskati, problēmu var 
pamazām sīki izskaidrot. Kad pacients atnāk pie 
mums, mēs 15 minūtēs diezin vai to varēsim. Viņi 
tiešām daudz ko nezina. Dažkārt pēc invazīvajām 
procedūrām pacients nesaprot, ka viņam ir ielikts 
stents un tāpēc ir zāles, kas būs jālieto visu mūžu. 
Kolēģi stacionāros šīs zināšanas varētu sniegt. Ir 
gan gadījumi, kad pacients nemaz negrib zināt par 
savu slimību: jūs izdarījāt savu darbu un viss. Mēs 
savā ārstu praksē runājam ar pacientu un mēģinām 
situāciju izskaidrot. Cenšamies skatīties un progno-
zēt, kādam jābūt dzīves stilam tuvāko piecu gadu 
laikā, kas pacientam ir jādara obligāti, bet kas – nē. 
Piemēram, reizēm zāļu ir tiešām daudz. Pacien-
tam ir izrakstīti astoņi dažādi medikamenti, un tad 
var gadīties, ka kaut ko no tā visa viņš nedzers. 
Šajā gadījumā es daru tā, kā man patiktu, ja darītu 
ar mani: ir jānoskaidro, kas ir svarīgāks, bet kas – 
mazāk svarīgs. Pacientam ir jāapzinās, ka prob-
lēma nebeigsies pēc mēneša. Ir jāstāsta, cik ilgi 
kuras zāles būs jālieto, jo citreiz viņi vienu, divus 
mēnešus tās lieto, tad konstatē, ka jūtas labi, un 
trešajā mēnesī vairs pie ārsta nenāk, jo šķiet, ka 
vairs neko nevajag.
Domāju, ka pacienti vienmēr ir jāmudina skatī-
ties tālāk nākotnē, jāpastāsta, kā viss var būt pēc 
tam, kad ir bijis infarkts: var būt sirds mazspēja, 
ritma traucējumi. Ja tas viss tiek skaidrots, tad 
izpratne ir citādāka.
– Jūs jau minējāt, ka veiksmīgā ārstēšanā 
daudz kas ir atkarīgs no paša pacienta iein-
teresētības un līdzdalības.
– Es vienmēr uzsveru, ka pacientam ir pašam 
jāpiedalās. Medijos bieži izskan, ka ģimenes ārsts 
kaut ko nokavē vai neizdara, un ir pacienti, kuriem 
tādi vārdi patīk, viņi domā, cik labi, ka ir ko vai-
not, jo tas noņem atbildību no paša pleciem. Es 
domāju, ka situācija būtu daudz labāka, ja pacienti 
būtu aktīvāki. Ir pacienti, kuri nekad nav nākuši 
pie mums un arī neatnāks. Taču tiem, kuri nāk un 
kuriem ir problēmas, mēs dodam nosūtījumus uz 
izmeklējumiem, cenšamies ātrāk «noķert» var-
būtējās problēmas, pirms pacientam ir noticis 
infarkts, un es uzskatu, ka mums tas labi izdodas. 
Ja pacientam ir nepieciešama invazīva procedūra, 
mēs paši zvanām un piesakām vietu slimnīcā, jo, 
vienkārši iedodot nosūtījumu un pasakot, kur 
jāiet, daļa neaizies. Ļoti nopietnos gadījumos mēs 
sekojam, lai vajadzīgais izmeklējums tiktu veikts, 
bet tā ir tikai ļoti nopietnās situācijās. 75% gadī-
jumu rīkošanos atstājam paša pacienta ziņā. Un 
tad lielā mērā viss ir atkarīgs no katra paša. Viens 
pacients atnāk un atrunājas, ka nevar pierakstīties 
uz izmeklējumu, tas ir dārgi, bet atnāk cits, kurš 
pie ģimenes ārsta bijis aptuveni tajā pašā laikā, un 
viņš visu ir izdarījis, turklāt nevis par maksu, bet 
par valsts naudu. Tā izpaužas individuālā ieinte-
resētība, un tam ir liela nozīme.
– Vai, jūsuprāt, iznākot no slimnīcas, pacienta 
zināšanas par viņa slimību un ārstēšanu 
ir pietiekošas?

