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Pasaulē ir 387 miljoni cukura diabēta pacientu, 
Eiropā – 52 miljoni, Latvijā – 84,5 tūkstoši.

Dari šodien, 
lai mainītu rītdienu!
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Diabēta
dienas avīze

EVITA HOFMANE

Novembrī atzīmējam Pasaules Diabēta 
dienu. To var uzskatīt par nosacītu atskai-
tes punktu, kad paraugāmies, kas aizvadī-
tajā gadā iespēts un veikts, lai atvieglotu 
dzīvi cukura diabēta pacientiem.

Kāds šobrīd ir cukura diabēta pacients Latvijā 
un kādas ir mediķu iespējas viņam palīdzēt? Uz 
sarunu aicinājām Medicīnas centra Elite ārsti 
endokrinoloģi Inesi Cari.

– Kādu jūs šobrīd redzat cukura diabēta 
pacientu un kādu jūs vēlētos viņu redzēt 
nākotnē? 
– Latvijas cukura diabēta pacienti ir ļoti dažādi 
apzinīguma un zināšanu ziņā. Daudzi nāk ar 
jau mājās sagatavotiem jautājumiem ārstam 
un medmāsai, ir sagatavojuši arī paškontroles 
dienasgrāmatu. Ir pacienti, kas nāk uz pieņem-
šanu kopā ar dzīvesbiedru, līdz ar to var redzēt, 
ka pacients nav viens cīņā ar cukura diabētu. 
Ārstam vienmēr ir vieglāk strādāt, ja ir informā-
cija par medikamentiem, ko pacients lietojis, 
par to, vai ir bijušas kādas blakusparādības, arī 
par medikamentu efektivitāti vai neefektivitāti. 
Mums ir jāzina arī pacientu dienas režīms – ēšanas 
un �ziskās slodzes paradumi. Ir labi, ja pacients 
pastāsta par mums neierastām lietām, piemē-
ram, gavēņa vai Ramadāna ievērošanu (svētais 
mēnesis, kura laikā musulmaņiem nav atļauts 
ēst no rītausmas līdz krēslai), jo tas ļauj pareizi 

rekomendēt medikamentu lietošanu. Ļoti daudz 
ir motivētu pacientu, kas vēlas vairāk uzzināt par 
savu slimību. Diemžēl cukura diabēta apmācības 
kabineti Latvijā darbojas tikai uz ārstu un med-
māsu entuziasma pamata. Tādēļ arī būtu lieki 
pacientam pārmest to, ja kādreiz viņš nav sapra-
tis mūsu sniegtās rekomendācijas.
– Medicīna un farmakoloģija ir pastāvīgā attīs-
tībā. Kādi jaunumi medikamentu jomā šobrīd 
pieejami cukura diabēta pacientu ārstēšanā?
– Pēdējo piecu gadu laikā strauji pieaudzis jaunu 
medikamentu skaits cukura diabēta ārstēšanai. Ja 
pirms desmit gadiem bija pieejamas tikai divas 
perorālo medikamentu grupas un insulīns, tad 
tagad ir septiņas dažādas medikamentu grupas 
un insulīns. 2. tipa cukura diabēts ir ļoti sarež-
ģīta slimība, un iespējams, ka tuvākā vai tālākā 
nākotnē ārstēšanas pieeja būs pavisam citādāka 
nekā šodien, jo jau tagad mēs redzam, ka nav 
tā, ka visiem pacientiem palīdzētu vienas un tās 
pašas zāles. Joprojām turpinās ideāla medika-
menta meklējumi cukura diabēta ārstēšanai. Mēs 
gribam, lai medikaments efektīvi samazina gli-
kēto hemoglobīnu HbA1c, būtu ērti lietojams, 
neizraisītu hipoglikēmijas, samazinātu svaru vai 
vismaz to nepalielinātu, neizraisītu blakusparā-
dības un pozitīvi ietekmētu sirds un asinsvadu 
sistēmu. Katrai medikamentu grupai ir atšķirīgs 
darbības mehānisms un dažāda ietekme uz orgā-
niem, kas regulē ogļhidrātu vielmaiņu. Ir gadījumi, 
kad pacients ilgus gadus ar labu efektu var lietot 
vienu un to pašu medikamentu, bet bieži vien, 
lai normalizētu cukura līmeni asinīs, nākas mainīt 
ārstēšanu, pievienot citu medikamentu, ārstēt ar 
vairāku grupu zālēm, lai normalizētu glikēmijas 
rādītājus. Līdz ar jaunu medikamentu parādīša-
nos mēs varam panākt, ka glikozes līmenis asinīs 
cukura diabēta pacientam ir pēc iespējas stabilāks 
visas diennakts garumā, līdzīgi kā tas ir cilvēkiem 
bez cukura diabēta.
– Kādas jauno medikamentu grupas ir pie-
ejamas Latvijā? Kādas ir šo medikamentu 
priekšrocības un ieguvumi cukura diabēta 
pacientiem? 
– No oktobra ir pieejams jauns īsas darbības insu-
līna analogs lielākā koncentrācijā. Tas nozīmē, 
ka vienā mililitrā insulīna ir nevis 100 darbības 
vienības, bet gan 200 darbības vienības. To ārsti 
parasti izvēlās, ja pacientam ir nepieciešamas 

lielas insulīna devas, jo ievadītā insulīna tilpums ir 
daudz mazāks nekā iepriekš lietotajam insulīnam.
Viena no jaunākajām medikamentu grupām, kas 
2013. gadā tika reģistrēta Eiropā un vēlāk ASV un 
pašlaik pieejama arī Latvijā, ir SGLT-2 inhibitori – 
glikozes un nātrija atpakaļ uzsūkšanās kavētāji 
nierēs. SGLT-2 ir olbaltumviela, kas piesaista gli-
kozi no urīna un transportē to atpakaļ asinsritē 
caur nierēm. SGLT-2 inhibitori bloķē SGLT-2 dar-
bību, palielina ar urīnu izvadītās glikozes dau-
dzumu, tādējādi samazinot glikozes līmeni asinīs. 
Ar šo medikamentu palīdzību tiek izvadīts pat 
līdz 70 gramiem glikozes diennaktī. Pacientiem, 
lietojot šīs grupas medikamentus, novēro svara 
samazināšanos un nelielu asinsspiediena paze-
mināšanos. SGLT-2 inhibitori neietekmē insulīna 
izdalīšanos, līdz ar to, lietojot šos medikamen-
tus, hipoglikēmiju risks ir zems. Medikamenti ir 
ērti lietojami, tablešu formā. Atkarībā no tā, vai 
medikaments ir kombinācijā ar citu medikamentu 
vai bez, tie ir jālieto vienu vai divas reizes dienā. 
Viena no biežākajām šo zāļu blakusparādībām ir 
urīnceļu un dzimumorgānu infekcija, jo glikoze 
urīnā ir laba vide infekcijas attīstībai. Tādēļ īpaši 
rūpīgi jāievēro personīgā higiēna pēc tualetes 
apmeklējuma (tas ir ļoti ērti veicams, lietojot mit-
rās salvetes). Kopumā pasaulē ir jau divu gadu 
pieredze šīs grupas medikamenta praktiskā lie-
tošanā, bet klīniskie pētījumi pierāda četru gadu 
stabilas efektivitātes datus.
– Cukura diabētu vienmēr atzīmē kā vienu 
no būtiskākajiem sirds un asinsvadu slimību 
riska faktoriem. Eiropas Diabēta pētniecības 
asociācijas (EASD) kongresa laikā tika pre-
zentēti svarīgu pētījumu dati diabēta pacien-
tiem ar augstu kardiovaskulāro risku. Lūdzu, 
pastāstiet par tiem!
– Nesen notikušā EASD kongresa laikā Stokholmā 
tika prezentēti nozīmīgi dati par vienu no SGLT-2 
grupas medikamentiem, ja tos lieto pacienti ar 
augstu kardiovaskulāro risku. Pētījums ilga trīs 
gadus, un tika salīdzinātas divas cukura dia-
bēta pacientu grupas, kur viena saņēma stan-
darta cukura diabēta ārstēšanu, bet otra saņēma 
pievienotu SGLT-2 inhibitoru. Visi pacienti bija 
ar augstu kardiovaskulāru risku – viņiem anam-
nēzē jau bija kardiovaskulāra slimība (miokarda 
infarkts, stenokardija, insults). SGLT-2 inhibitora 
grupā tika pierādīts, ka par 38% retāk ir sastopama 

kardiovaskulārā nāve, kā arī kopējā mirstība sama-
zinājās par 32%. Šīs grupas medikamenti Latvijā 
ir iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā 
un pacientam, tos iegādājoties, nav jāpiemaksā. 
Tos nozīmē endokrinologs, bet, ja ir labs efekts, 
ģimenes ārsts pēc endokrinologa rekomendāci-
jas var turpināt zāles izrakstīt.
Runājot par jauniem medikamentiem, nozīmīga 
vieta ir ierādāma arī inkretīnu medikamentiem: 
DPP-4 (dipeptidilpeptidāzes-4) inhibitoriem un 
GLP-1 (glikogēnam līdzīgo peptīdu-1) recep-
toru agonistiem. Šīs medikamentu grupas ir ļoti 
�zioloģiskas, jo diabētu ārstē, iedarbojoties uz 
vielmaiņas traucējumu cēloni. Inkretīni ir hor-
moni, kuri veidojas cilvēka tievo zarnu šūnās. 
Tie piedalās normāla glikozes daudzuma asi-
nīs nodrošināšanā un pagarina esošā insulīna 
darbību. Inkretīni līdzīgi kā insulīns izdalās pēc 
tam, kad cilvēks ir kaut ko apēdis. Inkretīni vei-
cina insulīna izdalīšanos no aizkuņģa dziedzera 
beta šūnām pēc ēdienreizes. Inkretīnu grupas 
GLP-1 agonisti ne tikai normalizē glikozes līmeni 
asinīs un samazina hipoglikēmiju skaitu, bet arī 
būtiski samazina svaru cukura diabēta pacien-
tiem. Medikamenti ir injicējami, tādēļ daudzi 
pacienti joprojām baidās uzsākt lietot šos medi-
kamentus. Taču injektori ir vienkārši lietojami, 
injekcijas ir vienu reizi dienā vai pat tikai vienu 
reizi nedēļā, tādēļ vēlos iedrošināt pacientus, ja 
ārsts iesaka šīs grupas medikamentu. Jaunums, 
kas pagaidām vēl nav pieejams Latvijā, ir GLP-1 
agonista kombinācija ar ilgstošas darbības insu-
līna analogu.
No jauno grupu medikamentiem pašlaik visilg-
stošākā pieredze ir ar DPP-4 inhibitoriem. DPP-4 
inhibitori iedarbojas uz DPP-4 enzīmu, kurš izda-
lās tievajās zarnās un noārda GLP-1, samazinot 
hormona aktīvās formas darbību. DPP-4 inhibi-
tori kavē �zioloģiskā DPP-4 enzīma izdali vai vei-
cina tā sabrukšanu, kas palīdz GLP-1 hormonam 
organismā cirkulēt ilgāku laiku un nodrošina ilg-
stošāku sava insulīna darbību. Medikamenti ir 
tablešu formā, pieejami arī kombinācijās ar citu 
grupu medikamentiem. Lietojami vienu vai divas 
reizes dienā.
Arī ar pēdējo divu pieminēto grupu medikamen-
tiem ir veikti kardiovaskulārās drošības pētījumi, 
kur tika pierādīts, ka medikamenti ir droši attie-
cībā uz kardiovaskulārajiem notikumiem nākotnē.
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DZĪVE AR DIABĒTU

LUDMILA GLAZUNOVA

Lai gan mūsdienu medicīna dara brīnu-
mus, kas ļauj cukura diabēta pacientiem 
itin labi sadzīvot ar savu slimību, tomēr 
reālajā dzīvē diemžēl viss nav tik spoži. 
Proti, medikamenti ir pieejami, aparāti 
arī, bet apmācības, kā ar to visu rīkoties, 
gan nav.

Tāpēc diabēta pacienti savā ziņā ir salīdzināmi ar 
lepnu auto īpašniekiem, kuriem neviens nav iemā-
cījis ceļu satiksmes noteikumus, un viņi «brauc», 
kā katrs saprot, uzskata Latvijas Diabēta federāci-
jas prezidente, Starptautiskās Diabēta federācijas 
locekle, endokrinoloģe Indra Štelmane.

– Kāda, no Latvijas Diabēta federācijas prezi-
dentes viedokļa raugoties, ir situācija ar dia-
bētu Latvijā?
– Pēdējos gados redzam, ka cukura diabēta 
pacientu skaits līdzīgi kā visā pasaulē paaug-
stinās. Strauji pasaulē pieaug to cilvēku skaits, 
kuriem diagnosticē 2. tipa cukura diabētu – pie-
augušo jeb gados vecāku cilvēku diabētu. Latvijā 
diabēta pacientu skaits katru gadu ir palielinājies 
par 8–9 tūkstošiem, galvenokārt uz 2. tipa cukura 
diabēta rēķina. Taču pēdējos gados nedaudz pie-
aug saslimstība arī ar pirmā tipa diabētu jeb tā 
saucamo bērnu un jaunu cilvēku diabētu, un 
mūs satrauc arī tas, ka 2. tipa diabētu diagnos-
ticē bērniem.
Mūs bažīgus rada gan saslimstības pieaugums, 
gan tas, ka mūsu valstī līdz šim nav nekādas dia-
bēta pro�lakses un diabēta agrīnas atklāšanas 
programmas. Bet kā diabēta pacientu organizāci-
jai mūsu lielākās rūpes ir par tiem pacientiem, kas 
jau ir saslimuši, lai viņu ārstēšana un aprūpe būtu 
pēc iespējas labāka, lai nerastos diabēta kom-
plikācijas, lai saslimšana nepasliktinātu dzīves 
kvalitāti, neradītu darba spēju zudumu. Viens no 
postulātiem – nepieciešama sadarbība ar ārstu. 
Diemžēl mūsu valstī endokrinologs ir brīvas pie-
ejamības ārsts tikai uz papīra, jo reālajā dzīvē uz 
ārsta konsultāciju pacientiem jāgaida garās rin-
dās. Pat tad, ja pacientam ir akūta vajadzība, mēdz 
gadīties, ka viņam vizīte pie speciālista jāgaida 
vairākus mēnešus.
No vienas puses, mums ir mūsdienīgi medika-
menti, ar kuru palīdzību ārstēt diabētu, tie ir 
Eiropā reģistrēti, pieejami pilnīgi visām grupām, 
bet daļai no tiem ir ļoti liels līdzmaksājums, kas 
ierobežo šo jauno medikamentu lietošanu. Bieži 
vien pacients tos nevar atļauties, jo viņam jau tā 
daudz jāpiemaksā par teststrēmelēm, par citiem 
medikamentiem blakusslimību ārstēšanā.
Taču pati lielākā problēma un līdz šim neatrisi-
nāts jautājums ir par diabēta pacientu apmā-
cību un par diabēta aprūpes māsu pieejamību. 
Valsts nepiedāvā un neapmaksā diabēta pacientu 
apmācību, lai veicinātu izpratni par savu slimību, 
kā ar to sadzīvot, un kas jāievēro, lai saglabātu 
veselību. Pacientam ir jāiemāca pamata lietas: 

kas ir piemērots uzturs, kā ievadīt insulīnu, kā 
mērīt cukura līmeni asinīs, ko nozīmē uzrādītais 
rezultāts, kā kontrolēt resursus, kas tiek izlietoti 
stripos vai insulīna ievadīšanā, lai tos neizniekotu. 
Lai cilvēks pats kontrolētu savu dzīvi un diabētu 
(ne diabēts nosaka cilvēka stāvokli) un justos 
stabili, netraucēti, nepieciešami četri priekšno-
teikumi. Kā mēs mēdzam teikt, dzīve ar diabētu 
balstās uz četriem stūrakmeņiem: viens ir ārsts 
ar medikamentiem, otrs – piemērots uzturs, tre-
šais – pacientu apmācība un ceturtais – �ziskās 
aktivitātes. Ja kāda no stūrakmeņiem nav vai tas 
nav stabils, tad «sašūpojas» visa diabēta aprūpe. 
Nav iespējams normalizēt cukura līmeni asinīs un 
sasniegt labu diabēta kontroli, ar laiku pasliktinās 
pašsajūta, attīstās komplikācijas, samazinās darba 
spējas un dzīves kvalitāte. Apmācība ir vajadzīga 
visiem. Ne tikai tiem, kuri ir saslimuši tikko, bet arī 
tiem, kuri ir saslimuši pirms gadiem un kaut kad 
sen ir apmācīti. Iet gadi, mainās un rodas jaunas 
situācijas, un tas ir nepārtraukts process. Manu-
prāt, ir vajadzīgas ļoti speci�skas zināšanas par 