– Ja runājam par kardiovaskulārajiem pacientiem, 
tad vislabākā izpratne ir tiem pacientiem, kuriem 
ir taisītas ķirurģiskas operācijas vai invazīvās pro-
cedūras. Ir arī tādi pacienti, kuri īsti neuzticas 
citiem ārstiem un, atnākuši pie mums ar zālēm, 
jautā: «Ko es no visa šī varu lietot?» Arī citi kolēģi 
stāsta, ka tieši primārās aprūpes ārstiem ir lielāka 
uzticība, jo tas, iespējams, ir vienīgais ārsts, pie 
kura pacienti atnāk vairākas reizes. Tomēr sta-
cionāra ārstiem vajadzētu noteikt, kuras zāles 
obligāti jādzer līdz brīdim, kamēr pacients atnāk 
pie ģimenes ārsta. Mums ļoti nepatīk, ka reizēm 
stacionāra ārsti nepainteresējas un pacienti paši 
nepastāsta, kādas zāles viņi ir lietojuši pirms ievie-
tošanas stacionārā. Pacienti parasti aizbildinās, 
ka neviens nav prasījis, tāpēc viņi nav stāstījuši. 
Pacientiem ir biežāk jāuzdod jautājumi ārs-
tiem, jo sliktāk ir neizdarīt vai izdarīt nepareizi, 
nekā pajautāt.
– Vai jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
pacients pēc izrakstīšanās no stacionāra nav 
griezies pie jums, lai turpinātu ārstēšanos? Ja 
ir, kādas tam bijušas sekas?
– Neatceros nevienu tādu gadījumu. Lai gan ir 
pacienti, kuri atnāk vēlāk nekā vajadzētu. Piemē-
ram, vakar pie mums atnāca paciente ar miokarda 
infarktu, kas no slimnīcas tika izrakstīta pirms 
mēneša. Turklāt tā bija paciente ar «stāžu», kurai 
taisīta sirds šuntēšana. No stacionāra viņa bija 
aizgājusi priekšlaikus, pirms bija uztaisīta koro-
narogrā�ja, ko noteikti vajadzēja veikt. Paciente 
skaidroja, ka nebijis naudas, viņa jau tā daudz 
samaksājusi par gulēšanu slimnīcā. Uz jautājumu, 
kāpēc laikus nav nākusi pie ģimenes ārsta, kur 
vizīte maksā tikai pusotru eiro, viņa sacīja, ka biju-
šas vecās zāles un tās viņa arī turpinājusi dzert. Šīs 
pacientes veselības stāvoklis bija pasliktinājies, jo 
viņa nebija lietojusi pusi no nepieciešamajiem 
medikamentiem. Teorētiski tāds gadījums varēja 
beigties letāli, taču, paldies Dievam, tā nenotika. 
Domāju, ka kopumā problēma tomēr ir mazliet 
citāda: pacienti sākumā pie ģimenes ārsta atnāk, 
bet turpinājuma nav. Ir gadījumi, kad pacients 
nerādās vairākus gadus, līdz kļūst slikti vai rodas 
jaunas problēmas.
– Ņemot vērā ierobežojumus valsts kompen-
sējamo medikamentu izrakstīšanā, vai jūs 
vienmēr spējat nodrošināt pacientam stacio-
nārā rekomendēto terapiju?
– Neskatoties uz ierobežotajām �nansēm, ja 
pacientam pienākas kompensējamie medi-
kamenti, mēs tos viņam nodrošinām. Šādās 
situācijās valsts mūs nestrostē, ja kvotas tiek 
pārsniegtas. Problēma ir citur. Stacionāra ārsti 
bieži vēlas, lai mēs pacientiem izrakstām ori-
ģinālos medikamentus, bet to mēs nevaram 

nodrošināt. Šī situācija izveidojusies no 2012. 
gada. Ja pacientam pirmreizējā diagnoze 
noteikta pēc 2012. gada 1. janvāra, viņš no 
līdzvērtīgas efektivitātes medikamentiem var 
saņemt tikai lētākās zāles. Mēs tās izrakstām, 
taču, godīgi sakot, paši jūtamies slikti, jo nezi-
nām, kādu medikamentu viņš aptiekā saņem. 
Mēdz būt tā, ka mēnesi pacients aptiekā saņem 
medikamentu ar vienu nosaukumu, nākošajā – 
ar citu un trešajā, iespējams, vēl citādāku – kāds 
aptiekā tobrīd ir. Šajā sistēmā kaut kas būtiski 
klibo, un mēs to neizprotam. Ir tā, ka referen-
ces (lētākā) cena ir vienam medikamentam, bet 
pacients dažādās aptiekās nezin kāpēc saņem 
dažādu nosaukumu zāles. Tāpēc pacienti apjūk. 
Mēs viņiem ierosinām aptiekā prasīt vienu un to 
pašu nosaukumu, bet reizēm arī tas nestrādā. 
Medikamenta, kas aptiekā ir bijis iepriekšējā 
mēnesī, šomēnes nav, un pacientiem iedod 
kādu citu. Sistēma ir izjaukta. Kāpēc pacients 
nevar saņemt oriģinālo medikamentu, maksā-
jot par to lielāku līdzmaksājumu?
Semināros mums reizēm notiek asas vārdu pār-
maiņas ar stacionāru ārstiem. Viņi pārmet, ka mēs 
izjaucam visu viņu nozīmēto terapiju. Piemēram, 
ja ielikts stents, speciālisti vēlas, lai pacients lieto 
oriģinālos medikamentus, bet mēs tos neizraks-
tām. Mēs savukārt atsaucamies uz Ministru kabi-
neta noteikumiem, kam jāpakļaujas. Viņi atbild, 
ka viņus neuztrauc šie noteikumi. Kā tā var būt, ja 
mēs strādājam vienā sistēmā? Mēs, ģimenes ārsti, 
kļūstam par tādiem kā peramajiem bērniem, jo 
arī no pacientiem dzirdam, ka stacionāra ārsts ir 
izrakstījis vienus medikamentus, bet mēs izraks-
tām citus. Paiet laiks, līdz izskaidrojam, kāpēc tā 
ir. Tajā, cik un ko kompensē, mēs esam bezspēcīgi 
un neko nevaram mainīt. Problēma ir milzīga, un 
mēs ar to neesam mierā. Normāli būtu izrakstīt 
medikamentu, ar ko esam strādājuši gadiem, un 
zinām, kā tas darbojas. Arī pacientiem jaunā sis-
tēma nepatīk.
– Ko jūs novēlētu pacientiem un kolēģiem?
– Pacientiem novēlu, lai viņi rūpējas par savu 
veselību un visus interesējošos jautājumus 
nekautrējas uzdot ģimenes ārstiem. Ģimenes 
ārstiem novēlu vairāk laika. Es uzskatu, ka pri-
mārās aprūpes sistēma ir laba, ja vien to māks-
līgi neizkropļo. Vislielākā sāpe ir par pacientiem 
40–60 gadu vecumā, jo viņi pie mums nāk visma-
zāk. Bieži vien tikai tad, kad akūtā stāvoklī pabijuši 
stacionārā. Pēc 60 gadu vecuma cilvēki par sevi 
rūpējas vairāk, nāk pie mums, tāpat arī skolēni 
un jaunieši. 40–60 gadus vecie cilvēki, pievērsiet 
uzmanību savai veselībai! Šajā vecuma grupā ir 
vislielākais nāves gadījumu skaits no kardiovas-
kulārajām slimībām.