uzturu, piemēram, kā novērtēt ogļhidrātus un 
skaitīt MV (maizes vienības). To var uzzināt dia-
bēta apmācībā, un tas ir ļoti vajadzīgs, slimojot 
ar cukura diabētu.
– Kā, jūsuprāt, šo situāciju varētu risināt?
– Atbildīgajām institūcijām vajadzētu saprast, ka 
diabēta ārstēšana bez apmācības nav ārstēšana, 
un beidzot šis jautājums būtu jāatrisina, kaut vai 
�nansējot diabēta aprūpes māsas pakalpojumus 
no valsts budžeta. Ja ārsts strādā viens, viņš daļēji 
pilda māsas darbu uz sava darba rēķina.
– Jūs minējāt problēmu, ka pacientam ir grūti 
tikt pie endokrinologa. Kāds tam ir iemesls: 
valstī trūkst speciālistu, vai arī kaut kas nav 
kārtībā ar pašu sistēmu?
– Endokrinologiem ir limits jeb kvotas, cik 
pacientu vizītes jeb konsultācijas valsts mēnesī 
un kopā gadā apmaksā. Pacientu ir daudz vairāk, 
dažkārt ārstam noteikts mazāks valsts apmak-
sāto konsultāciju (epizožu) skaits mēnesī, nekā 
viņš varētu pieņemt. Manuprāt, endokrinologu 
mūsu valstī ir diezgan daudz, bet šī kvotu sis-
tēma un limitētais pacientu skaits, cik ārsts drīkst 
mēnesī pieņemt, rada gaidīšanas rindas. Ja savu 

kvotu viņš ir iztērējis, tad pacientam ir jāiet uz 
konsultāciju par maksu. Otrā tipa cukura diabēta 
pacientiem, kas pārsvarā ir pirmspensijas vai pen-
sijas vecuma cilvēki, kuriem nav lielu ienākumu, 
regulāri maksāt par ārsta vizīti ir pagrūti. Pacienti 
izvēlas pie speciālista nenākt, bet apmeklē tikai 
ģimenes ārstu. Būtībā tas ir pareizi, ja vien laikus 
tiktu veiktas ārstēšanas izmaiņas, lai sasniegtu 
mērķa cukura rādītājus. Tieši tā ģimenes ārstam 
nereti pietrūkst, un pacienti ar sliktiem cukura 
rādītājiem gadiem saņem nemainīgu ārstēšanu! 
Apmācības trūkumam ir tālejošas sekas – rodas 
akūtas un hroniskās diabēta komplikācijas un 
blakusslimības, kas galvenokārt tieši (ar medika-
mentu cenu) un netieši (ar darbaspēju zudumu) 
palielina ārstēšanas izmaksas. Cilvēkiem ar dia-
bētu jādod iespēja saprast, kā viņiem vajadzētu 
dzīvot, ko viņi paši varētu darīt savā labā. Mums 
ir medikamenti, turklāt labi medikamenti, un ir 
glikēmijas kontroles iespējas. Bet tas ir tāpat kā 
iedot cilvēkam dārgu automašīnu, bet neiemācīt 
viņam ceļu satiksmes noteikumus. Jā, mēs iedo-
dam medikamentu, aparātu, dienasgrāmatu, bet 
neizskaidrojam, kā to visu lietot, un kā nu viņš 
saprot, tā «brauc».
– Jūs teicāt, ka šobrīd ir iespējams ārstēties ar 
jaunās paaudzes medikamentiem. Diemžēl 
finansiālu apsvērumu dēļ pacienti tos nevar 
atļauties. Kā rodas šāda situācija?
– Mūsu valstī valsts kompensētiem medika-
mentiem ir t.s. references cenu sistēma. Jaunie 
medikamenti, protams, ir dārgāki, jo to izpētē, 
ieviešanā un izplatīšanā farmācijas kompānijas 
iegulda prāvus līdzekļus. Ne tikai Latvijā tie ir 
dārgi, bet visur pasaulē. Teorētiski valsts šos medi-
kamentus diabēta slimniekiem apmaksā 100% 
apmērā, bet pacientiem references cenu sistēmā 
jāsedz līdzmaksājums. Dažiem medikamentiem 
tas ir pacientiem par lielu. Tas ierobežo inova-
tīvo medikamentu lietošanu plašākam pacientu 
lokam. Jāņem vērā, ka arī glikēmijas paškontrolei 
pacients regulāri veic līdzmaksājumu: ja pacients 
nelieto insulīnu, tad 50% no teststrēmeļu vērtī-
bas ir jāapmaksā pašam pacientam, tiem, kuri 
lieto insulīnu, jāpiemaksā tikai 25%. Bērniem un 
grūtniecēm valsts kompensē 100% no referen-
ces cenas.
Dažiem pacientiem ir pat 3-4 glikometri, jo refe-
rences cenu izmaiņu dēļ viņš pāriet uz citu apa-
rātu. Katram aparātam ir savas nianses, un mēs 
atkal atgriežamies pie tā, ka mums nav iespēju 
pacientu apmācīt vairākas reizes gadā, kā rīko-
ties ar jauno aparātu. Tas ir sava veida haoss, kurā 
gados vecākiem cilvēkiem ir grūti orientēties.
Kā cilvēki mūsdienās pieņem diagnozi 
«cukura diabēts»?

– Ja es skatos kopumā, varbūt daļēji pateicoties 
diabēta organizāciju aktivitātēm, daļa cilvēku 
labāk izprot, kas ir diabēts un ka tas nav pasaules 
gals. Tomēr lielākajai sabiedrības daļai nav pietie-
kamas izpratnes par diabētu, kāpēc tas rodas un 
ko varētu darīt, lai sevi no šīs slimības pasargātu, 
kā izturēties, ja līdzcilvēkam ir diabēts.
Ir vēl kāda problēma – mūsu valstī daudzi cilvēki 
vēl joprojām slēpj, ka viņiem ir cukura diabēts. Ja 
viņiem kļūst slikti, piemēram, esot darbā, paze-
minās cukura līmenis, darba kolēģi pat nezina, 
kā šim cilvēkam palīdzēt! Un tas tikai tāpēc, ka 
sabiedrībā trūkst izpratnes. Jāteic, ka arī valsts 
līmenī nav izpratnes par diabēta problēmām. Par 
to liecina kaut vai fakts, ka mēs jau desmit gadus 
runājam par apmācības nepieciešamību, esam 
saņēmuši solījumus, ka situācija tiks risināta, bet 
līdz šim nekas nav mainījies.
– Kāda ir Latvijas diabēta pacientu iespējas 
iesaistīties starptautiskos pētījumos, darīt 
kaut ko globāli savas slimības izpētes labā?
– Diabēts tiek nemitīgi pētīts, bet mums, es 
domāju, nav iespēju piedalīties globālos un fun-
damentālos pētījumos.
Lai kaut nedaudz uzlabotu dzīvi pacientiem ar 
cukura diabētu, Latvijas Diabēta federācijā izstrā-
dāja projektu «Ļatvijas Diabēta federācijas sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība», kas tiek 
�nansēts ar Eiropas Ekonomiskās zonas �nanšu 
instrumenta un Latvijas valsts atbalstu. Projekts 
tiek īstenots visā Latvijā ar novadu diabēta bied-
rību palīdzību un atbalstu. Lai palīdzētu risināt 
sociālās problēmas un sniegtu psiholoģisku atbal-
stu, projekta ietvaros pacientiem ir iespēja saņemt 
bezmaksas sociālā darbinieka un psihologa kon-
sultācijas, piedalīties izglītojošos atbalsta pasāku-
mos novados par diabēta aprūpes jautājumiem, 
sociālo aprūpi, mūžizglītību, nodarbinātības prob-
lēmām, vienlīdzības aspektiem, kā arī iesaistīties 
brīvprātīgo apmācībās. Vasaras nogalē darbu 
uzsāka atbalsta grupas ģimenēm, kuru aprūpē ir 
bērns ar invaliditāti. Mēs piedāvājam arī inovatīvu 
pakalpojumu – psihologa konsultāciju pacienta 
dzīves vietā pacientiem ar invaliditāti un pārvieto-
šanās grūtībām. Plānojam tuvākajā laikā piedāvāt 
arī bezmaksas ārstu un uztura speciālistu konsul-
tācijas. Projekta ietvaros šī gada vasarā notika čet-
ras sociālo un darba prasmju attīstības darbnīcas 
piecu dienu garumā – divas pieaugušajiem (pirmo 
reizi) un divas bērniem un pusaudžiem. Piesais-
tot līdzekļus arī no Eiropas, mēs cenšamies kaut 
nedaudz palīdzēt cilvēkiem uzzināt vairāk, justies 
drošāk. Lai viņi nenorobežojas un iejūtas sabied-
rībā, un piedalās aktivitātēs. Vairāk par projekta 
aktivitātēm var uzzināt diabēta biedrībās novados 
vai mūsu mājaslapā www.diabets.lv

Lielākā problēma –  
diabēta pacientu 
apmācība

Indra Štelmane: 
«Dzīve ar dia-
bētu balstās uz 
četriem stūrak-
meņiem: viens 
ir ārsts ar medi-
kamentiem, 
otrs – piemērots 
uzturs, tre-
šais – pacientu 
apmācība un 
ceturtais – fizis-
kās aktivitātes. Ja 
kāda no stūrak-
meņiem nav vai 
tas nav stabils, 
tad «sašūpo-
jas» visa diabēta 
aprūpe.»Fo
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Pacientam ir jāiemāca 
pamata lietas: kas ir 
piemērots uzturs, kā 
ievadīt insulīnu, kā 
mērīt cukura līmeni 
asinīs, ko nozīmē 
uzrādītais rezultāts, kā 
kontrolēt resursus, kas 
tiek izlietoti stripos vai 
insulīna ievadīšanā, 
lai tos neizniekotu.
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GUNTA FREIMANE

Latvijas Diabēta asociācija jau 22 gadus ir 
kopā ar cukura diabēta pacientiem, palī-
dzot viņiem dzīvot ar cukura diabētu gan 
ģimenē, gan Latvijas sabiedrībā. Tikpat 
ilgi asociācijā darbojas tās prezidents, 
ārsts endokrinologs Ingvars Rasa.

– Kā jūs varētu to komentēt?
– Laikā pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad tapa 
Latvijas Diabēta asociācijas pirmie statūti, galve-
nie asociācijas mērķi, būtiskākie uzdevumi bija 
saistīti ar nepieciešamību sekmēt cukura diabēta 
pacientu aprūpi, ārstēšanu, izglītošanu. Tomēr šo 
mērķi var sasniegt tikai tad, ja vienlaikus rūpēja-
mies arī par ārstu profesionālo izglītošanu, tālāk-
izglītību, par veselības aprūpes sistēmu valstī, par 
kompensējamo zāļu sistēmas pilnveidi un dau-
dziem citiem jautājumiem, jo veselības aprūpē 
visi jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Tieši tāpēc Latvijas 
Diabēta asociācijai ir un būs divi darba virzieni. Tas 
ir nedaudz vairāk, nedaudz plašāk, nekā strādāt 
tikai ar pacientiem, būt «klasiskai» pacientu orga-
nizācijai. Latvijas Diabēta asociācijai ir vēl kāds liels 
mērķis – izglītot sabiedrību par cukura diabētu. 
Tas ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai cilvēki labāk zinātu 
cukura diabēta riska faktorus, veselīgāk ēstu, vai-
rāk kustētos, samazinot risku saslimt ar cukura 
diabētu, bet arī tāpēc, lai bērni ar cukura diabētu 
ienāktu bērnudārzā un skolā, kur skolotāji vairāk 
zina par šo slimību. Lai cukura diabēta pacienti 
darba kolektīvā saņemtu lielāku izpratni, piemē-
ram, saistībā ar nepieciešamību darba laikā noteikt 
glikozes līmeni asinīs, veikt regulāras veselības 
pārbaudes, apmeklējot ārstu. Izglītotā sabiedrībā 
cukura diabēta pacientiem ir vieglāk dzīvot un ārs-
tiem ir vieglāk ārstēt cukura diabēta pacientus, jo ir 
mazāk dažādu barjeru, šķēršļu, kas traucē pacienta 
un ārsta sadarbību cukura diabēta ārstēšanā.
– Asociācijai ir ilga vēsture, paveikts daudz. 
Ko jūs pats uzskatāt par būtiskāko un 
nozīmīgāko? 
– Vēlētos atgādināt dažus ļoti būtiskus Latvijas 
Diabēta asociācijas veikumus, kas vienmēr paliks 
Latvijas diabēta aprūpes un ārstēšanas vēsturē.
1997. gadā izdevām pirmās vadlīnijas par 1. tipa 
cukura diabētu un 2000. gadā 2. tipa cukura dia-
bētu latviešu valodā, 2007. gadā pirmās nacionā-
lās vadlīnijas par 2. tipa cukura diabēta pro�laksi, 
diagnostiku un ārstēšanu.

 z1995. gadā izdevām pirmo diabēta paškontro-
les dienasgrāmatu latviešu valodā un 2006. 
gadā sadarbībā ar www.iaptieka.lv izveido-
jām pirmo elektronisko diabēta paškontro-
les dienasgrāmatu.
 zAr 1995. gadu pirmie Latvijā sākām izplatīt gli-
kometrus un teststrēmeles.
 z1994. gadā iespiedām pirmo rakstu par cukura 
diabēta pacientu tiesībām un pienākumiem, 
rīkojām konferences ārstiem par cukura dia-
bēta pacientu reproduktīvajām tiesībām (1995), 
iekļāvām diabēta tiesību starptautisko doku-
mentu skaidrojumus savās konferencēs ārstiem 
(2011) un farmaceitiem (2010).
 zPirmie Latvijā 1993. gadā sākām rīkot Pasau-
les Diabēta dienas pasākumus, kas tagad jau 
ir pārauguši par Diabēta mēnesi.
 z1995. gadā Latvijas Diabēta asociācija pirmā 
ar stenda ziņojumu un informāciju pārstāvēja 

Latviju St.Vinsentas Komitejas rīkotajā sanāk-
smē Atēnās (Grieķija) un 1997. gadā – Starptau-
tiskās Diabēta Federācijas pasaules kongresā 
Helsinkos (Somija).
 zAstoņus gadus (1995.–2003.) Latvijas Diabēta 
asociācija bija pirmā un vienīgā, kas reizi mēnesī 
veidoja izglītojošo raidījumu par cukura dia-
bētu Latvijas Radio 1.
 z1994.–1996. gadā Latvijas Diabēta asociācija 
pirmā uzsāka ilggadēju regulāru TV sižetu vei-
došanu kopā ar LTV1 producēto veselību veici-
nošo raidījumu Dzīvīte.
 z1997. gadā uzsākts projekts Diabēta opera, 
kas desmit gadus Latvijas Nacionālās operas 
un baleta namā kopā pulcēja cukura diabēta 
biedrību brīvprātīgos, ārstus, citus veselības 
aprūpētājus un valsts pārvaldes darbiniekus, 
kā arī ar cukura diabēta aprūpi saistīto kom-
pāniju pārstāvjus.
 z1995., 1997. un 2001. gadā Latvijas Diabēta 
asociācija organizēja īpašu Diabetoloģijas 
sekcijas sēdi ārstiem Pasaules Latviešu ārstu 
kongresu ietvaros.
 z2004.–2010. gadā Latvijas Diabēta asociācija 
pirmā uzsāka farmaceitu regulāru izglītošanu 
pēc speciāli izstrādātas programmas un pieda-
lījās PharmaDiab programmas izstrādāšanā un 
īstenošanā Latvijā.
 z2006. gada 14. novembrī Pasaules Diabēta 
dienas laikā Latvijas Diabēta asociācijas ini-
ciatīvas rezultātā notika pirmā Latvijā un 
vienīgā Baltijas valstīs sabiedriskas celtnes 
izgaismošana, kad Rīgas domes ēkas tornis 
tika izgaismots zilā krāsā, un tas ir tā jopro-
jām izgaismots gaismas festivāla Staro Rīga 
laikā. 2006. gadā Rīgas domes priekšsēdētājs 
Pasaules Diabēta dienā parakstīja un izplatīja 
īpašu vēstījumu pilsētas iedzīvotājiem kopā 
ar citu valstu mēriem, un šis vēstījums vienī-
gajiem no Baltijas valstīm kopā ar maniem 

novēlējumiem ierakstīts īpašajā ANO grā-
matā Ņujorkā.
 z2010. gadā Latvijas Diabēta asociācija pirmo 
reizi vēsturē sagatavoja un izdeva katalogu Dia-
bēta pacientu aprūpei un ārstēšanai.

– Paralēli šiem vēsturiski svarīgajiem veiku-
miem visu laiku ir turpinājies ikdienas darbs...
– Jā, Latvijas Diabēta asociācijas birojā Rīgā un 
nodaļās visus šos gadus tiek rīkoti informatīvi un 
izglītojoši pasākumi cukura diabēta pacientiem. 
Ikvienam interesentam ir iespēja noteikt gliko-
zes līmeni asinīs, un tā tas ir jau ilgi, pirms šādu 
pakalpojumu sāka piedāvāt aptiekas. Cukura dia-
bēta pacienti var klātienē pārrunāt savas bažas un 
problēmas, noskaidrot neskaidros jautājumus, 
saņemt bezmaksas informatīvos un izglītojošos 
materiālus par cukura diabētu, tā ārstēšanu, dia-
bēta kontroli, paškontroli un veselīgu dzīvesveidu, 
arī par garīgo veselību un sadarbību ar ārstu, kā 
arī par cukura diabēta pacientu tiesībām, kom-
pensējamiem medikamentiem.
Vērtējot Latvijas Diabēta asociācijas paveikto, 
svarīgs ir vēsturiskais konteksts. Un vēl svarīgi 
ir tas, ka šajā gandrīz ceturtdaļgadsimtu garajā 
ceļā esam turpinājuši un turpinām iesākto, pielā-
gojot to cukura diabēta pacientu jaunajām vaja-
dzībām. 1993. gadā Latvijas Diabēta asociācija 
pirmā uzsāka rīkot Pasaules Diabēta dienas pasā-
kumus Latvijā. Visus šos gadus Asociācijas rīko-
tais pasākums Rīgā bijis plašākais Latvijā, kuru 
apmeklē 1000–3000 cilvēku, jo cukura diabēta 
pacientiem ir svarīga ne tikai iespēja bez mak-
sas saņemt ārsta padomus vai veikt ekspresdi-
agnostikas pārbaudes, bet arī redzēt, kā attīstās 
cukura diabēta paškontroles iespējas. Ir svarīgi 
ne tikai zināt, bet arī sajust un noticēt, ka ļoti 
daudz cilvēku visā pasaulē strādā, lai cukura dia-
bēta pacienta ikdienā būtu mazāk ierobežojumu, 
lai diabēta pacients varētu aktīvi un pilnvērtīgi 

dzīvot. Līdz ar laikmetu, tomēr vienlaikus «turot 
roku uz pulsa» dažādām cukura diabēta pacientu 
grupām, ir mainījušās un turpina mainīties Latvijas 
Diabēta asociācijas izstrādātās paškontroles burt-
nīcas, cukura diabēta pacientu pases, informatī-
vie un izglītojošie materiāli, lekcijas un pasākumi. 
Cukura diabēta pacients un viņa vajadzības Lat-
vijā mainās, un tāpēc mainās arī Latvijas Diabēta 
asociācijas piedāvājumi.
– Latvijas Diabēta asociācijā nestrādā un 
nekad nav strādājuši algoti cilvēki, lai gan ir 
zināms, ka mūsdienās ir ļoti grūti piesaistīt 
brīvprātīgos. Kā jūs skaidrojat to, ka Latvijas 
Diabēta asociācijai tik daudz izdevies paveikt, 
izmantojot tieši brīvprātīgo darbu?
– Latvijas Diabēta asociācijas dibināšanas laikā 
man izdevās izveidot komandu. Šie cilvēki bija 
jauni, enerģiski un motivēti uzlabot gan savu, 
gan citu cukura diabēta pacientu stāvokli Lat-
vijā, izmantojot tās iespējas, ko sniedza atjaunotā 
neatkarība. Atcerēsimies Atmodas laiku – jau-
nie mērķi un jaunās iespējas iedvesmoja cilvēkus 
strādāt, darboties. Daudz grūtāk bija saglabāt 
brīvprātīgo aktivitāti vēlākos gados, ejot cauri arī 
daudzām ekonomiskām krīzēm. Turklāt jāņem 
vērā, ka cilvēkiem ar hroniskām slimībām, cukura 
diabēta pacientiem ir grūtāk pārvarēt ekonomis-
kās krīzes situācijas, bezdarbu, izdzīvot ar mazā-
kiem līdzekļiem, jo daudz naudas jātērē savas 
veselības aprūpei. Tāpēc es īpaši vēlētos pateik-
ties cilvēkiem, kuri ilgus gadus ar savu darbu 
atbalstījuši Latvijas Diabēta asociāciju. Paldies 
par atbalstu Latviešu ārstu un zobārstu apvienī-
bas (LĀZA) biedriem! Paldies visiem par ieguldīto 
darbu, atbalstu un pūlēm!
– Kādas šobrīd ir aktuālākās problēmas 
cukura diabēta pacientu aprūpē, ko risina 
Latvijas Diabēta asociācija? Par ko runājat ar 
Veselības ministrijas ierēdņiem?
– Ja mēs vēlētos pētīt Latvijas diabēta vēsturi, tad 
par unikālu izpētes objektu varētu kļūt Latvijas Dia-
bēta asociācijas birojā esošās dežurantu pierakstu 
burtnīcas, kur visu šo gadu laikā 3–4 reizes nedēļā 
Asociācijas brīvprātīgie pierakstījuši jautājumus, ko 
uzdevuši cukura diabēta pacienti. Pēc šiem jautā-
jumiem mēs varam secināt, ka ir daudz problēmu, 
kas palikušas neatrisinātas kopš 1993. gada. Piemē-
ram, vēl joprojām cukura diabēta pacientiem netiek 
nodrošināts pietiekošs daudzums adatu insulīna 
injekcijām. Insulīns ir medikaments dzīvības sagla-
bāšanai, bet adatas insulīna «pildspalvām» maksā 
dārgi, tāpēc daudzi cukura diabēta pacienti, riskē-
jot ievadīt neprecīzu insulīna devu, adatas maina 
daudz retāk, nekā tas būtu nepieciešams. Vēl jopro-
jām pārāk liels ir līdzmaksājums par teststrēmelēm 
glikozes līmeņa paškontrolei, tāpēc cukura diabēta 
pacienti kontrolē cukura līmeni retāk, nekā būtu 
nepieciešams. Neatrisināta problēma ir ļoti garās 
rindas uz plānveida izmeklējumiem un operācijām, 
kas cilvēkiem ar hroniskām slimībām nepieciešami 
biežāk. Vēl ļoti būtiska problēma ir tā, ka pašlaik 
nav iespēju saņemt valsts apmaksātu ambulatoru 
apmācību par cukura diabētu. Tieši tāpēc Latvijas 
Diabēta asociācija uzsākusi izdot avīzi Diabēts un 
Veselība, kas pieejama bez maksas ne tikai ārstu 
praksēs, ārstniecības iestādēs un Asociācijas noda-
ļās, bet arī internetā (www.diabetsunveseliba.lv). 
Lasiet un mācieties par savu slimību, lai varētu dzī-
vot aktīvi, pilnvērtīgi un ilgi!
– Lai veiksme turpmāko projektu īstenošanā!

AKTUĀLI

Ingvars Rasa: 
«Latvijas Dia-
bēta asociācijas 
mērķis ir izglī-
tot sabiedrību 
par cukura 
diabētu. Tas ir 
svarīgi ne tikai 
tāpēc, lai cilvēki 
labāk zinātu 
cukura diabēta 
riska faktorus, 
veselīgāk ēstu, 
vairāk kustē-
tos, samazinot 
risku saslimt ar 
cukura diabētu, 
bet arī tāpēc, lai 
bērni ar cukura 
diabētu ienāktu 
bērnudārzā un 
skolā, kur skolo-
tāji vairāk zina 
par šo slimību.»Fo
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Kopā ar diabēta pacientiem 
vairāk nekā 20 gadus
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ACI PRET ACI

LAUMA KALĒJA

Mūsdienās cukura diabēta slimnieki var 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ja vien ievēro 
stingru dienas režīmu. Ja ģimenē ir bērns, 
kurš slimo ar cukura diabētu, kvalitatīvā 
plāna realizācijā jāiesaistās bērna ģime-
nei un tuviniekiem, vēlāk arī izglītības 
iestādes personālam.

Visizplatītākais bērnu un jauniešu vidū ir 1. tipa 
cukura diabēts, kad organisms neražo pietiekamu 
daudzumu insulīna. Taču arī 2. tipa cukura dia-
bēts, kad aizkuņģa dziedzeris insulīnu ražo, bet 
tas nav spējīgs efektīvi darboties, arvien biežāk 
sastopams jauniem cilvēkiem, lai gan agrāk tika 
uzskatīts par pusmūža cilvēku slimību.
Par cukura diabētu bērniem runājam ar Unu 
Laugu-Tuņinu, Bērnu klīniskās universitātes slim-
nīcas endokrinoloģi.

– Kādēļ organismam nepieciešams insulīns?
– Insulīns ir hormons jeb aktīva viela, kas ķer-
menī ir nepieciešams kā «atslēga», kura ielaiž 
glikozi šūnās. Kad glikoze jeb cukurs nonā-
cis galamērķī, ķermenis var to patērēt un radīt 
enerģiju. Pretējā gadījumā esam enerģijas badā: 
tiek uzņemta pārtika, bet nepieciešamās vielas 
šūnās nenonāk. Uzņemtā glikoze cirkulē asinīs 
un, nespējot nonākt šūnās, tiek vienkārši izva-
dīta no organisma.
Dažkārt cilvēkiem šķiet, ka bez cukura lietoša-
nas uzturā varētu iztikt, tomēr tas nav iespējams. 
Uzturā glikozi uzņemam ne tikai cukura veidā. 
Ogļhidrātus, kas ir cilvēka pamatēdiena sastāvdaļa 
un bez kā dzīvot nevaram, organisms pārveido gli-
kozē. 1. tipa diabēta slimniekiem parasti ēšanas 
problēmu nav, bet, ja organismā trūkst nākamā 
nepieciešamā posma – insulīna –, tad labums no 
uzņemtās glikozes ir pavisam neliels.
– Kāpēc ar 1. tipa cukura diabētu biežāk 
saslimst bērni?
– Cukura diabēts ir viena no daudzajām auto-
imūnajām slimībām, kas nozīmē kļūdu imūnajā 
sistēmā. Ja ģenētiski organismā ir ielikta šāda kļū-
das iespēja, tad tā visbiežāk izpaužas dzīves pir-
majā pusē. Jo agrāk slimība sākusies, jo šī iespēja 
bijusi lielāka un imūnsistēma attiecīgi reaģējusi.
Jāatzīst, ka tendence mainās, tomēr vēl jopro-
jām 1. tipa cukura diabēta pirmreizējie pacienti 
pārsvarā ir bērni un jaunieši. 2. tipa cukura dia-
bēts parasti ir saistīts ne tikai ar novecošanu, 
palēninātu vielmaiņu un rāmu dzīvesveidu, bet 
arī ar svara problēmām, kas bērniem ar 1. tipa 
cukura diabētu nav raksturīgi. Zināms, ka citviet 
pasaulē, piemēram, Ķīnā, Japānā un Amerikā, 2. 
tipa cukura diabēts ir izplatītāks kopumā, tostarp 
bērnu un jauniešu vidū. Tā ir mūsdienu iezīme, 
dzīvesveida un ēšanas paradumu sekas. Latvijā 
šobrīd 2. tipa cukura diabēts bērniem vēl ir sasto-
pams samērā reti, taču pēdējo desmit gadu laikā 
pieaug gan aptaukošanās biežums, gan ar to sais-
tīto vielmaiņas slimību risks.
– Kā tiek iegūts cukura diabēts?
– Iedzimtas diabēta formas sastopams ļoti reti. 
1. tipa cukura diabēts var pēkšņi parādīties dzī-
ves laikā cilvēkam ar attiecīgu ģenētisku noslieci. 
Bērni piedzimst veseli, bet, biežāk vecumā no 20 
līdz 30 gadiem, slimība pēkšņi var aktivizēties. Ar 
noteiktiem gēniem mēs piedzimstam un tos nav 
iespējams mainīt. Ģimenēs, kurās slimo ar 1. tipa 
cukura diabētu, pēcnācēju risks saslimt ar šo sli-
mību ir nedaudz lielāks, savukārt, ja vecākiem ir 
2. tipa cukura diabēts, bērniem iespēja pārman-
tot šo slimību ir samērā liela.

Joprojām nav pilnīgi skaidrs, kas izsauc šo slimību. 
Gadu gaitā bijušas daudz un dažādas teorijas, 
kādēļ rodas 1. tipa cukura diabēts, piemēram, 
govs piena lietošana uzturā agrīnā bērnu vecumā. 
Cita teorija apgalvo, ka pārlieku rūpīga higiēna 
pietiekami nenorūda imūno sistēmu. Tomēr atgā-
dinu, ka tās ir teorijas un nav zinātniski pierādītas.
Cilvēku vidū pastāv mīts, ka 1. tipa diabēts rodas no 
nepareiza uztura un ēšanas režīma. Mūsu pacienti 
bērni nāk no dažādām ģimenēm. Dažās tiek ievē-
rots pareizs ēšanas režīms, citās tāda nav. Tomēr 
veselīgs dzīvesveids jebkurā gadījumā ir būtisks. 
Tas nepasargā no diabēta rašanās, bet, veselīgi 
dzīvojot, netiek provocēta vājā organisma vieta.
– Kā vecāki var konstatēt, ka bērnam varētu 
būt cukura diabēts?
– Pastāv dažas vienkāršas pazīmes, kas vēsta par 
cukura diabēta klātbūtni. Tās būtu vēlams zināt 
gan vecākiem, gan skolotājiem, gan bērnudārza 
darbiniekiem. Biežas slāpes un pastiprināta tuale-
tes apmeklēšana, it īpaši naktī, noteikti ir iemesls, 
lai pārbaudītos. Pirmreizējā pārbaudē pietiek ar 
urīna analīzēm, iztiekot bez dūrieniem, kas varētu 
sagādāt raizes bērniem. Novājēšana ir nākamā 
pazīme, jo organisms ir enerģijas badā. Neviens 
augošs bērns, esot vesels, nenovājē. Nereti jau-
nieši augot vizuāli izskatās tievāki, tomēr nosve-
roties redzams, ka svars nesamazinās. Bieži 
sastopamies ar gadījumiem, kad reaģēts novē-
loti, un bērni nonāk reanimācijā.
– Kā mainās vecāku un bērnu dzīve, saskaro-
ties ar slimību?
– Slimība var būt gan psiholoģisks, gan �nan-
siāls slogs. Gan pacientiem, gan viņu ģimenes 
locekļiem jārēķinās ar būtiskām izmaiņām ikdie-
nas dzīvē, tādēļ nepieciešams atbalsts, zināšanas 
un daudz pacietības. Sākumā ir grūti, tomēr, ja 
iepriekš ievērots veselīgs dzīvesveids, ir vieglāk. 
Jāsakārto dienas, ēšanas un dzīves režīms, vecā-
kiem vairāk laika jāvelta bērniem. Pavisam mazu 
bērnu reakcija uz ārstēšanas plānu ir izteiktāka, un 
apetīte nav prognozējama, tomēr mazie ir vairāk 
pieskatīti, un rezultāti ir labi. Rūpju grupa ir pus-
audži, kuri diagnozi un režīma ierobežojumus 
uztver smagāk. Jebkurš šajā vecumā vēlas būt 
«kā visi», neatšķiroties no pārējiem.