Reizēm pacientam ir jālieto daudz zāļu. Tad var gadīties, ka kaut ko no tā visa viņš 
nedzers. Šādā situācijā ģimenes ārsts var paskaidrot, kurš medikaments ir svarīgāks, 
bet kurš – mazāk svarīgs.

Rezultātu sasniedz kopā
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Astmas kontroles tests (ACT™)

1. Cik bieži pēdējo četru nedēļu laikā astma Jums ir traucējusi mācīties vai veikt 
 ierastos pienākumus mājās vai darbā?

5

2. Cik bieži pēdējo četru nedēļu laikā Jums ir bijis elpas trūkums?

3. Cik bieži pēdējo četru nedēļu laikā naktī vai agrāk nekā parasts no rīta Jūs ir pamodinājuši astmas simptomi 
 (sēkšana, klepus, elpas trūkums, spiediena sajūta vai sāpes krūtīs)?

5. Kā Jūs vērtējat savu spēju kontrolēt astmu pēdējo četru nedēļu laikā?

Punkti

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Cik bieži pēdējo četru nedēļu laikā Jūs esat lietojis(usi) „glābšanas inhalatorus vai medikamentus miglotājos?
(piemēram, Salbutamol, Ventolin, Berotec, Berodual)?

Pilnīgi
kontrolēju

Labi
kontrolēju

Nedaudz
kontrolēju

Slikti
kontrolēju

Nemaz
nekontrolēju

Ne reiziVienreiz nedēļā
vai retāk

2 vai 3
reizes nedēļā 

1 vai 2
reizes dienā 

3 vai vairāk
reizes dienā

Ne reiziVienu vai
divas reizes

Vienreiz
nedēļā

2 līdz 3
naktis nedēļā

4 vai vairāk
naktis nedēļā

Ne reiziVienu vai divas
reizes nedēļā

3 līdz 6
reizes nedēļā 

Vienreiz
dienā

Biežāk kā
vienreiz dienā

NekadRetiDažreizĻoti biežiVienmēr

Ziniet savu 
       astmas punktu skaitu!

Kopā

Jūs esat spējis(usi) PILNĪGI KONTROLĒT
savu astmu pēdējo četru nedēļu laikā. Jums
nav bijuši astmas simptomi un ar astmu saistīti 
ierobežojumi. Konsultējieties ar savu ārstu, ja 
kaut kas mainās.

Punktu skaits: 25 – Apsveicam!

Jūs esat spējis(usi) LABI, bet ne PILNĪGI 
KONTROLĒT savu astmu pēdējo četru nedēļu 
laikā. Iespējams, Jūsu ārsts var palīdzēt Jums 
iemācīties to PILNĪGI KONTROLĒT.

Punktu skaits: no 20 līdz 24 – Tuvu mērķim

Jūs NEESAT spējis(usi) KONTROLĒT savu 
astmu pēdējo četru nedēļu laikā. Jūsu ārsts var 
ieteikt rīcības plānu, kas Jums palīdzēs labāk 
kontrolēt astmu.

Punktu skaits: mazāk nekā 20 – Tālu no mērķa

Izglītojošs materiāls pacientiem. Lai saņemtu personiska rakstura medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu. 

Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0008/14(1); 03/2014

GSKEDC-FB-2014-329_D3.indd   1 3/26/2014   7:20:18 PM
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Arvien biežāk pacientiem ar vienu hro-
nisk u saslimšanu parādās vēl citas blakus 
slimības. Cukura diabēta pacientiem vis-
biežāk tiek diagnosticētas kardiovasku-
lāras problēmas.

Kā ir ar diabētu un bronhiālo astmu? Cik bieži 
sastopami šādi pacienti, un kas viņiem būtu jāzina 
un jāievēro? Par to runājam ar Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas un Latvijas Uni-
versitātes medicīniskās pēcdiploma izglītības 
institūta ārstu prakses pneimonoloģi alergoloģi 
Antru Beķeri.

– Kādu pacientu jūsu praksē ir vairāk, vai tādu 
diabēta pacientu, kuriem attīstījusies astma 
un tādēļ pacients atnācis pie jums, vai tādu, 
kuriem jau ilgus gadus bijusi astma un tad 
pievienojies diabēts?
– Sākšu ar mazu skaidrojumu. Cilvēkiem pēc 50 
gadu vecuma sasniegšanas vairāk sāk parādīties 
hroniskas slimības: cukura diabēts, kardiovasku-
lārās un citas slimības. Bronhiālā astma var sāk-
ties jebkurā vecumā. Ap 50 gadu vecumu var tikt 
diagnosticēta arī bronhiālā astma. Tas nav pārstei-
gums, jo organisms noveco, un līdz ar to vairāk 
attīstās hroniskas slimības. Var rasties priekšstats, 
ka šīs slimības viena otru izraisa, bet varbūt tā 
nemaz īsti nav. Šo slimību attīstību ietekmē arī 
ģenētiski noteikti faktori un cilvēka dzīvesveids. 
Pastāv liela savstarpēja saistība starp paaugsti-
nātu ķermeņa svaru un dažādu slimību attīstību. 
Tādos gadījumos gan metabolais sindroms, gan 
cukura diabēts, gan kardiovaskulārās slimības un 
bronhiālā astma attīstās biežāk. Liekais svars ir 
viens no slimību kopējiem riska faktoriem. Tauku 
šūnas, ja to ir par daudz, izdala iekaisuma media-
torus un izraisa organismā iekaisumu, kura rezul-
tātā slimība var attīstīties.
Es gan nevarēšu precīzi atbildēt uz jūsu jautā-
jumu, kādu pacientu manā praksē ir vairāk. Daudz 
kas ir atkarīgs no tā, pie kura speciālista ģimenes 
ārsts pacientu aizsūta vai viņš pats aiziet.
Ja cukura diabēta pacientam sāk trūkt elpas, viņš 
gudro, kas to varētu izraisīt. Visbiežāk pirmā doma 
ir par kādu kardiovaskulāru slimību. Ja tomēr izrā-
dās, ka problēma ir citviet, tad cilvēks nonāk pie 
pneimonologa. Veicot spirometriju, mēs konsta-
tējam elpceļu sašaurināšanos. Vēl viens ietekmē-
jošs faktors var būt neselektīvu beta blokatoru 
lietošana, kad pakāpeniski vai pēkšņi parādās 
elpas trūkums. Reizēm pat nevar saprast, kāpēc 
tā, jo visu dzīvi nekas tamlīdzīgs nav novērots, bet 
tieši beta blokatori astmas pacientiem var izraisīt 
elpas trūkumu.
Attiecībā uz jaunākiem pacientiem, manuprāt, 
nav tik lielas saistības starp astmu un cukura dia-
bētu. Es neesmu novērojusi, ka šīs slimības varētu 
viena otru ietekmēt.
– Kādi ir pirmie astmas simptomi, kad diabēta 
pacientam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta 
vai pneimonologa?
– Parasti astmas simptomi sākas diezgan strauji. 
Ja tā ir klasiska astma, tad būs lēkmjveidīgs elpas 
trūkums, kas parādās kāda provocējoša faktora 
ietekmē – slodze, kontakts ar alergēnu, vīrusa 
infekcija, saaukstēšanās vai kas cits. Tie būs sausi, 
pīkstoši trokšņi krūtīs. Šīs pazīmes nevajadzētu 
atstāt bez ievērības, ir jāgriežas pie ārsta un jāiz-
stāsta sava problēma.
Ir arī atipiski varianti, piemēram, astmas klepus 
variants, kad cilvēks var gadiem ilgi klepot, nezi-
not, ka viņam ir astma. Klepus lēkmes parādās 
pēc vīrusa infekcijām, pie dažādiem kairināju-
miem vai slodzes, gaisa maiņas, lietojot sadzīvē 

ķīmiskas vielas. Šāda situācija var būt ilgstoša, 
kamēr ārsts iedomājas, ka pacientam tā varētu 
izpausties astma.
– Tā kā diabēta pacientiem bieži tiek konsta-
tētas arī kardiovaskulāras saslimšanas, nav 
brīnums, ka astmas pazīmes sākotnēji tiek 
uzskatītas par sirds slimības pazīmi.
– Ja cilvēks ir pusmūžā vai vecāks, ārstam pirmā 
doma ir par koronāru slimību, bet tad, kad 
pacients tiek izmeklēts, secinām, ka vajag veikt 
spirometriju. Faktiski 20 minūšu laikā varam dot 
atbildi, vai pacientam ir elpceļu sašaurināšanās. 
Cilvēki gados bieži vien arī paši domā, ka viņus 
piemeklējušas sirds problēmas, jo viņi vairs nevar 
tik ātri paiet, ātrāk nogurst. Cilvēki ar lieko svaru 
domā, ka elpas trūkums ir saistīts ar to, tāpēc 
savam stāvoklim nepievērš īpašu uzmanību.
– Kādi izmeklējumi būtu jāveic, lai noteiktu 
precīzu astmas diagnozi?
– Es gribētu aicināt: ja ir sūdzības par elpas trū-
kumu, vajag veikt spirometriju. Tas ir ļoti viegls 
elpošanas izmeklējums, kur ātri ir redzama 
atbilde – vai nu ir obstrukcija (elpceļu sašaurinā-
šanās), vai tās nav. Ja būs vajadzīgi papildu testi 
vai izmeklējumi, to pateiks pneimonologs. Jo vai-
rāk ir blakusslimību, jo slimību ir ne tikai grūtāk 
atpazīt, bet arī grūtāk kontrolēt.
– Kādu ietekmi var radīt tas, ka pacientam 
vienlaikus jālieto gan medikamenti pret 
astmu, gan diabēta terapija? Vai cukura dia-
bēts var ietekmēt astmas smaguma pakāpi?
Medikamentu lietošana var ietekmēt otras slimī-
bas gaitu. Piemēram, ja kardioloģisks pacients, 
kuram ir arī astma, lieto beta blokatorus, viņa elp-
ceļi var sašaurināties. Savukārt, ja astmas pacients 
ar kardioloģiskām problēmām daudz lieto bronhu 