Ir jāievēro vairāki priekšnosacījumi ne tikai mājās, 
bet arī skolā. Bieži jaunieši nevēlas, lai citi uzzina 
par slimību, kas mums ir jārespektē. Procedūra, 
kura noteikti tiek pamanīta, ir regulāra cukura 
līmeņa pārbaude. Pastāv vairāki ēšanas ierobežo-
jumi, kā arī vairākas reizes dienā jāizdara insulīna 
injekcijas. Bieži dzirdēts par gadījumiem, kad ne 
tikai bērni, bet arī pieaugušie to saista ar kaitīgu 
vielu lietošanu.
Slimnieka pašsajūta var pasliktināties gan cukura 
līmenim esot paaugstinātam, gan pazeminātam, 
kas mēdz notikt arī stundu laikā. Gadās, ka skolās 
bērni nevar iziet, kad nepieciešams, vai paēst, kad 
vajadzīgs. Latvijas izglītības iestāžu medicīniskais 
un sociālais personāls bieži nespēj katram bērnam 
pievērst tik lielu uzmanību, kā būtu nepieciešams. 
Ir zināmi gadījumi, kad pirmsskolas vecuma bērnu 
māmiņām bērna pieskatīšana ir pamatdarbs, jo 
citādi sekot režīmam ir ļoti grūti.
– Kā mūsdienās tiek ārstēts 1. tipa cukura 
diabēts? 
– Insulīns nav aizvietojams. Dabā nav citas līdzī-
gas vielas, tādēļ pamatā ārstēšanā vēl joprojām 
tiek izmantotas insulīna injekcijas. Tās tika atklātas 
pirms simts gadiem un tiek izmantotas vēl šobrīd. 
Insulīns tiek ražots mākslīgi, tomēr tas ir pilnībā 
līdzīgs cilvēka ķermenī ražotajam insulīnam.
Jaunākais tehnoloģiskais risinājums ir insulīna 
pumpis. Tā ir neliela izmēra ierīce, kurā ievietotas 
insulīna ampulas. Pumpis savienots ar katetram 
līdzīgu sistēmu, kas atrodas zem ādas. Sekojot 
konkrētam plānam, tas sūknē organismā insu-
līnu attiecīgā daudzumā. Iekārta vēl nav pilnībā 
autonoma, tomēr zinātne attīstās un iespē-
jams, ka tuvākajā nākotnē ierīce spēs darboties 
pilnīgi patstāvīgi. Tiek pilnveidotas arī cukura 
līmeņa pārbaudes ierīces, lai samazinātu dūrienu 
skaitu ikdienā.
Zinātnieki turpina strādāt arī pie insulīna table-
tēm. Zāles tablešu formā pieejamas tikai 2. tipa 
cukura diabēta ārstēšanai, bet mēģinājumi radīt 
ko līdzīgu 1. tipa diabēta ārstēšanai līdz šim bijuši 
neveiksmīgi. Galvenā problemātika ir tā, ka, table-
tēm nonākot kuņģī, tās vienkārši iet bojā. Insulīns 
ir sarežģīta spirālveida olbaltumviela, kura kuņģa 
vidē noārdās un zaudē savu struktūru, tādēļ nav 

efektīva. Insulīnam jānonāk asinsvadu tuvumā, 
kur tas var uzsūkties asinīs.
– Kādas apmācības pieejamas ģimenēm, kurās 
bērni slimo ar cukura diabētu?
– Pasaulē ir pierādīts, ka, saslimstot ar 1. tipa 
cukura diabētu, ir nepieciešama liela zināšanu 
bagāža, lai neveidotos sarežģījumi un pacienti 
nenonāktu slimnīcā. Latvijā vēl pirms dažiem 
gadiem programma netika uzskatīta par nepie-
ciešamu. Šobrīd bērniem un viņu ģimenēm ir 
pieejama valsts �nansēta diabēta apmācības 
programma. Pirmreizējā apmācība notiek Bērnu 
klīniskajā universitātes slimnīcā diabēta apmācī-
bas kabinetā. Programma tiek īstenota diabēta 
apmācības ārsta un māsas vadībā un ilgst vienu 
līdz divas nedēļas. Vēlāk iespējams konsultēties 
poliklīnikā vai zvanot uz diabēta konsultatīvo tāl-
runi 27801111. Nepieciešamības gadījumā apmek-
lējam skolas, izglītojam mācībspēkus.
– Kādas komplikācijas bērniem slimības dēļ 
var rasties?
– Slikti ārstēta diabēta gadījumā var veidoties 
nopietni orgānu bojājumi. Pacientiem jābūt labi 
apmācītiem un zinošiem, kā arī jāseko savam 
individuālajam ārstēšanas plānam. Pastāv akū-
tās un vēlīnās komplikācijas. Akūtās saistītas ar 
pēkšņām cukura līmeņa svārstībām, kuras jāprot 
laikus novērst. Redzamas sekas var būt ļoti slikta 
pašsajūta, pat samaņas zudums. Pareizi reaģējot, 
tās var veiksmīgi novērst, un parasti nopietnu 
seku nav. Tomēr, ja šāda situācija notiek bieži, var 
atkārtoti nonākt slimnīcas reanimācijas nodaļā.
Vēlīnās komplikācijas savukārt rodas lēnām, gadu 
desmitu laikā, tādēļ mazi bērni ar tām nesaska-
ras, taču pusaudžu vecumā jau var parādīties pir-
mie diabēta sarežģījumi. Tā var būt diabētiskā 
neiropātija, koronārā sirds slimība, diabētiskā 
pēda, ādas izmaiņas, dislipidēmija utt. Jāatzīmē, 
ka laikus nenovērstas gan akūtās, gan vēlīnās 
komplikācijas var nopietni ierobežot turpmākās 
dzīves kvalitāti.
Senāk šī slimība bija nāvējoša, tādēļ žēl, ka mūs-
dienās cilvēki reizēm neizmanto piedāvātās ārs-
tēšanas iespējas, meklējot vainu slimībā. Mediķi 
var palīdzēt sastādīt ārstēšanas plānu, taču par 
tā izpildi un savu veselību atbildīgs ir katrs pats.

Ja ar cukura diabētu slimo bērns

Gan pacientiem, gan viņu ģimenes locekļiem jārēķinās ar būtiskām izmaiņām ikdienas dzīvē, tādēļ nepieciešams atbalsts, zinā-
šanas un daudz pacietības.
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Statistika vēsta, ka saslimstība ar 2. tipa 
cukura diabētu visā pasaulē izplatās 
gluži kā epidēmija. Šo tendenci redzam 
arī Latvijā.

Par iemesliem, kas to izraisa un kā ar šo arvien 
pieaugošo problēmu efektīvi cīnīties, runājam 
ar endokrinoloģi Daci Teterovsku.

– Kāpēc cukura diabēta pacientu skaits arvien 
pieaug, turklāt slimība savā varā pārņem 
arvien jaunākus cilvēkus?
– Galvenie faktori ir industrializēto pasaules 
valstu iedzīvotājiem raksturīgais dzīvesveids: 
samazināta �ziska aktivitāte, nepareizi ēšanas 
ieradumi, stress, liekais svars. Ir ļoti daudz cukura 
diabēta pacientu, kuriem slimība nav atklāta. Tie 
ir pacienti, kuri nezina, ka viņiem ir šī slimība, un 
to nezina arī ārsti.
– Kuri ir riska grupas pacienti un kas tiek 
darīts, lai viņus apzinātu?
– Būtībā saprast, vai cilvēkam ir risks saslimt ar 
cukura diabētu, nav nemaz tik sarežģīti. Tas ir 
pacients ar lieko ķermeņa svaru, paaugstinātu 
arteriālo spiedienu, paaugstinātu holesterīna 
līmeni un izmainītu lipidogrammu, tāpat cilvēks, 
kura pirmās pakāpes radiniekiem ir diagnosticēts 
2. tipa cukura diabēts. Ja cilvēks ir informēts par 
savu veselības stāvokli un riska faktoriem, viņa 
uzdevums ir reizi gadā tukšā dūšā nodot asins 
analīzes un noteikt cukura līmeni.
Par cukura diabēta riska faktoriem ir informēts 
ikviens ģimenes ārsts un šīs jomas speciālists. 
Pirms desmit gadiem Latvijā tika realizēta plaša 
diabēta skrīninga programma, ko veica ģimenes 
ārstu praksēs. Pateicoties tai, tika atrasti pacienti, 
kuriem līdz tam nebija atklātas problēmas ar 
paaugstinātu cukura līmeni, taču bija riska faktori. 
Šīs programmas ietvaros viņiem tika pārbaudīts 
cukura līmenis asinīs, un rezultāti bija pārsteidzoši. 
Mēs atklājām jaunus cukura diabēta pacientus, 
un diemžēl daudziem no viņiem paaugstināts 
cukura līmenis bija ne jau nedēļu, mēnesi, bet 
ilgāku laiku. Ja pacienti regulāri, reizi gadā dodas 
uz pro�laktiskajām vizītēm pie ģimenes ārstiem, 
tad arī parasti šie rādītāji tiek kontrolēti. Diemžēl 
problēma bieži vien ir tāda, ka cilvēki uz pro�lak-
tiskajām apskatēm neiet.
– Vai daudziem 2. tipa cukura diabēta pacien-
tiem ir liekais svars, un vai viņi vēlas to sama-
zināt? Ko jūs šādiem pacientiem iesakāt?
– Klasisks 2. tipa cukura diabēta pacients, ko mēs 
redzam savā kabinetā, ir pacients ar lieku ķer-
meņa svaru un paaugstinātu cukura līmeni asinīs. 
Ārstu uzdevums ir panākt cukura līmeņa norma-
lizēšanos. Pirmkārt, mēs rekomendējam dzīves-
veida izmaiņas, �ziskās slodzes intensi�cēšanu un 
izmaiņas diētas plānā. Otrkārt, ja neizdodas savus 
mērķus sasniegt ar veselīgāku dzīvesveidu, mēs 
speram nākamo soli un uzsākam lietot medika-
mentus. Vairums medikamentu, ko līdz šim esam 
izmantojuši cukura līmeņa samazināšanai, strādā 
vai nu svara neitrāli, tas ir, neietekmē ķermeņa 
svaru, vai palielina svara pieauguma risku. Tie ir 
preparāti, kas veicina papildus insulīna ražošanu 
organismā. Tā kā insulīns ir apetītes hormons, cil-
vēkam var palielināties apetīte un pieaugt svars. 
Mēs zinām, ka cilvēks ir vājš, kārdinājumu ir daudz, 

un tas ir milzīgs izaicinā-
jums – spēt izmainīt savas 
dzīves ieradumus. Ir gan 
subjektīvi, gan objektīvi 
iemesli, kāpēc cilvēki to 
nevar izdarīt. Tāpēc es 
noliecu galvu to savu 
pacientu priekšā, kuri ir 
to izdarījuši.
Zinātniskajos pētījumos ir pie-
rādīts, ka vislabāko efektu sniedz 
dzīves stila maiņa. Neviens medika-
ments viens pats neko neizdarīs, ir jāpievieno 
ēšanas izmaiņas un �ziskās aktivitātes. Tikai tad 
mēs panāksim labu ārstēšanas efektu.
Vēlos minēt kādu pētījumu, kurā piedalījās cilvēki 
ar prediabētu, kad ir paaugstināts cukura līmenis, 
bet vēl nav diabēta. ASV tos sauc par prediabēta 
pacientiem. Mēs sakām, ka viņiem ir izmainīta 
glikozes tolerance jeb izmainīta glikozes slodze. 
Šie pacienti ir pussoļa attālumā no saslimšanas 
ar diabētu. Pētījuma dalībnieki tika sadalīti trīs 
grupās: viena bija kontrolgrupa, otrai grupai tika 
dots svara neitrāls medikaments, bet trešajai gru-
pai tika palielināta aktivitāte un ieviesta diēta. 
Izmainot ēšanas ieradumus un aktivitātes, tika 
gūti vislabākie rezultāti, šiem cilvēkiem būtiski 
uzlabojās visi rādītāji.
– Noteikti ir virkne apstākļu, kas liedz cilvē-
kiem pievērsties fiziskām aktivitātēm, piemē-
ram, citas nopietnas kaites un vecums.
– Ne vienmēr ir iespējams visu nepieciešamo rea-
lizēt, katrs pacients ir atšķirīgs. Ar diabētu slimo 
cilvēki ar kustību traucējumiem, smagām blakus 
saslimšanām, viņi nevar skriet, braukt ar riteni, 
varbūt viņi pat nevar iziet uz ielas. Līdz ar to kus-
tību palielināšana nav iespējama, cukura līmenis 
asinīs ir augsts, un ārsts ir spiests intensi�cēt ārstē-
šanu ar medikamentiem, līdz ar to rodas svara 
izmaiņas – tas pieaug. Arī cilvēkam novecojot, 
viņa aktivitāte mazinās. 80 gadus vecs pacients 
nevar kustēties tāpat kā 60 gadus vecumā. Tā ir 
problēma, un katrs liekais kilograms apgrūtina 
gan diabēta ārstēšanu, gan arī rada slodzi visam 
organismam, sirdij, asinsvadiem, locītavām, un 
tā rodas arvien jaunas problēmas.
– Vai 2. tipa cukura diabēta pacients var cerēt 
uz labvēlīgāku slimības gaitu, ja viņam izdo-
das normalizēt svaru? Kas tieši mainās?
– Bieži vien mēs diabēta pacientiem sakām, 
ka viņiem ir jāmaina �ziskā aktivitāte. Cilvēki 
domā: ja jau viņiem ir vairāk jākustas, tad jāiet 
uz trenažieru zāli un baseinu, bet tas ne visiem 
ir pieejams. Būtībā �ziskās aktivitātes var sākt ar 
pastaigu, izkāpt no sabiedriskā transporta vienu 
pieturu ātrāk un iet kājām. Mēs bieži vien – gan 
ārsti pacientiem, gan pacienti paši sev – izvir-
zām nereālus mērķus. Piemēram, atnāk pacients, 
kurš sver 120 kilogramus, un mēs viņam sakām, 
ka ideālais svars ir 70 kg. Būsim reālisti – ir diez-
gan grūti un bieži vien pat neiespējami sasniegt 
šādu rezultātu.
– Cilvēks zaudē motivāciju, vēl pirms kaut ko 
ir uzsācis.
– Ja cilvēks domā, ka tas nav iespējams, viņš 
nobīstas un atmet visam ar roku. Mums vairāk 
ir jāorientējas uz minimālo programmu, jo arī 
zinātniskie pētījumi liecina, ka, samazinot svaru 
par 10% (un tas ir reāli), būtiski samazinās visu 
kardiovaskulāro riska faktoru ietekme. Diabēta 

pacientiem tas ir ļoti nozīmīgi, jo viņi ir arī poten-
ciāli sirds asinsvadu slimību pacienti. Skarbā sta-
tistika ir tāda, ka divi no trim diabēta pacientiem 
nomirst no sirds asinsvadu saslimšanām: insulta, 
infarkta u.c. Ārstu uzdevums ir šos riskus samazi-
nāt. Ja svars tiek samazināts par 10%, pat par 50% 
uzlabojas holesterīna, cukura līmeņa un asins-
spiediena rādītāji. Līdz ar to samazinās sirds asins-
vadu slimību risks. Tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi. 
Par to mēs ar pacientiem runājam un arī varam 
realizēt. Katrs pacients ir jāizvērtē individuāli, 
ņemot vērā viņa iespējas, blakus saslimšanas 
un citus aspektus. Dažreiz ir būtiski, lai pacients 
nepieņemtos svarā. Savukārt, ja izdodas svaru 
samazināt, tā jau ir motivācija to darīt vēl, kaut 
arī tas nav vienkārši.
– Cik aktuāla mūsdienās ir hipoglikēmija 2. 
tipa cukura diabēta pacientiem, un ko darīt 
ārstam un pacientam, lai no tās izvairītos?
– Mēs vēlamies, lai medikamenti būtu droši, 
neveicinātu svara pieaugumu, varbūt pat svaru 
samazinātu. Droši medikamenti nozīmē, ka tie 
nerada risku straujām cukura līmeņa svārstībām. 
Lietojot insulīnu vai sulfonilurea grupas prepa-
rātus, pastāv risks, ka cukura līmenis asinīs var 
strauji samazināties. Šī cukura līmeņa samazi-
nāšanās – hipoglikēmija – ir bīstama. Cilvēkam, 
kuram ir kāda sirds asinsvadu saslimšana, gados 
vecākam cilvēkam, kuram ir izmaiņas asinsva-
dos, strauji krītot cukura līmenim asinīs, var notikt 
katastrofa. Asinsvadi var plīst un rasties insults 
vai infarkts, kas arī bieži notiek. Gados vecākiem 
pacientiem cukura līmeņa pazemināšanās notiek 
ļoti atipiski, nav tai raksturīgo pazīmju. Tas notiek 
slēpti un manifestējas tā, ka rodas sirds asins-
vadu katastrofas.
Otra lieta, kāpēc pacientiem ir svarīgi zināt par 
hipoglikēmiju – diabēts kļūst arvien jaunāks. 
Diabēts arvien biežāk ir sociāli aktīviem, strādā-
jošiem cilvēkiem, kuri sēžas pie automašīnas stū-
res. Cukura līmeņa pazemināšanās, atrodoties 
pie stūres, var būt ļoti bīstama, tāpēc ir jādara 
viss, lai pacientam nebūtu hipoglikēmijas. Mūsu 
pacientu vidū ir sabiedriskā transporta un ope-
ratīvā transporta šoferi, tālbraucēji, tāpēc mums 
ir jābūt drošiem, ka straujas cukura līmeņa svār-
stības neradīsies. Milzīga nozīme ir apmācībai, 