paplašinātājus, viņam ir jāuzmanās, vai nesākas 
ritma traucējumi, sirdsdarbības paātrināšanās.
Inhalējamie kortikosteroīdi, kas astmas pacien-
tam jālieto, lai kontrolētu iekaisumu elpceļos, 
palielina risku sliktākai cukura diabēta kontro-
lei. Jo sevišķi, ja ir jālieto lielas devas vai saasinā-
jumu gadījumos kortikosteroīdi jālieto perorāli vai 
intravenozi. Tad bieži paaugstinās arī glikēmijas 
rādītāji. Ir zinātniskas publikācijas, kurās teikts: ja 
cilvēkam nav cukura diabēta, bet ģenētiski viņam 
ir nosliece uz to, ir palielināts svars un ģimenē 
ir bijis cukura diabēts, tad astmas pacientiem, 
kuriem nepieciešams augstās devās lietot inha-
lējamos vai perorālos kortikosteroīdus, ir zināms 
risks cukura diabēta attīstībai.
Savukārt, ja cukura diabēts tiek slikti kontrolēts, 
tas ir risks infekciju attīstībai. Infekcija var izsaukt 
astmas saasinājumu. Redziet, tas ir kā apbur-
tais loks.
Es gribētu astmas pacientus aicināt regulāri lie-
tot nozīmēto terapiju, lai uzliesmojumi būtu 
retāki un kortikosteroīdu tabletes, kas var 
izsaukt citas problēmas, nebūtu jālieto. Astma 
ir hroniska slimība, un tai ir vajadzīga pastāvīga 
ārstēšana. Turklāt, jo vēlākos gados astma sākas, 
jo grūtāk tā padodas ārstēšanai. Tāpēc ir jārēķi-
nās, ka terapija ir nepieciešama nepārtraukti. Ir 
jāatrod līdzsvars starp hronisko slimību ārstē-
šanu un kontroli.
– Pacientiem, kuriem ir astma un diabēts, 
ir jāsasniedz gan diabēta, gan astmas kon-
trole. No jūsu teiktā var secināt, ka to nav 
viegli izdarīt.
– Astmas kontrole no virknes citu slimību kontro-
les atšķiras ar to, ka ir nedaudz sarežģītāka. Mums 
ir tikai viens objektīvs rādītājs – spirometrija, kuras 

laikā mēs izvērtējam, cik lieli plaušu ventilācijas 
traucējumi ir pacientam. Kontrole balstās arī uz 
subjektīviem kritērijiem. Mēs pacientiem jautā-
jam, cik bieži viņš ir lietojis glābējinhalatorus – 
īsas darbības bronhu paplašinātājus –, cik bieži 
viņam ir elpas trūkums vai klepus lēkmes, vai viņš 
naktī labi guļ, kā panes slodzi. Tad, summējot visus 
šos rādītājus, mēs izvērtējam, vai astma ir kon-
trolēta vai nav.
Reizēm spirometrijas rādītāji ir tuvu normai, bet 
cilvēks tomēr izjūt ar astmu saistītās problēmas. 
Tas nozīmē, ka iekaisums elpceļos pastāv, un var-
būt pretiekaisuma zāļu deva ir par mazu. Daž-
kārt subjektīvās sūdzības ir ļoti grūti izvērtēt, it 
sevišķi vecāka gadagājuma slimniekiem: vai elpas 
trūkums ir saistīts ar kardiālām problēmām vai 
elpošanu. Tas prasa ļoti rūpīgu darbu. Mēs nekad 
astmas kontroli nevērtējam pēc viena kritērija.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi un vēlējumi 
pacientiem, lai viņi savas slimības veiksmīgi 
kontrolētu? 
– Ja ir problēma, nevajag baidīties to risināt. Cil-
vēki nevēlas lietot hormonus saturošos inha-
lējamos kortikosteroīdus, bet, ja mēs atrodam 
iedarbīgu mazāko devu, kuru saņemot, cilvēks 
jūtas labi, tad bieži vien šīs devas neizraisa blakus-
efektus. Citāda ir situācija, ja pacients paārstējas, 
bet, kļūstot labāk, zāles lietot pārtrauc. Tad rodas 
slimības saasinājums, un nepieciešamo zāļu devas 
ilgstošu laiku būs lielākas. Varbūt, lai situāciju atri-
sinātu, vajadzēs lietot arī hormonu tabletes. Pie-
redze rāda, ka to pacientu stāvoklis, kuri regulāri 
lieto noteiktās uzturošās devas, ir stabilāks. Vēl 
gribu atgādināt, ka ir jāpievērš uzmanība savam 
svaram. Tas ietekmē iekaisuma rādītājus un ir riska 
faktors faktiski visām hroniskajām slimībām.
Es arī aicinu citu specialitāšu ārstus neteikt, ka tad, 
ja pacientam ir cukura diabēts, kortikosteroīdus 
nedrīkst lietot. Jārod iespēja panākt līdzsvaru, 
lietojot mazākas devas. Man ir ļoti maz pacientu, 
kuriem, lietojot inhalējamos kortikosteroīdus, ir 
grūti kontrolēt glikēmiju. Cilvēkam ir jāievēro 
diēta, jābūt � ziski aktīvam, lai kortikosteroīdi tik 
daudz neietekmētu citus procesus organismā.
Jāatceras: ja ir astma un kardiovaskulāras problē-
mas, vajag regulāri ārstēties. Astmas paasinājumu 
laikā vairāk tiek lietoti glābējinhalatori (īsas darbī-
bas bronhodilatatori) – papildus 6–10 inhalācijas 
dienā –, kas rada ļoti lielu slodzi sirdij. Inhalācijas 
paātrina sirdsdarbību, var pieaugt asinsspiediens, 
pat rasties krampji. Ja medikamenti tiek lietoti 
nekontrolēti, var novērot vairāk problēmu. Arī 
lietojot beta blokatorus, jābūt uzmanīgiem. Kon-
sultējieties ar savu ārstu!
Es noteikti iesaku regulāri kontrolēt savu veselī-
bas stāvokli. Kontaktēties gan ar speciālistu, gan 
ģimenes ārstu. Līdzko rodas kādas problēmas, 
labāk ir nākt un stāstīt, nevis savu stāvokli ignorēt. 
Lietojot kortikosteroīdus, jāatceras par osteopo-
rozes risku, it sevišķi vecāka gadagājuma cilvē-
kiem. Astmas ārstēšanā šobrīd nekā efektīvāka 
par inhalējamiem kortikosteroīdiem nav, tāpēc 
tie ir jālieto.

Bronhiālā astma un cukura diabēts. Kā sadzīvot?
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Antra Beķere: «Es gribētu astmas pacientus aicināt regulāri lietot nozīmēto terapiju, 
lai uzliesmojumi būtu retāki un kortikosteroīdu tabletes, kas var izsaukt citas problē-
mas, nebūtu jālieto. Astma ir hroniska slimība, un tai ir vajadzīga pastāvīga ārstēšana.»
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Metabolais sindroms – kombinēti dažādi cukura vielmaiņas 
traucējumi (abdominālā (vēdera) aptaukošanās, paaugstināts 
triglicerīdu, zema blīvuma holesterīna līmenis, pazemināts augsta 
blīvuma holesterīna līmenis, paaugstināts asinsspiediens, paaug-
stināts cukura līmenis asinīs), kas palielina risku saslimt ar 2. tipa 
cukura diabētu un sirds un asinsvadu slimībām.
Bronhodilatatori – zāles, kas veicina bronhu paplašināšanos.
Kortikosteroīdi – pastāvīgās uztu-
rošās terapijas līdzekļi, kas mazina 
iekaisumu elpceļos un ir jālie-
to regulāri.

Skaidrojošā vārdnīca

– pastāvīgās uztu-
rošās terapijas līdzekļi, kas mazina 
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speciāli Diabēta dienas avīzei

Mutes veselība ietekmē glikozes līmeni 
asinīs, tāpēc cukura diabēta pacientiem 
mute jākopj ļoti rūpīgi.

Radu saietā (jauki, ka ne bērēs) satiku attālu un 
sen neredzētu radinieku, kas vienmēr izcēlies 
ar fantastisku humoru, darbīgumu un dzīves-
prieku. Sēdējām pie galda blakus, un tā kā mie-
lojāmies pēc sirds patikas, man ne prātā neienāca, 
ka šim vīrietim jau daudzus gadus ir cukura dia-
bēts. Tomēr sarunu gaitā tas atklājās. Viņš sev 
raksturīgajā stilā secināja, ka «nekas jau dzīvē 
kardināli nemainās, tikai mazāk dažu prieciņu – 
nedzeru šņabi, nepīpēju un smaidu ar mākslīga-
jiem zobiem. . .»

Var, protams, dramatizēt situāciju, neiet ārā no 
mājas vai arī mērīt cukura līmeni pie viesību galda, 
lai visi redz un novērtē, tomēr, kaut arī cukura dia-
bēts ir nopietna saslimšana, to var un vajag iepa-
zīt un prast ar to sadzīvot.

Pētot pieejamo informāciju par mutes kopšanu, 
tās nozīmi, veidiem un līdzekļiem, nācās secināt, 
ka no mediķu puses mutes dobuma veselība, tās 
ietekme uz vispārējo diabētiķu labsajūtu un dzī-
ves kvalitāti bieži tiek ignorēta.

Tāpēc ceru, ka šeit iegūtā informācija palīdzēs 
saglabāt veselas smaganas un zobus, un, protams, 
stabilu glikozes līmeni asinīs.

Mutes veselības ietekme 
uz diabēta norisi
Diabēts un periodonta (zobu balstaudu) saslim-
šanas ir saistīti divos veidos:
1. Ir neapgāžami pierādīts, ka diabēts veicina 

periodonta slimību rašanos vai to paasinājumus.
2. Periodontīts var apgrūtināt cukura līmeņa kon-

troli asinīs.
Diabēta slimniekiem periodontīts ir riska fak-

tors kardiovaskulārajām un nieru problēmām.
Pacientiem ar labi kontrolētu diabētu perio-

dontālās saslimšanas neatrod biežāk kā cilvēkiem 
bez cukura diabēta. Pacientiem ar nediagnosti-
cētu vai nekontrolētu diabētu ir daudz lielāka 
periodontālas saslimšanas iespēja nekā cilvēkiem 
bez diabēta.

Pētījumi liecina, ka laba diabēta kompensācija 
ievērojami samazina diabēta komplikāciju attīs-
tības risku – sirds, acu un nervu sistēmas diabē-
tiskās izmaiņas.

Bērniem ar 1. tipa cukura diabētu parasti kariess 
nav sastopams biežāk kā bērniem bez diabēta. 
Ja bērni ar diabētu ievēro diētu un rūpējas par 
mutes dobuma higiēnu, kariess ir pat retāk nekā 
bērniem bez diabēta, jo viņi pārmērīgi nelieto 
produktus, kas satur cukuru.

Tātad mutes veselība ietekmē glikozes līmeni, 
un glikozes līmenis ietekmē mutes veselību. 
Kuru no tiem ir vieglāk ietekmēt? Noteikti mutes 

veselību, jo tās uzturēšana ir samērā daudz vien-
kāršāka un saprotamāka. Sekmīgi ārstējot infek-
ciju mutes dobumā, ir vieglāk panākt arī labu 
diabēta kompensāciju.

Diabētiķa lokālo un vispārējo veselību apdraud:
Kariess – zobu saslimšana, kam raksturīga 

zobu cieto audu sairšana. Neatgriezeniski! Zobu 
var atjaunot ar plombēšanas palīdzību, tomēr 
katra plomba rada papildus virsmu, uz kuras bak-
tērijām ir vieglāk uzkrāties.