pacientam ir jāzina, kas viņam ir jādara, pirms sēs-
ties pie stūres, kas darāms, ja attīstās simptomi. 
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vēlamies, lai 
medikamenti ir droši.
Šobrīd ir kļuvis vēl interesantāk strādāt, jo pēdējos 
gados cukura diabēta ārstēšanai paredzēto medi-
kamentu klāsts ir ievērojami paplašinājies. Mums 
ir pieejami medikamenti, kas palīdz pacientiem 
samazināt svaru un kuri ir droši arī attiecībā pret 
hipoglikēmiju, jo nerada spontānu cukura līmeņa 
pazemināšanos asinīs. Taču neviens medikaments 
nestrādā bez pacienta līdzdalības – ēšanas iera-
dumu maiņas un �ziskās aktivitātes. Varam lietot 
vislieliskākos medikamentus, bet, ja cilvēks kaut 
mazliet nemainīs savus dzīves ieradumus, rezul-
tātu nebūs. Tā ir mana 100% pārliecība.
– Kas jādara 2. tipa cukura diabēta pacientam 
un viņa ārstam, lai attālinātu insulīna terapiju, 
kuru pacienti parasti nevēlas uzsākt?
– Ļoti bieži cilvēki izturas gluži kā strausi: apzi-
nās, ka varbūt viņiem ir veselības problēma, bet 
vieglāk ir par to nedomāt, «iebāzt galvu smiltīs». 
Jo ātrāk atklāj diabētu un sāk to ārstēt, jo ilgsto-
šāk tiek saglabāti visi mehānismi organismā, kas 
regulē cukura līmeni asinīs, un mēs attālinām 
brīdi, kad būs jāsāk ārstēšana ar insulīnu. Jo cītī-
gāk pacients ievēro ārsta rekomendācijas, jo ilg-
stošākā periodā viņš ir spējīgs ievērot veselīgu 
dzīvesveidu, jo tas attālina no ārstēšanas inten-
si�cēšanas. Pacientiem nav jābaidās no insulīna, 
tas nav bubulis, bet labs standarta preparāts dia-
bēta ārstēšanā, kas drīz svinēs savu 100 gadu jubi-
leju. Ja nebūtu insulīna, diabēta pacientiem klātos 
ievērojami grūtāk. Ir daudzas blakus slimības vai 
apstākļi, kas ierobežo iespēju lietot perorālos 
medikamentus. Var būt arī tā, ka esam izmēģinā-
juši visu citu, bet tas nav līdzējis, un ir pienācis laiks 
insulīnam, jo tikai tā var stabilizēt cukura līmeni. 
Ārsta kompetencē ir izvērtēt pacientu ārstēšanas 
metodes. Cilvēki baidās no diagnozes «cukura dia-
bēts» tāpat kā no jebkuras hroniskas slimības, bet 
bailes ir jāpārvar. Ir slimības, kuru gaitu mēs maz 
varam ietekmēt, taču cukura diabēts ir tāda kaite, 
kur pats cilvēks var daudz ko darīt, lai to kontro-
lētu. No ārsta un pacienta sadarbības ir atkarīgs 
ārstēšanas rezultāts, un labāk ir mācīties no citu 
pieredzes nekā no savām kļūdām.

DIABĒTA SKOLA

Ja svars tiek samazināts par 10%, pat par 50% uzlabojas holesterīna, cukura līmeņa 
un asinsspiediena rādītāji. Līdz ar to samazinās sirds asinsvadu slimību risks.

Gribi labi justies?  
Jāmaina dzīvesveids!
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EVITA HOFMANE

Latvijā apmēram pusei iedzīvotāju par 
nāves cēloni tiek minētas sirds asinsvadu 
slimības. Vai cilvēki zina šo slimību riska 
faktorus un kā iespējams tos novērst?

Par to jautājam Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas galvenajam speciālistam 
internajā medicīnā, Rīgas Stradiņa universitā-
tes Iekšķīgo slimību katedras vadītājam, Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, profesoram 
Aivaram Lejniekam.

– Kādi ir sirds asinsvadu slimību riska faktori 
(ietekmējamie un neietekmējamie), un kuri 
no tiem, jūsuprāt, ir svarīgākie? Vai cilvēki 
tos zina?
– Domāju, ka lielākā daļa zina dažus riska fakto-
rus, taču ne visus. Lielākie riska faktori ir dzimums, 
vecums, svars, dzīvesveids, uzturs, smēķēšana. 
Protams, tiem pievienojas medicīniska rakstura 
riska faktori: paaugstināts holesterīna līmenis, 
paaugstināts arteriālais spiediens u.c., kas vēl vai-
rāk veicina problēmu attīstību. Cilvēki ne vienmēr 
novērtē riska faktoru svarīgumu, jo, kamēr viņi ir 
samērā jauni vai daudzmaz aktīvi, daļa šādu prob-
lēmu šķiet mazsvarīgas. Ko gan dažas cigaretes 
vai paaugstināts svars var izdarīt?
Pastāv novēršamie un nenovēršamie riska fak-
tori. Piemēram, to, vai mēs esam sieviete vai 
vīrietis, mainīt nevar; to, ka gadi nāk klāt, arī 
nevaram apturēt, bet to, ko mēs ēdam, kāds 
ir svars, �ziskā aktivitāte – to gan varam ietek-
mēt. Arteriālais spiediens, holesterīns ir jāuz-
tur pietiekami labā līmenī. Domāju, ka ne visi 
cilvēki par to zina, tāpēc ir ļoti svarīgi sniegt 
rekomendācijas un ieteikumus, ko un kādā 
veidā labāk darīt. Protams, ir jāapzinās, ka arī 
ideālos apstākļos, kad viss tiek izpildīts un ievē-
rots, nemirstīgi mēs nekļūsim, taču riska faktoru 
mazināšana un novēršana ļauj mums kvalitatī-
vāk un ilgāk dzīvot.
– Kas ir vairāk pakļauts riska faktoru ietek-
mei – sievietes vai vīrieši? Ar ko tas varētu 
būt saistīts?
– Riska faktori ir apmēram vienādi gan vīriešiem, 
gan sievietēm, bet jāņem vērā, ka sievietēm pēc 
50 gadu vecuma būtiski mainās hormonālais fons, 
samazinās estrogēno hormonu sintēze, kas sie-
vietēm būtiski palielina sirds asinsvadu slimību 
riskus. Tātad pie nosacīti vienādiem riska momen-
tiem sievietēm pēc 50 gadu vecuma risks ir būtiski 
lielāks nekā vīriešiem. Tāpēc vēl rūpīgāk jāpa-
domā par riska faktoru novēršanu.
– Pašlaik daudz tiek runāts par to, ka sirds 
asinsvadu slimības kļūst arvien jaunākas. Ar 
ko tas varētu būt izskaidrojams?
– Nereti nākas dzirdēt, ka dzīve nav tik laba, ir 
lielas problēmas, daudz kā trūkst un tamlīdzīgi. 
Tomēr daudziem cilvēkiem dzīve ir uzlabojusies 
un prasa arvien mazāku �zisko piepūli dažādu 
darbību veikšanai. Mums ir mašīnas, citi trans-
portlīdzekļi, ar ko pārvietoties, mēs samērā maz 
staigājam, uzturā vairāk lietojam viegli asimilē-
jamos produktus, kas ātri un viegli uzsūcas, ir 
ogļhidrātiem un taukiem bagāti. Uzņemto kalo-
riju daudzumu nevaram iztērēt, tāpēc palieli-
nās ķermeņa svars, kas savukārt veicina dažādu 
problēmu kā insulīna rezistences, aterosklero-
zes un paaugstināta arteriālā spiediena rašanos, 
miokarda infarkta vai insulta attīstību. Šobrīd 
šīs problēmas kļūst arvien jaunākas, sāk parā-
dīties jau bērna vecumā, it īpaši, ja runājam par 

palielinātu svaru. Vēl pēdējos gados ir vērojama 
kāda nepatīkama tendence. Ir pieejams daudz 
informācijas par smēķēšanas kaitīgumu, notiku-
šas dažādas akcijas, un daļa vīriešu to uztvēruši 
ļoti nopietni, smēķē mazāk. Savukārt sieviešu, 
it īpaši jaunu sieviešu un jauniešu vidū smēķē-
šana īpaši nav mazinājusies. Tā ir liela problēma, 
jo smēķēšana ir viens no būtiskākajiem kaitīga-
jiem faktoriem sirds asinsvadu un arī plaušu sli-
mību attīstībā.
– Kādā vecumā vajadzētu sākt regulāri pār-
baudīt asinsspiedienu, holesterīna, cukura 
līmeni asinīs? Kā iedzīvotāji paši ikdienā var 
kontrolēt savus riska faktorus?
– Pirmkārt, ir jākontrolē svars. Tas jādara jau no 
bērnības un jāskatās, lai svars būtu atbilstošs 
vecumam un augumam. Ir dažādas tabulas un 
formulas, kādā veidā to aprēķināt. Visvienkāršākā 
ir Broka formula (augums centimetros mīnus 100). 
Vēl precīzākas ir ķermeņa masas indeksa (ĶMI) 

tabulas. Ja tiek konstatētas neatbilstības normai, 
svars ir jākoriģē, ievērojot veselīgu dzīvesveidu.
Otrkārt, jāmēra arteriālais spiediens. Nav kon-
krētu regulu, cik bieži un kad būtu jāsāk mērīt 
asinsspiediens, jo faktiski tas tiek mērīts gandrīz 
katru reizi, kad cilvēks dodas pie ārsta. Tomēr 
vienu reizi gadā asinsspiedienu mērīt noteikti 
vajadzētu arī tad, ja nav nekādu sūdzību. Jāatce-
ras, ka asinsspiediens palielinās arī ārsta apmek-
lējuma laikā, tāpēc ir svarīgi vismaz vienu reizi 
to izmērīt ļoti precīzi. Precīzais mērījums varētu 
notikt 15–20 minūtes pēc ierašanās pie ārsta: 
pacients kādu brīdi mierīgi pasēž, atpūšas, atslā-
binās, un tikai tad tiek mērīts asinsspiediens. 
Pacientiem, kuriem tiek konstatēts paaugsti-
nāts asinsspiediens, noteikti jāsāk to mērīt arī 
mājās. Kontroles biežums ir atkarīgs no tā, cik 
labi ir kompensēts arteriālais spiediens, un par 
to vienojas ar ārstu. Sākumā, kamēr asinsspie-
diens nav kompensēts, notiek medicīniska 

pielāgošanās, ir jāmēra biežāk, kaut vai 2–3 rei-
zes dienā. Pēc tam septiņas reizes nedēļā (dažā-
dos diennakts laikos), bet tad, kad spiediens ar 
dzīvesveida izmaiņām un medikamentiem jau 
ir koriģēts, var mērīt retāk – 3–5 reizes mēnesī. 
Spiedienu vajag kontrolēt arī pirms �ziskām slo-
dzēm un sekot līdzi, lai tā nebūtu pārmērīga. 
Katrs gadījums ir individuāls, taču jāņem vērā, 
ka asinsspiediens vienmēr ir jāmēra precīzi, atbil-
stoši norādījumiem. To pacientiem iemāca, tie-
koties ar ārstu.
Regulāri jāveic arī holesterīna un citu lipīdu līmeņa 
kontrole. Ja holesterīna līmenis ir normāls, tad 
to varētu pārbaudīt ik pēc pieciem gadiem. Ja ir 
konstatētas problēmas, tad laikā, kamēr tiek pie-
lāgoti medikamenti, mainīts dzīvesveids, holes-
terīnu varētu kontrolēt ik pēc sešiem mēnešiem.
Vēl viens rādītājs, ko cilvēkam pašam vajadzētu 
kontrolēt, ir pulss – sirds sitienu skaits minūtē. 
Katram cilvēkam vajadzētu iemācīties skaitīt sev 

Iepazīt un kontrolēt savus sirds asinsvadu slimību riska faktorus
PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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Aivars Lejnieks: «Ir jābūt vienai struktūrai, kas vada un koordinē iedzīvotāju izglītošanu par sirds asinsvadu slimību risku, cukura 
diabētu, bronhiālo astmu u.c. slimībām, kura būtu vērsta uz šo slimību mazināšanas iespējām.»
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pulsu uz radiālās artērijas (rokas apakšdelma lejas-
daļā, īkšķa pusē).
Šādā veidā gan pats pacients, gan ārsts var kon-
trolēt pacienta riska faktorus.
– Cik viegli Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami 
izmeklējumi un analīzes sirds veselības stā-
vokļa noteikšanai?
– Svara vai ĶMI noteikšana, pulsa un asinsspie-
diena mērīšana, urīna un asins analīzes, asins 
bioķīmijas noteikšana, arī acs dibena izmeklē-
jumi – šie izmeklējumi ir vienkārši pieejami, jau-
tājums ir tikai tāds, vai cilvēks pats vēlas to darīt. 
Vai viņš to dara reizi gadā vai reizi trīs gados – 
tā ir viņa paša izvēle. Protams, visbiežāk cilvēki 
savus ģimenes ārstus atceras tad, kad jau ir kādas 
problēmas. Tāpēc nevar teikt, ka pacientu un 
ģimenes ārstu saskarsme vienmēr ir ideāla. Tie 
ārsti, kas ilgstoši novēro savus pacientus, strādā 
veiksmīgi un ir spējīgi palīdzēt viņiem normāli, 
kvalitatīvi dzīvot.
– Vai ir apkopoti dati par to, cik daudziem Lat-
vijas iedzīvotājiem ir paaugstināts asinsspie-
diens, holesterīna līmenis, cukura līmenis? 
Protams, šeit mēs varam runāt tikai par tiem 
cilvēkiem, kuri apmeklē ārstus.
– Pirmkārt, mums ir pieejami dažādi starptau-
tiski dati, ko aprēķinājuši speciālisti Eiropā. Otr-
kārt, mums ir arī Latvijas dati, ko dažādos laika 
posmos esmu pētījis sadarbībā ar Latvijas kolē-
ģiem, īpaši ar medicīnas zinātņu doktoru Vilni 
Dzērvi un LU profesoru Andreju Ērgli. Rezultāti 
ir publicēti gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Bijušas 
dažādas aptaujas, pētījumi ar ģimenes ārstiem, 
un mūsu dati īpaši neatšķiras no kopējām Eiropas 
tendencēm. Paaugstināts asinsspiediens ir diez-
gan lielai populācijas daļai – tuvu 50%, ļoti dau-
dziem ir vairāki riska faktori. Nevarētu teikt, ka šie 
dati ir iepriecinoši. Ļoti daudzi cilvēki nesasniedz 
labu kompensāciju vai apmierinošus ārstēšanas 
rezultātus, tieši otrādi – ārstēšanas rezultāti bieži 
nav iepriecinoši.
Pēc statistikas datiem Latvijā saslimstība ar cukura 
diabētu ir nedaudz lielāka par 3%, bet, ja mēs ska-
tāmies pacientus, kuri ir vecāki par 60 gadiem, tad 
šajā vecuma grupā izmainīta glikēmija (paaug-
stināts cukura līmenis asinīs) ir ap 30%, un tas ir 
liels skaitlis.
– Runājot par sirds asinsvadu slimībām, 
vienmēr tiek runāts par profi laksi. Lūdzu, 
paskaidrojiet, ko nozīmē primārā un sekun-
dārā profi lakse? Ar ko tās atšķiras?
– Primārā pro� lakse ir tādu dzīvesveida vai ārst-
niecisko paņēmienu kopums, kas neļauj attīstīties 
slimībai. Piemēram, jums ir veselīgs dzīvesveids, 
tātad jūs neļaujat attīstīties ne paaugstinātam 
asinsspiedienam, ne aterosklerozei utt. Tās ietva-
ros nepieciešams samazināt ķermeņa svaru, vairāk 
kustēties, ēst sabalansētu uzturu un tamlīdzīgi.
Sekundārā pro� lakse sākas tad, kad jau ir biju-
šas nopietnas problēmas, piemēram, miokarda 
infarkts. Pacients tiek izrakstīts uz mājām un tur-
pina lietot medikamentus un darīt visu, lai slimība 
neatkārtotos. Primārajā pro� laksē mēs parasti 
izmantojam nespeci� skus paņēmienus – � zisko 
slodzi un uztura korekcijas; sekundārās pro� lak-
ses gadījumā parasti tiek lietoti arī medikamenti. 
Agrāk arī primārajā pro� laksē tika ieteikts lietot 
aspirīnu, taču šobrīd ir konstatēts, ka tā lietošanas 
rezultāti nav tik veiksmīgi. Terciārā pro� lakse ir ļoti 
speci� ska – par tādu runājam tad, ja tiek darīts 
viss, lai kardiovaskulārie notikumi neatkārtotos, 
būtībā te notiek speci� ska ārstēšana.
– Vai pacienti ir motivēti mainīt savu dzīves-
veidu, lietot zāles? Ja ir, tad vai tas ir ilgstoši?