Periodontīts – zobu balstaudu iekaisums. 
Periodontīta sākumposmā pacientiem bieži vien 
nav sūdzību. Slimības izsaucējs ir bakteriāla infek-
cija, kā rezultātā rodas:

 zSmaganu asiņošana, kas ir ļoti svarīgs simp-
toms un pirmais signalizē par slimības esa-
mību. Parasti parādās, ēdot cietu barību vai 
tīrot zobus. Neignorējiet šo pazīmi! Pēc iespējas 
ātrāk dodieties pie zobu higiēnista vai zobārsta!
 zSmaganu apsārtums: tās izskatās it kā piepū-
tušās un tumšākas nekā gļotāda, piemēram, 
uz vaigiem.
 zStrutošana var veidoties pie jebkuras infekcijas, 
tostarp periodontālas saslimšanas. Uzspiežot ar 
pirkstu uz smaganas, parādās strutains eksu-
dāts no smaganu audiem. Tas ir novēršams!
 zPeriodontālās kabatas jau ir zoba balstaudu 
iekaisums ar kaula zudumu.
 zZoba kustīgums ir rādītājs kaula zudumam.
 zBalstaudu bojājums ir neatgriezenisks! Perio-
dontītu nevar izārstēt, vien censties kopā ar 
zobārstniecības komandu to apturēt. Neno-
vediet sevi līdz šim stāvoklim!
Nopietnas periodonta saslimšanas rezultātā 

izkrīt ne tikai zobi, bet pasliktinās arī mutes 
dobuma kaulaudu un smaganu stāvoklis. Sma-
ganas kļūst nelīdzenas, ir apgrūtināta zobu pro-
tēžu lietošana. Pacientiem ar diabētu un zobu 
protēzēm bieži vien ir sāpīgas smaganas. Ja 
pārtikas košļāšana ar protēzēm ir sāpīga, tas 
var veicināt diētas plāna neievērošanu. Taču, 
neievērojot diētu, glikozes līmenis asinīs paaug-
stinās. Slikti pieguļošas protēzes rada gļotādas 
bojājumus, kas uz sliktās dzīšanas fona vēl vairāk 
var pasliktināt diabētiķa pašsajūtu. Lai izvairītos 
no šādām problēmām, protēzēm ir labi jāpie-
guļ. Tāpat kā zobi tās ir regulāri jātīra. Ik pa lai-
kam papeldiniet savas protēzes sodas vanniņā, 
ko gatavo no glāzes ūdens un vienas tējkaro-
tes sodas. Protēžu tīrīšanai izmatojiet speciā-
las birstes.

Pašaprūpe jeb pats sev dakteris
Jūs varat novērst aplikuma veidošanos un aizsar-
gāt zobus un smaganas, katru dienu rūpīgi kopjot 
mutes dobumu:

 zLietojiet �uoru saturošas zobu pastas, lai aiz-
sargātu zobus pret kariesu!
 zRegulāri lietojiet zobu diegu, saudzīgi iztīriet 
starpzobu spraugas, uzmanīgi notīriet katru 
zobu, neievainojot smaganas!
 zZobu tīrīšanai izmantojiet zobu suku ar mīks-
tiem sariņiem!
 zZobi jātīra divas reizes dienā ar rotējošām kus-
tībām, izvairoties no spēcīgas un traumējošas 
zobu tīrīšanas!

 zJa nepieciešams, zobu diegu aizvietojiet ar 
atbilstoša lieluma starpzobu (intradentāla-
jām) birstītēm! To lielumu jums piemeklēs 
zobu higiēnists.
 zPēc zobu tīrīšanas ar zobu diegu vai starpzobu 
birstītēm izskalojiet mutes dobumu ar alkoholu 
NEsaturošu mutes skalojamo līdzekli!
 zAkūtu iekaisumu gadījumā lietojiet hlorheksi-
dīnu saturošu mutes skalojamo līdzekli! Savai 
drošībai par šo skalojamo lietošanu konsultē-
jieties ar zobārstniecības profesionāļiem!
 zSaudzīgi notīriet mēli ar zobu suku, jo arī uz 
mēles ir aplikums un baktērijas!
 zRūpīgi notīriet izņemamās protēzes!
Mums ir pieejams ļoti plašs mutes kopšanas 

līdzekļu klāsts. Atliek vien izvēlēties!

Ikdienas mutes kopšanas rituālam jāpievieno 
atbildīga attieksme pret vairākām citām lietām.

Smēķēšana. Pētījumi liecina, ka smēķēšana 
paaugstina smaganu slimību attīstības risku. Smē-
ķētāji piecas reizes biežāk nekā nesmēķētāji slimo 
ar smaganu slimībām. Smēķējošiem diabētiķiem 
ir vēl lielāks risks saslimt ar smaganu slimībām. 
Smēķētājam virs 45 gadiem ir 20 reižu lielāks sma-
ganu slimību rašanās risks nekā cilvēkiem bez šī 
riska faktora.

Sausums mutē. Bieži vien sausuma sajūta 
mutē ir nediagnosticēta diabēta pazīme. Nereti 
tas ir daudz nopietnāks simptoms nekā tikai dis-
komforta sajūta. Sausums mutē bieži var izraisīt 
mēles sāpīgumu vai dedzināšanas sajūtu, čūlas, 
infekcijas un zobu kariesu. Sausums mutē nozīmē, 
ka jums ir samazināts dabīgā mutes dobuma aiz-
sargfaktora – siekalu – daudzums. Siekalas veic 
svarīgu aizsargfunkciju – samazina to baktēriju 
vairošanos, kuras izraisa kariesu, un aizsargā no 
citām mutes dobuma infekcijām. Siekalas noskalo 
no zobiem ēdienu atliekas, samazinot aplikuma 
veidošanos, un apgādā zobus ar minerālvielām.  
Viens no biežākajiem cēloņiem sausuma sajūtai 
mutē ir dažādu medikamentu lietošana. Vairāk 
nekā 1800 medikamentu, tai skaitā arī līdzekļi 
pret saaukstēšanos, antidepresanti un antihiper-
tensīvie līdzekļi, var izraisīt sausuma sajūtu mutes 
dobumā. Ja jūs lietojat medikamentus un vien-
laikus jums ir sausa mute, informējiet par to savu 
ārstējošo ārstu, kā arī zobārstu un zobu higiēnistu. 
Šādos gadījumos, iespējams, medikamentu var 
nomainīt pret kādu citu vai ieteikt siekalu aizstā-
jēju, kas mitrinās mutes dobumu.

Mutes dobuma sēnīšu saslimšanas. Ja sieka-
lās ir paaugstināts glikozes līmenis, tas var paāt-
rināt sēnīšu vairošanos. Smēķēšana un zobu 

protēžu lietošana ir riska faktori sēnīšu infekci-
jām mutes dobumā. Tomēr arī šīs saslimšanas ir 
ārstējamas. Laba diabēta kompensācija, rūpīga 
mutes dobuma un zobu protēžu kopšana, kā 
arī smēķēšanas pārtraukšana ievērojami sama-
zina risku saslimt ar sēnīšu izraisītām infekcijām 
mutes dobumā.

Stress. Tā ietekmē «nobrūk» visas sistē-
mas. Ņemot vērā diabēta radītās izmaiņas cil-
vēka noskaņojumā – nogurums, uzbudinājums, 
melanholija, kādam arī šoks par diagnozi –, stress 
ietekmē spēju un vēlmi parūpēties par sevi, kā arī 
stresa ietekmē pazeminās organisma pretošanās 
spēja infekcijām. Tāpēc reizēm pat ir jāpiespiež 
sevi tīrīt zobus. Gluži kā Minhauzenam jāvelk sevi 
ārā no nomāktības, bezjēdzības sajūtas un rei-
zēm arī slinkuma.

Vizītes pie zobārsta un 
zobu higiēnista
Pacientam ar diabētu stomatologs vai zobu 
higiēnists ir jāapmeklē vismaz reizi pusgadā. Lai 
izvairītos no komplikācijām, pirms manipulācijām 
zobārstam un zobu higiēnistam ir svarīgi zināt:

 zGlikēto hemoglobīnu Alc. Glikētais hemoglo-
bīns norāda uz vidējo glikozes līmeni asinīs trīs 
mēnešu laikā. Lielākajai daļai diabētiķu mērķis 
ir glikozes līmenis <7%. Augsta uzņēmība pret 
infekciju sākas virs 8%!!
 zFingerstick testa rezultātu, kas norāda uz gliko-
zes līmeni apmeklējuma laikā. Mērķa intervāls 
ir 80–120 mg/dL. Paaugstināts infekcijas risks 
ir 180–300g/dL. Nepieņemams līmenis ir vai-
rāk par 300mg/dL.

Noteikti informējiet zobārstniecības profesio-
nāļus par to, ka jums ir cukura diabēts. Mums ir 
svarīgi zināt, cik labi kompensēts tas ir. Neņemiet 
ļaunā, ja ārstēšana tiek atteikta sliktu analīžu dēļ. 
Tas ir jūsu drošībai.

Pirms uzsākat periodontīta ārstēšanu, 
apmeklējiet savu ārstu. Endokrinologam vai 
ģimenes ārstam būtu jāinformē zobārstniecī-
bas komanda par jūsu pašreizējo veselības stā-
vokli. Ja ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, 
iespējams, būs nepieciešamas izmaiņas dia-
bēta ārstēšanā. Akūtas infekcijas, piemēram, 
abscess, gan jāārstē nekavējoties. Kvali�cēta 
zobu labošana vai zobu higiēna pacientiem 
ar labi kompensētu diabētu nevar radīt lie-
lākas problēmas kā pacientiem bez diabēta.  
Periodonta ārstēšana ir efektīva tikai tad, ja 
pacients regulāri kopj mutes dobumu, lai nepie-
ļautu jauna zobu aplikuma veidošanos.

MUTES VESELĪBA

Pacientam ar diabētu stomatologs vai zobu higiēnists ir jāapmeklē vismaz reizi pus-
gadā. Uzturot labu mutes veselību, ir vieglāk panākt arī labu diabēta kompensāciju.

Zobi jākopj 
un jālolo
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Diabēta
dienas avīze

Mazina urīnceļu spazmas un iekaisumu
Novērš un aizkavē nierakmeņu veidošanos
Mazina atkārtotu recidīvu biežumu

Maigas rūpes Jūsu krūtīm pirms menstruālā cikla un tā laika posmā!

Veicina hormonālā fona normalizēšanos
Efektīvi iedarbojas mastopātijas
ārstēšanas gadījumā
Novērš piena dziedzeru sāpes

Jūsu menstruālais cikls būs precīzs kā pulkstenis!

Efektīvi darbojas menstruālā cikla
traucējumu gadījumos
Lieto mastalģijas un PMS gadījumā
Ērti lietot - tikai viena tablete diennaktī

Efektīva klimaktēriskā sindroma ārstēšana

Efektīva ārstēšana uīnceļu infekciju un nierakmeņu gadījumos

Augu valsts preparāti 
sievietes veselībai jebkurā vecumā