– Ar motivāciju ir dažādi. Bieži vien ir tā – jo sma-
gāks stāvoklis, jo motivācija ir lielāka. Ja stāvoklis 
uzlabojas, motivācija samazinās un par to atce-
ras tikai tajā brīdī, kad atkal veselības stāvoklis 
nopietni pasliktinās. Tad notiek sevis šaustīšana: 
«Kāpēc es nedarīju tā, kā bija teikts?» Tas ir parasts 
process, un gudram ārstam vienmēr jāatceras, 
ka cilvēka motivācija ir jāstimulē. Ne velti ārsts 
var izrakstīt recepti uz trim mēnešiem. No vienas 
puses, tas pacientam šķiet ļoti apgrūtinoši, ka ik 
pēc trim mēnešiem atkal vajadzīga jauna recepte, 
bet tādai sistēmai ir jābūt, jo vizītes laikā cilvēkam 
tiek atgādināts, kas un kā jādara. Ja to nedara, 
pacients domā, ka ir izdzēris daktera izrakstīto 
zāļu kursu, un vairāk zāles nepērk, nelieto un 
uzskata sevi par veselu.
Tas ir viens no veidiem, kā uzlabot motivāciju: 
satikties ar savu ārstu un vēlreiz pārrunāt it kā 
saprotamas lietas. Otrs veids ir piedalīties dažā-
dās pacientu apmācības grupās, kas gan Latvijā 
netiek organizētas, bet es domāju, ka tādas būtu 
jāveido gan pacientiem ar cukura diabētu, gan ar 
paaugstinātu arteriālo asinsspiedienu, gan bron-
hiālo astmu un daudzos citos gadījumos. Ārstam 
pacients ir jāmāca, pretējā gadījumā viss nonāk 
pašplūsmā un nevar sasniegt labu rezultātu. 
Par nožēlošanu pacientu regulāras izglītošanas 
nozīmi esošie veselības administratori neizprot. 
Izglītošana nav tikai īsa saruna ar ārstu!
– Kas vislabāk varētu ietekmēt pacientu 
līdzestību savas slimības ārstēšanā? Vai rezul-
tātu vairāk ietekmē ārsta un pacienta sadar-
bība, vai tie ir vēl kādi citi faktori?
– To, protams, ietekmē daudzi faktori. Viens no 
tiem ir izglītības līmenis. Ir pierādīts, ka augstāks 
izglītības līmenis tomēr ļauj labāk saprast, kāpēc 
un cik ilgi jālieto medikamenti. Jāatzīmē, ka arī 
dzimumam ir sava loma, jo sievietes labāk nekā 
vīrieši realizē ārstēšanas uzdevumus. Rezultātu 
ietekmē zāļu cena, tas, cik būs jāpiemaksā par 
konkrētu medikamentu. Pēdējos gados ietekmi 
atstājis tas, ka dažādi medikamenti tiek kom-
binēti, un kombinācijās vienā tabletē ir kopā 
salikti divi un pat trīs medikamenti. Ir pierādīts: 
ja pacientam jālieto trīs dažādu medikamentu 
tabletes atsevišķi, tad lietošanas regularitāte 
ar laiku strauji mazinās, bet, ja visi trīs medika-
menti ir vienā tabletē, tad tā lietošanas ilgums 
un kārtīgums noteikti būs daudz labāks. Tas ir 
ļoti svarīgi.
Vēl ārstam ir svarīgi censties atcerēties, ko viņš 
ar pacientu ir runājis iepriekšējā tikšanās reizē. 
Runātais jāpieraksta, lai neatkārtotos, jo citādi 
pacients var zaudēt vēlmi ar šādu ārstu kontaktē-
ties. Pacientiem ar hroniskām kaitēm būtu vēlams 
rakstīt slimības dienasgrāmatu, ko katrs var darīt 
sev ērtā veidā.
– Kardiologi parasti uzsver, ka cukura dia-
bēta pacientiem ir lielāks risks saslimt ar sirds 
asinsvadu slimībām? Ar ko tas ir saistīts?
– Tiem pacientiem, kuriem ir prediabēts vai 
cukura diabēts, risks saslimt ar sirds asinsvadu 
slimībām ir tikpat liels kā pacientiem, kuriem nav 
diabēta, bet jau ir bijis miokarda infarkts. Attie-
cībā uz kardiovaskulārajām problēmām var likt 
vienādības zīmi: miokarda infarkts = cukura dia-
bēts. Cukura diabēta izraisītās glikozes un lipīdu 
svārstības, kam ir grūti gūt precīzu kompensāciju, 
bojā asinsvadus un veicina agrīnu aterosklero-
zes attīstību. Parādās izmaiņas lipīdu un ogļhid-
rātu vielmaiņā, tiek bojāts asinsvadu endotēlijs, 
kas nodrošina normālu asinsvadu funkciju. Tāpēc 
cukura diabēta pacientus pielīdzina augsta riska 
aterosklerozes pacientiem.

– Mēs parasti runājam par kardiovaskulāro 
slimību riska faktoriem, bet speciālisti mēdz 
pieminēt kardiometabolos riska faktorus. Vai 
tie kaut kā atšķiras?
– Ir sirds un asinsvadu riska faktori (kardiovas-
kulārie riska faktori): dzimums, vecums, paaug-
stināts arteriālais spiediens, palielināts ķermeņa 
svars, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids. Pamatā 
tos var saukt par sadzīviskiem riska faktoriem, 
kurus saprot ikviens. Taču, ja es pateikšu «kardio-
metabolie riska faktori», diez vai to būs tik viegli 
saprast. Tiem riska faktoriem, ko jau nosaucu, 
jāpieliek klāt insulīna rezistence, brīvo taukskābju 
uzkrāšanās aknās un mitohondrijos, mitohondriju 
nespēja sintezēt enerģiju pietiekošā daudzumā 
u.c. Jēdzienā «kardiometabolie riska faktori» tiek 
ielikti arī tie patoģenētiskie momenti, kādā veidā 
norisinās šī problēma; tas tiek dziļāk izskaidrots. 
Faktiski var pateikt arī divos vārdos: metabolais 
sindroms vai insulīna rezistence, arī tas ietvertu 
to pašu. Šajā gadījumā kardiometabolie riska fak-
tori ietver to, ka cilvēkam ir insulīna rezistence, 
paaugstināts ķermeņa svars, nepareiza insulīna 
receptoru saistīšanās ar insulīnu, kā rezultātā aiz-
kuņģa dziedzeris strādā pastiprināti, lai glikoze 
varētu ieiet šūnā. Tad, kad glikoze ir iegājusi šūnā, 
tajā ieiet arī daudz lipīdu, veidojas daudz brīvo 
taukskābju, kas izgulsnējas un bojā asinsvadus, 
un attīstās ateroskleroze. Ja daudz tiek lietoti ogļ-
hidrāti, var attīstīties prediabēta stāvoklis utt. Šis 
jēdziens dod medicīniska rakstura informatīvo 
bagāžu. Es tikko esmu uzrakstījis grāmatu «Ceļo-
jums metabolā sindroma un insulīna rezistences 
klīniskajos stāvokļos», kur tas viss tiek aprakstīts 
un izskaidrots.
– Vieni un tie paši riska faktori ir kardiovasku-
lārajām slimībām un 2. tipa cukura diabētam. 
Ar ko tas ir izskaidrojams?
– 2. tipa cukura diabēts savā pamata izpausmē ir 
kardiovaskulāra (sirds un asinsvadu) problēma. 
Šajā gadījumā bojājums asinsvados notiek tādē-
jādi, ka ogļhidrāti, kas nonāk mūsu organismā, 
netiek veiksmīgi izmantoti, un gala rezultātā 
cieš asinsvadi.
Ja runājam par aterosklerozi, tad arī cieš asinsvadi, 
tikai šajā gadījumā nav ogļhidrātu traucējumu, 
bet ateroskleroze attīstās agrīnāk, ja ir samazi-
nājies asinsvadu spraigums un ir miokarda bojā-
jumi. Ceļi var būt dažādi, bet iznākums ir līdzīgs.
Mūsu organisms ir universāls mehānisms, un ja 
mēs šo universālumu nesaskatīsim, tad tā arī visu 
laiku dalīsim: kardioloģija, onkoloģija, endokri-
noloģija utt. Mūsdienās ārstam ir jāspēj saskatīt 
kopumu, bet tad, kad gribam kaut ko izskaid-
rot, kopumu sadalām pa atsevišķām vienībām un 
posmiem, jo tā sabiedrībai būs vieglāk saprast. 
Sabiedrība ir jāizglīto.
– Kāda ir valsts loma sabiedrības izglītošanā 
par sirds slimību riska faktoriem, ja šodien 
tik daudz informācijas ir pieejams presē, 
internetā?
– Valstij ir vadošā loma, bet ne tik daudz infor-
mācijas sniegšanā, cik vienotas sistēmas izveidē. 
Šobrīd tā ir diezgan haotiska. Ir jābūt vienai 
struktūrai, kas vada un koordinē izglītošanu 
par sirds asinsvadu slimību risku, cukura dia-
bētu, bronhiālo astmu u.c. slimībām, kura būtu 
vērsta uz šo slimību mazināšanas iespējām. Nav 
tik būtiski, vai to dara Veselības ministrija vai 
kāda cita struktūra. Nedrīkst būt tā, ka katrs 
pauž savu individuālo vēlmi vai ideju un tad 
visi kopā to realizē. Jābūt konkrētai program-
mai, ko dara slimnieki, ambulatorie ārsti, izglī-
tības iestādes, masu informācijas līdzekļi. Šādas 

vienotas sistēmas nav, bet valstī ir dažādas kam-
paņas. Piemēram, Ārstu biedrība organizē kam-
paņu pret pārmērīgu sāls lietošanu vai taukiem, 
Veselības ministrija – pret holesterīnu u.c. Nav 
mērķtiecīga, metodiska darba cīņā ar šīm prob-
lēmām. Tāpēc būtu ļoti svarīgi izveidot daudz-
pakāpju, piramīdas veida struktūru, kādā veidā 
risināt problēmas, kas saistītas ar sirds asinsvadu 
u.c. slimībām. Iedzīvotājiem tiktu sniegta infor-
mācija par pareizu uzturu, dzīvesveidu, medi-
kamentiem, ārstēšanu un citiem jautājumiem. 
Turklāt darbam jānotiek pastāvīgi, tas nevar tik 
paveikts vienā reizē. Protams, būtu ļoti svarīgi 
šos jautājumus pārrunāt agrīni, skolas vecumā. 
Vispār runāt par cilvēka organismu, kā veidojas 
un funkcionē ķermenis. Pašlaik informācija tiek 
sniegta kampaņveidīgi, nav sistemātiskuma, kas 
man šķiet nepareizi.
– Pašlaik atkal ir aktualizēts jautājums par 
veselības mācības nepieciešamību skolās. 
Kāds ir jūsu viedoklis par to?
– Ja runājam par veselības mācības ieviešanu 
skolās, tad jautājums ir par to, ko mācīs un kurš 
mācīs. Ideja pirmajā brīdī šķiet ļoti pareiza, bet es 
neesmu redzējis programmu, kas īsti tiks mācīts. 
Ja to darīs bioloģijas skolotāji, kuri domā, ka 
viņiem viss par cilvēka ķermeni un veselīgu dzī-
vesveidu ir saprotams un zināms, tad visbiežāk 
jēgas no tā nebūs. Tas būtu līdzīgi kā matemātikas 
skolotājam mācīt � zkultūru. Kaut kas jau notiks, 
bet cik efektīvi? Šis priekšmets jāmāca cilvēkiem, 
kuri tiešām labi pārzina jautājumu un, iespējams, 
ka viņiem jābūt arī attiecīgai izglītībai. Varbūt to 
nevajag izdalīt atsevišķi un saukt par veselības 
mācību, bet mācīt kā daļu no dabas zinībām: kas 
ir anatomija, kā veidojas un strādā cilvēka šūnas 
un organisms, kāda ir savstarpējā mijiedarbība, 
riska faktori. Es nedomāju, ka skolotājs, kuram 
nav speciālas izglītības šajos jautājumos, ļoti veik-
smīgi varēs mācīt veselības mācību. Tiem ir jābūt 
cilvēkiem ar medicīnisko izglītību, kuri orientējas 
visās sarežģītajās organisma norisēs. Veselības 
mācībā mācīt tikai to, ka nesmēķēsim, neēdīsim 
to vai šito, tas nav saistoši un to var pastāstīt atse-
višķās stundās. Protams, par veselīgu dzīvesveidu 
skolās ir jāmāca, bet vai tam ir vajadzīgs atsevišķs 
mācību bloks, es nezinu. Cik daudz un ilgi mācīt, 
to lai nosaka Izglītības ministrija. Te ir vajadzīga 
diskusija un saruna, kā arī ļoti interesanti uzraks-
tīta mācību programma. Ir jāsaprot, ko mēs ar to 
gribam panākt.

Iepazīt un kontrolēt savus sirds asinsvadu slimību riska faktorus
Mitohondriji – organoīdi, kas apgādā šūnu ar enerģiju un dažādā 
daudzumā atrodami gandrīz visās organisma šūnās. Būtībā tie ir 
organisma termoelektrostacija – ražo 
enerģiju (adenozīntrifosfātu). Tajos 
orgānos, kur nepieciešams vai-
rāk enerģijas (sirds), šūnās to 
ir vairāk.

Skaidrojošā vārdnīca
daudzumā atrodami gandrīz visās organisma šūnās. Būtībā tie ir 
organisma termoelektrostacija – ražo 
enerģiju (adenozīntrifosfātu). Tajos 

Aprēķinot ķermeņa masas indeksu, var novērtēt, vai jums 
ir liekā ķermeņa masa:
ĶMI = Svars (kg) / augums (m)2

zz ĶMI < 18,5 – pārāk mazs svars
zz ĶMI 18,5–24,9 – svars normas robežās
zz ĶMI 25–29,9 – liekais svars
zz ĶMI > 30 – aptaukošanās

Ķermeņa masas 
indekss (ĶMI)
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Diabēta
dienas avīze

SARMA ZVIRBULE

Viena no būtiskām cukura diabēta izrai-
sītām problēmām ir diabētiskā polineiro-
pātija – perifēro nervu šķiedru bojājums, 
kas visbiežāk skar roku un kāju nervus.

Ap 30–60% cukura diabēta pacientu saskaras ar 
nervu bojājumu izraisītām problēmām. Par to, kā 
izvairīties no diabēta radītām komplikācijām, kā 
tās iespējams diagnosticēt un ārstēt, runājam ar 
endokrinoloģi Valdu Stalti.

– Cukura diabēts ir nopietna slimība, kuras 
ārstēšana prasa nepārtrauktas rūpes un pre-
cizitāti. Tomēr ar laiku slimībai var attīstīties 
komplikācijas. Kādas tās ir?
– Nopietnas cukura diabēta vēlīnās komplikā-
cijas ir saistītas gan ar sīko, gan lielo asinsvadu 
un nervu bojājumu. Diabētiskajai polineiro-
pātijai raksturīgs daudzu nervu bojājums, kas 
visbiežāk izpaužas ar kustību un jušanas traucē-
jumiem pēdās un plaukstās – tā dēvētais cimdu 
un zeķu sindroms.
Diabēts var izraisīt sīko asinsvadu bojājumu acs 
tīklenē – diabētisko retinopātiju, bojājumus nieru 
asinsvados – diabētisko nefropātiju.
Lielo asinsvadu diabēta komplikācijas var skart 
smadzeņu asinsriti, sirds asinsvadu sistēmu un 
abu kāju lielos asinsvadus.
 Pacientiem ar labi kompensētu diabētu hro-
niskās komplikācijas attīstās vēlāk vai neattīstās 
nemaz. Lai gan pilnībā no tām izvairīties diezin vai 
ir iespējams. Komplikāciju attīstību nosaka ilgstoši 
paaugstināts glikozes līmenis asinīs, kas ir slikti 
kompensēta cukura diabēta rezultāts.
Gan asinsvadu endotēlija, gan nervu struktūras 
uzbūvē ir slānis, kas satur ar glikozi saistītus olbal-
tumus. Nepareiza glikozes vielmaiņa izjauc šo 
slāni, un veidojas asinsvada vai nerva bojājums. 
Tādēļ vitāli svarīga ir pareiza glikozes vielmaiņa, 
tas ir, normāls cukura līmenis asinīs, kas neļauj 
rasties asinsvadu un nervu bojājumiem.
– Paaugstināta asinsvadu bojājuma riska dēļ 
diabēta pacientiem ir lielāks sirds asinsvadu 
slimību risks. Kas notiek nervu bojājuma 
rezultātā? 
– Kā jau minēju, tad nervu strukturālās izmai-
ņas diabēta pacientiem ir saistītas ar vielmaiņu. 
Nervu šūnas tāpat kā endotēlija (asinsvadu iek-
šējā slāņa) šūnas ļoti jutīgi reaģē uz glikozes 
šķelšanās produktu izraisītajiem traucējumiem. 
Ilgstoši paaugstināts cukura līmenis izraisa nepa-
reizu vielmaiņas galaproduktu veidošanos, un 
tie bojā nervu šķiedras, kuras vairs atbilstoši 
nepilda savas funkcijas, rodas jušanas un kus-
tību traucējumi.
– Kā pacients izjutīs polineiropātijas izpaus-
mes? 
– Jutīgums var būt pārmērīgs, kad, piemēram, 
velkot zeķes, rodas sāpes, kas var būt dedzinošas, 
spiedošas, lauzošas. Tas var būt samazināts, kad 
pacients nejūt mehānisku pieskārienu vai karstu 
priekšmetu, ir sajūta, it kā staigātu pa vati, bieži 
ir grūti pārvietoties tumsā. Raksturīgi simptomi ir 
tirpšana un skudriņu skraidīšanas sajūta, var būt 
arī krampji kājās.
Ja bojātas par kustībām atbildīgo nervu šķiedras, 
rodas vājums, visbiežāk pēdu un stilbu muskuļos, 
kas ar laiku izdilst.
Nervu veģetatīvo šķiedru bojājums izpaužas ar 
ādas sausumu, tā kļūst plāna, apsārtusi, viegli 
ievainojama, slikti dzīst brūces. Tā kā veģetatī-
vās šķiedras atrodas ne tikai rokās un kājās, bet 
arī iekšējos orgānos, tad var novērot arī citus sim-
ptomus. To dēvē par autonomo neiropātiju. Ja 
autonomā neiropātija ir skārusi sirds asinsvadu 

sistēmu, tai raksturīgi sirds ritma traucējumi 
un ortostatiskā hipotensija, kad, pieceļoties no 
gultas, krasi pazeminās asinsspiediens, var būt 
galvas reibonis. Ja bojāti ar gremošanas traktu 
saistītie nervi, var būt zarnu darbības kūtrums 
vai gluži pretēji – ilgstoša, bieža caureja. Savu-
kārt veģetatīvo nervu bojājums urīnizvadsistēmā 
var radīt urīna nesaturēšanu un seksuālās funk-
cijas traucējumus.
Izolēti var būt skarti arī kādi centrālie nervi, piemē-
ram, sejas, acu, ausu. Arī karpālā kanāla sindroms 
var būt diabētiskās polineiropātijas izpausme.
– Kurā brīdī diabēta pacientam vajadzētu kļūt 
uzmanīgam un pastāstīt endokrinologam par 
savām sajūtām?
– Ja diabēta kompensācija nav apmierinoša, 
1. tipa cukura diabēta pacientiem pirmās pazī-
mes var parādīties jau gadus piecus pēc slimī-
bas sākuma. 2. tipa cukura diabēta pacientiem 
iespējamām hroniskajām komplikācijām jāpievērš 
uzmanība no paša saslimšanas sākuma, jo bieži 
nav zināms, kad cukura diabēts ir sācies. Tātad pēc 
diagnozes noteikšanas ir jāpārbauda, vai pacien-
tam nav nervu bojājuma pazīmes un pēc tam tās 
regulāri jāpārbauda reizi gadā.
– Kā to iespējams pārbaudīt?
– Vispirms pacients tiek mērķtiecīgi izjautāts par 
iespējamiem nervu bojājumiem. Pacienta sūdzī-
bas par tirpšanas, nespēka, skudriņu sajūtu vai 
sāpēm kājās un pēdās prasa papildu izmeklēšanu. 
Dažu centrālo nervu bojājumu var vizuāli redzēt, 
īpaši, ja ir skarti sejas un acu nervi.
– Pacients jums ir pateicis, ka viņam tirpst 
kājas, skraida skudriņas, ko jūs darāt tālāk?
– Tālāk seko dažādas pārbaudes. Vispirms notiek 
abu kāju apskate. Endokrinologs ar lupu pārbauda 
pacienta nagus, pēdu ādu, lai konstatētu mik-
robojājumus un iespējamu pēdu ādas un nagu 
sēnīti, kas prasa papildu ārstēšanu. Tas vien, ka 
pacients pats regulāri katru dienu un ārsts kaut 
reizi pusgadā apskata pacienta pēdas, samazina 
polineiropātiju risku par 30–40%.
Ar 10 g mono�lomentu tiek pārbaudīta virspusējā 
jušana pēdas virspusē, ar speciālu termozondi, 
aukstuma elementu, tiek pārbaudīta aukstuma 
sajušana, ar kamertoni tiek pārbaudīta vibrāci-
jas sajūta pēdas pirmā pirksta pamatnē un potī-
tes rajonā. Ja vibrācijas sajūtu nejūt, tas nozīmē, 
ka ir skartas lielākās nervu šķiedras.

– Jūs nosaucāt vairākus instrumentus, ar kuru 
palīdzību pārbauda, vai pacientam nav nervu 
bojājumu. Kura no polineiropātijas diagnos-
ticēšanas metodēm ir precīzākā?
– Ja, izmeklējot pacientu ar šiem instrumentiem, 
mums rodas aizdomas par polineiropātiju, tad 
viņš tālāk tiek sūtīts uz speciālu izmeklējumu – 
neirometriju vai neirogrā�ju. Tajā ar elektroim-
pulsu metodes palīdzību tiek noteiktas nervu 
šķiedru pārvades spējas un bojājuma pakāpe.
– Ja pacients polineiropātiju neārstē, ar ko 
tas viņam draud?
– Tās ir regulāras sāpes kājās, kas pastiprinās 
naktīs. Tie ir jušanas traucējumi, kas gan pašam 
pacientam rūpes nesagādā. Bet ja viņš nejūtot 
uzkāpj uz stikla vai kā citādi savaino pēdu? Sadzie-
dēt šādas brūces kājās ir ārkārtīgi grūti, dažreiz 
pat neiespējami. Smagāku polineiropātiju gadī-
jumos, progresējot nervu šķiedru bojājumam, 
rodas izmaiņas kāju muskulatūrā, gaitas trau-
cējumi. Spiediens uz pēdu vairs netiek sadalīts 
vienmērīgi, atsevišķām pēdu daļām noslodze ir 
pārāk liela. Tas var veicināt pēdas čūlu attīstību, 
ko cukura diabēta dēļ būs grūti sadziedēt. Tagad 
gan pacienti ir izglītotāki un rūpīgāk seko savu 
pēdu stāvoklim.
– Vai jūs saviem pacientiem bieži novērojat 
polineiropātiju? 
– Jušanas traucējumus konstatē apmēram 50% 
pacientu, dziļas neirotro�skās čūlas konstatē 
reti. Tāpēc, lai tās nerastos, mēs mācām pacien-
tus katru dienu apskatīt savas pēdas. Pamanot 
mazāko bojājumu, ir jāmeklē speciālista palīdzība.
– It kā ir grūti iedomāties, ka pēdu bojājumu 
var nekonstatēt. Kaut vai mazgājot kājas.
– Personīgā higiēna ir ļoti svarīga, bet ne vien-
mēr tā ir vajadzīgajā līmenī. Ir pierādīts, ka savu 
pēdu regulāra apskate un problēmas konstatācija 
samazina asinsvadu inervācijas traucējumu kom-
plikāciju attīstības risku par 30%. Bet samērā bieža 
ir situācija, kad vakarā cilvēks noģērbj kurpes un 
aiziet gulēt, no rīta tās pašas uzvelk un iet tālāk. 
Turklāt kopā ar inervācijas un asinsrites traucē-
jumiem attīstītās pēdu sēnīte, kas rada papildu 
problēmas nagos, pēdu ādā. Tādēļ pat vienkār-
šai savu pēdu apskatei un elementārai higiēnai 
ir liela nozīme.
– Kas ir jādara pacientam, kuram ir diagnos-
ticēta diabētiskā polineiropātija?

– Pirmais un galvenais ir cukura līmeņa kontrole. 
Svarīgākās ir zāles glikēmijas līmeņa kompensā-
cijai. Tad seko rūpes par pēdām: pēdu apskate 
katru dienu, regulārs pēdu aprūpes kabineta 
apmeklējums, īpaši svarīgi tas ir pacientiem ar 
pēdu ādas problēmām vai pacientiem ar ļoti lielu 
lieko svaru, kuri paši nevar aprūpēt savas pēdas. 
Ja nav tro�kas traucējumu, nav nagu problēmu, 
nav jušanas traucējumu, pietiks pēdu aprūpes 
kabinetu apmeklēt kaut reizi, lai uzzinātu, kā 
pēdas pareizi kopt, un pēc tam to regulāri darītu 
mājas apstākļos.
– Ja pacientam polineiropātija izpaužas kā 
sāpes, viņš varētu sākt dzert pretsāpju zāles. 
Vai drīkst to darīt un cik ilgi?
– Ja ļoti sāp, tad ir jāiedzer pretsāpju tablete. Taču 
nebūtu vēlams to darīt regulāri, lai nerastos blak-
nes no pretsāpju medikamentiem. Primārais ir 
diagnosticēt nervu šķiedru bojājuma pakāpi, un 
tad speciālists varēs nozīmēt terapiju, kas būs 
efektīva neiroloģisko sāpju gadījumā.
– Ja diabētisko polineiropātiju atklāj agrīnā 
stadijā, vai to ir iespējams izārstēt, vai tā 
tomēr saglabāsies? 
– Agrīnā stadijā jāsāk ar to, ka vispirms ir jānor-
malizē cukura līmenis asinīs. Kompensēta dia-
bēta gadījumā hroniskās komplikācijas attīstās 
vēlīni un norit klīniski neizteiktākā formā, tas ir, 
bez sāpēm un izteiktiem jušanas traucējumiem. 
Īpaši svarīgi tas ir autonomās neiropātijas gadī-
jumā, kad tiek ietekmēta svarīgu orgānu funkcija, 
piemēram, sirds asinsvadu, kuņģa zarnu trakta, 
seksuālā funkcija.
– Vai ir iespējams panākt, lai jebkuram pacien-
tam būtu kontrolēts cukura diabēts?
– Jebkuram panākt, visticamāk, nevarēs. Vēlu 
diagnosticētiem gadījumiem, kad pacienti 
gadiem ilgi ir staigājuši ar paaugstinātu cukura 
līmeni asinīs un nav tam pievērsuši uzmanību, ir 
grūti panākt labu diabēta kompensāciju. Slikta 
kompensācija noved pie hroniskām komplikā-
cijām asinsvados un nervos. Nejauši konstatējot 
problēmas sirds asinsvadu sistēmā vai smagu poli-
neiropātiju, iespējams, tiks konstatēts arī cukura 
diabēts, kas būtībā šīs problēmas ir radījis. Šādu 
diabētu kompensēt ir ļoti sarežģīti un dažkārt pat 
neiespējami. Tāpēc ļoti svarīgi ir cukura diabētu 
diagnosticēt un ārstēt agrīni. Tad hroniskās kom-
plikācijas neietekmēs pacienta dzīves kvalitāti.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Ja, izmeklējot pacientu ar dažādiem instru-
mentiem (tostarp mo no fi la men tu – attēlā), 
rodas aizdomas par poli nei ro pā tiju, tad 
viņš tālāk tiek sūtīts uz speciālu izmeklē-
jumu – neirometriju vai neirogrāfiju, kurā 
nosaka nervu šķiedru bojājuma apmēru. 

Nopietnā diabēta komplikācija – polineiropātija
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LAUMA ABRAMOVIČA

Cukura diabēts ir slimība, kuru sākotnēji 
cilvēks nemaz nejūt, taču ilgtermiņā tā 
var radīt ievērojamus veselības traucēju-
mus. Diabēts ir cieši saistīts ar cilvēka kar-
diovaskulāro sistēmu, tāpēc tā ārstēšanā 
būtiska nozīme ir dzīvesveidam – ēšanas 
paradumiem, sportiskajām aktivitātēm, 
arī kaitīgajiem ieradumiem.

Par vienu no biežāk sastopamajiem sirds slimību 
riska faktoriem tiek minēts dzimums un vecums 
(sievietēm virs 55, vīriešiem – 45 gadiem), ģime-
nes anamnēze, smēķēšana, nepareizs uzturs, lie-
kais svars un aptaukošanās, nepietiekama �ziskā 
aktivitāte, paaugstināts arteriālais asinsspiediens, 
paaugstināts holesterīna līmenis un cukura dia-
bēts. Mūsdienu dzīvesveida ietekmē diabēts tiek 
atklāts arvien jaunākiem cilvēkiem, kas saistāms 
ar �zisko aktivitāšu trūkumu, aptaukošanos un 
nepareizu uzturu. Cukura diabēts nav izārstējams, 
taču ar medikamentu un insulīna palīdzību cukura 
daudzumu asinīs var kontrolēt.
Par cukura diabētu un tā ietekmētajiem kar-
diovaskulārajiem riskiem runājam ar kardioloģi 
Vēsmu Ārgali.

– Cik bieži kardiologs sastopas ar cukura dia-
bēta pacientiem?
– Cukura diabēts palielina kardiovaskulāro sli-
mību attīstības risku. Diabēta pacientiem viens 
no biežākajiem nāves iemesliem ir kardiovas-
kulāras saslimšanas. Tāpēc ir svarīgi jau laikus 
novērtēt cukura diabēta brīdinājuma signālus. 
Parādoties sūdzībām, piemēram, slāpēm, ape-
tītes izmaiņām, ādas niezei, nespēkam, nepie-
ciešams vērsties pie sava ģimenes ārsta, lai 
precizētu diagnozi. Arī es esmu diagnosticējusi 
cukura diabētu, sevišķi pacientiem ar metabolo 
sindromu (palielināts ķermeņa svars, paaug-
stināts asinsspiediens, dislipidēmija – samazi-
nāts augsta blīvuma lipoproteīna holesterīna 
un paaugstināts triglicerīdu līmenis asinīs). 
Taču parasti pie manis pacienti vēršas cukura 
diabēta radīto kardiovaskulāro komplikāciju 
dēļ (stenokardija, miokarda infarkts, paaugsti-
nāts asinsspiediens).
– Cik nopietni un kādā veidā cukura diabēts 
ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu?
– Cukura diabēts bieži norit slēpti, kad nav izteiktu 
sūdzību, bet tas rada izmaiņas asinsvadu sieniņā, 
bojā tās. Lipīdi uzkrājas traumētajās asinsvadu sie-
niņās un izveido plātnītes, kas sašaurina asinsva-
dus vai pat nosprosto tos. Glikoze paātrina artēriju 
bojājuma procesu vai pat nosprostošanos, veicina 
lipīdu salipšanu. Šo bojājumu rezultātā rodas kar-
diovaskulārie notikumi – stenokardija, miokarda 
infarkts, insults.
– Kas nosaka katra konkrēta cilvēka kardio-
vaskulāro notikumu attīstības risku?
– Katra pacienta kardiovaskulāro risku novērtē-
šanā tiek izmantota tā saucamā SCORE sistēma 
(Systemic Coronary Risk Evaluation; vērā tiek ņemts 
vecums, dzimums, smēķēšana, sistoliskais arteriā-
lais spiediens un kopējais holesterīna līmenis – 
red.), nosakot fatālu kardiovaskulāro notikumu 
risku desmit gadu laikā. Šajā sistēmā gan nepa-
rādās pacienti ar cukura diabētu, kuriem risks ir 
ievērojami lielāks (sievietēm tas ir piecas reizes 
lielāks un trīs reizes lielāks vīriešiem), abdominālo 
aptaukošanos, traucētu nieru funkciju, nelabvē-
līgu ģimenes anamnēzi (1,7 reizes palielina risku 
sievietēm un divas reizes vīriešiem). Cukura dia-
bēta pacienti ar kardiovaskulāru slimību tiek 
iekļauti ļoti augsta riska grupā.

Pacientiem ar cukura diabētu kopējais kardiovas-
kulāro slimību attīstības risks ir divas līdz četras 
reizes lielāks nekā cilvēkiem bez cukura diabēta. 
Tiem pacientiem, kam ir glikozes tolerances trau-
cējumi, šis risks ir pusotru reizi lielāks. Savukārt 
miokarda infarkta risks pacientiem ar otrā tipa 
cukura diabētu ir tikpat liels kā pacientiem bez 
diabēta, kas jau ir pārcietuši miokarda infarktu. 
Pirmā tipa cukura diabēta pacientiem, koronā-
rās sirds slimības, kardiovaskulārie notikumi ir 
saistīti ar diabētiskās nefropātijas veidošanos, 
bet otrā tipa cukura diabēta pacientiem ir paaug-
stināts risks arī tad, ja nav izveidojusies diabē-
tiskā nefropātija.
Latvijā ir daudz cilvēku ar lieko svaru, kuriem ir 
metabolais sindroms – paaugstināts asinsspie-
diens, palielināts ķermeņa svars, glikozes tole-
rances traucējumi. Viņiem ir divas reizes augstāks 
aterosklerotiskas kardiovaskulārās slimības risks 
nekā cilvēkiem bez šī sindroma. Tāpēc cilvēkiem 
ar lieko svaru un paaugstinātu asinsspiedienu ir 
svarīgi sekot līdzi savam cukura līmenim.
– Kādi ir galvenie cukura diabēta pacientu kar-
diovaskulāro slimību riska faktori?
– Riska faktori ir dažādi. Vienus riska faktorus 
nevar koriģēt. Tie ir vecums, dzimums, tautība, arī 
rase un ģimenes anamnēze. Tie faktori, ko cilvēks 
var izmainīt, ir viņa svars, paaugstināts holesterīna 
līmenis, paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, 
neveselīgs uzturs, mazkustīgums, insulīna rezis-
tence. Arteriālās hipertensijas korekcija metabolā 
sindroma un cukura diabēta pacientiem ir ļoti 
nozīmīga, taču grūti padodas terapijai. Paaug-
stināts asinsspiediens veicina aterosklerozes pro-
cesu. Ir noteikti orgāni, kas visvairāk no tā cieš. 
Sievietēm vairāk tiek veicināta smadzeņu asins-
vadu ateroskleroze, līdz ar to ir lielāks insulta risks. 

Tāpat paaugstināts asinsspiediens ietekmē nieres, 
sirdi, var novest pat līdz nieru un sirds mazspējai. 
Vēl viens orgāns, ko ļoti ietekmē hipertensija, ir 
acis. Acu asinsvadu sklerotiskas dabas traucējumi 
noved pie redzes traucējumiem.
Ko pacients pats var darīt savā labā? Noteikti ir 
jāsamazina vārāmā sāls patēriņš ikdienas uzturā, 
jāsamazina ķermeņa masa, nepieciešama regu-
lāra �ziskā aktivitāte, kaitīgo ieradumu ierobe-
žošana. Arteriālā hipertensija ir ļoti kaitīga pati 
par sevi, bet vēl svarīgāks ir kopējais cilvēka kar-
diovaskulārais risks. Tas ir augsts, ja ir viens riska 
faktors un cukura diabēts, taču ļoti augsts arte-
riālās hipertensijas ar mērķu orgānu bojājumiem 
un cukura diabēta gadījumā.
– Kā aizkavēt kardiovaskulāro notikumu attīs-
tību cukura diabēta pacientiem?
– Svarīga ir savlaicīga cukura diabēta diagnos-
tika un ārstēšana. Regulāri jāseko asinsspiedie-
nam un holesterīna līmenim, kā arī jālieto ārsta 
nozīmētā terapija.
– Vai ar dzīvesveida maiņu, lai regulētu 
holesterīna līmeni, cukura diabēta pacien-
tiem pietiek?
– Svarīga ir pacienta līdzestība, tad arī būs rezul-
tāti. Jāievēro diēta, sportiskās aktivitātes, jāatmet 
smēķēšana. Daļa pacientu to saprot un tiešām 
grib mainīt dzīvesveidu. Ar viņiem ir patīkami strā-
dāt, jo ir redzams rezultāts.
Pacientiem, kuriem ir zems kardiovaskulāro 
slimību risks un tikai nedaudz paaugstināts 
holesterīna līmenis, uzreiz nebūs jāsāk lietot 
medikamenti. Taču cukura diabēta pacientiem 
risks ir paaugstināts, tāpēc uzreiz tiek rekomen-
dēta statīnu terapija. Statīni ne tikai pazemina 
holesterīna līmeni, bet arī samazina miokarda 
infarkta risku un mirstību.

– Vai holesterīna līmeņa norma cukura dia-
bēta pacientiem ir tāda pati kā pacientiem 
bez cukura diabēta?
– Visiem pacientiem ar pirmā tipa cukura diabētu 
un mikroalbuminēriju vai nieru slimībām jālieto 
statīni, lai ZBLH (zema blīvuma lipoproteīna holes-
terīns) samazinātos par vismaz 30% neatkarīgi no 
sākuma līmeņa. Otrā tipa cukura diabēta pacien-
tiem ar kardiovaskulāro risku ZBLH mērķis < 1,8 
mmol/l, bet visiem pacientiem ar otrā tipa cukura 
diabētu primārais mērķis ZBLH < 2,5 mmol/l.
– Cik ilgi cukura diabēta pacientiem būs jālieto 
statīni? Vai tas negatīvi neietekmēs veselību?
– To, kādi medikamenti jālieto holesterīna līmeņa 
pazemināšanai, izvērtē ģimenes ārsts, kardio-
logs, endokrinologs. Statīni ir medikamenti, ko 
izraksta gan sirds slimību riska, gan ateroskle-
rozes vai sirds slimību gadījumā (pēc miokarda 
infarkta, sirds operācijām, gan arī pēc invazīvām 
asinsvadu procedūrām). Taču jāņem vērā, ka sta-
tīni jālieto visu mūžu, jo, ja izmaiņas asinsvados ir 
konstatētas, tās var apturēt, aizkavēt, bet ne izār-
stēt. Ja, sasniedzot labu rezultātu, tiek pārtraukta 
statīnu terapija, tad izmaiņas asinsvadu sienā sāk 
atkal progresēt. Šo zāļu lietošana lielā mērā ir sais-
tīta ar pacientu iespējamo dzīves ilgumu. Dzerot 
zāles regulāri, samazinās kardiovaskulārais risks 
un palielinās pacienta mūža ilgums. Blaknes, lie-
tojot statīnus, tiek novērotas ļoti reti.

CUKURA DIABĒTA SKOLA

Vēsma Ārgale: «Cukura diabēts bieži norit slēpti, kad nav izteiktu sūdzību, bet tas 
rada izmaiņas asinsvadu sieniņās, bojā tās. Šo bojājumu rezultātā rodas kardiovas-
kulārie notikumi – stenokardija, miokarda infarkts, insults.»

Cukura diabēts būtiski ietekmē sirds veselību
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zzMiokarda infarkts un insults ir galvenie nāves cēloņi pasaulē, 
taču to izplatību var aizkavēt
zz Kardiovaskulārās slimības vienādi bieži skar gan vīriešus, gan 
sievietes. Sievietēm kardiovaskulārais risks būtiski pieaug pēc 
menopauzes
zz Smēķēšana, neveselīgs uzturs un fiziskā pasivitāte palielina 
miokarda infarkta un insulta risku
zz Smēķēšanas pārtraukšana samazina sirds un smadzeņu triekas 
iespējamību
zz Vismaz 30 minūtes ilgas fiziskās aktivitātes katru dienu palīdz 
novērst miokarda infarktu un insultu
zz Sāls ierobežošana uzturā (mazāk kā viena tējkarote dienā) palīdz 
novērst miokarda infarktu un insultu
zz Asinsspiediens ir jāpārbauda regulāri
zz Diabēts palielina miokarda infarkta un insulta risku. Ja jums 
ir diabēts, kontrolējiet savu asinsspiedienu un cukura līmeni 
asinīs, lai risku mazinātu!
zz Liekais svars paaugstina miokarda infarkta un insulta risku. 
Lai saglabātu normālu ķermeņa svaru, regulāri sportojiet un 
ēdiet veselīgu pārtiku!
zzMiokarda infarkts un insults var būt pēkšņs un liktenīgs, ja 
palīdzība netiek meklēta nekavējoties

Kā saglabāt  
sirds veselību

Saskaņā ar Eiropas Kardiologu asociācijas rekomendācijām
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

zz Kopējais holesterīns < 4,5 mmol/l (ja iespējams, tad 4 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 
KVS attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu KVS
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KRISTĪNE PASTORE

Joprojām nav pilnīgi skaidrs, kas ir cukura 
diabēta izraisītājs, bet ir skaidrs, ka pēc 
šīs slimības atklāšanas tā faktiski kļūst 
par cilvēka un pat viņa ģimenes dzīves-
veidu, jo turpmāk daudz kas būs jāmaina, 
lai ar to sadzīvotu. 2. tipa cukura diabēta 
pacienti ir ārstu īpašie «rūpju bērni», jo 
viņiem pastāv augsts kardiovaskulāro 
notikumu risks, ja diabēts netiek pietie-
kami kompensēts.

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

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

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

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

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

Diabēts nav tikai paaugstināts 
cukura līmenis asinīs

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

Zināšanai

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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ILZE AUSTRUMA

Kardioloģiskie pacienti no stacionāra 
parasti tiek izrakstīti ar ārstu sniegtiem 
ieteikumiem lietot konkrētus medika-
mentus. Tālāk viņu ceļš ved pie ģimenes 
ārsta, kas, izpētot izrakstu un stacio-
nāra ārstējošā ārsta ieteikumus, raksta 
pacientam nepieciešamo medika-
mentu receptes.

Vienīgi atklāts paliek jautājums: vai slimniekam 
tik tiešām tiek piedāvāts iegādāties stacionārā 
ieteiktos medikamentus, vai ģimenes ārsts tomēr 
izraksta citus tās pašas grupas medikamentus, 
kurus atšķirībā no slimnīcā ieteiktajiem kompensē 
valsts. Par to, kā notiek praksē, stāsta P. Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas invazīvais kardio-
logs, Invazīvās kardioloģijas laboratorijas virsārsts 
Indulis Kumsārs.

– Jūs kā invazīvais kardiologs veicat ļoti nozī-
mīgu darbu kardiovaskulāro pacientu ārstē-
šanā, tomēr tā ir tikai daļa pacienta aprūpes. 
Cik nozīmīga ir adekvāta pacienta ārstēšana 
pēc izrakstīšanas no stacionāra, kad pacients 
nonāk ģimenes ārsta aprūpē?
– Bez šaubām tā ir neatņemama ārstēšanas pro-
cesa sastāvdaļa, jo pacientam pēc izrakstīšanās no 
stacionāra, it īpaši, ja tur ir veikta konorāro asins-
vadu ārstēšana, stentu implantācija, ir jāturpina 
lietot medikamentus.
– Ņemot vērā medikamentu kompensācijas 
noteikumus, vai ģimenes ārsts vienmēr var 
nozīmēt pacientam jūsu rekomendēto tera-
piju, ja viņš turpina ārstēties ambulatori?
– Balstoties uz pašreizējiem kompensācijas notei-
kumiem, ne vienmēr ģimenes ārstam ir iespēja 
to izdarīt.
– Vai tas var kaut kā ietekmēt pacienta aprū-
pes kvalitāti?
– Gadījumos, ja pacients nesaņem optimālo un 
vajadzīgo terapiju, tas, protams, var ietekmēt 
ār stēšanas rezultātus.
– Kā šī ietekme var izpausties?
– Tie var būt dažādi nelabvēlīgi kardiāli notikumi, 
kuri varētu būt biežāki, ja pacients nelieto opti-
mālo stacionārā nozīmēto terapiju.
– Vai mēdz būt gadījumi, ka pacienti tieši šī 
iemesla dēļ atgriežas stacionārā?
– To ir grūti pateikt. Man nav tādu datu, bet mums 
ir Eiropas kardiologu biedrības rekomendācijas, 
kas paredz, kāda ir optimālā terapija pacientiem, 
kuri ārstēti ar invazīvām metodēm.
– Vai medikamentu kompensācijas sistēma 
var būt pamata kritērijs zāļu izvēlei pacienta 
ārstēšanā? 
– Tam nevajadzētu būt pamatkritērijam. Domāju, 
ka pacientam būtu jādod iespēja saņemt pilnīgu 
informāciju par optimālas terapijas iespējām. Un 
tad jau kopā ar savu ģimenes ārstu un, balstoties 
uz savām �nansiālajām iespējām, viņš var izdarīt 
izvēli – vai pacients var atļauties optimālo tera-
piju jeb tomēr jālieto medikamenti, kas iekļauti 
kompensējamo zāļu sarakstā.
– Vai jūs vienmēr izrakstāt ieteicamos medika-
mentus, neņemot vērā, vai tie ir vai nav valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā?
– Jā, lielākoties mēs izrakstām ieteicamos 
medikamentus. 
– Cik liela ir atšķirība starp stacionāra kardio-
logu ieteiktiem medikamentiem un tādiem, 
kas ir kompensējami?
– Kā zināms, kompensēts tiek konkrētās grupas 
lētākais medikaments. Daži medikamenti, kas jau 

ir Eiropas Kardiologu biedrības vadlīnijās, šobrīd 
vēl nav iekļauti kompensējamā sarakstā. Tāpat ir 
situācijas, kad pēc vadlīnijām pacientam jālieto 
medikamenti, piemēram, gadu, bet kompensēti 
tie tiek tikai mēnesi vai pusgadu.
– Kā jūs rīkojaties, ja pēc vadlīniju rekomen-
dācijām pacientam būtu nepieciešama tera-
pija ar medikamentu, kuru valsts neapmaksā, 
apmaksā daļēji vai tikai uz noteiktu laiku?
– Tādos gadījumos mēs cenšamies pacientam 
izstāstīt, kāda šobrīd ir situācija un kāda, pēc mūsu 
domām, būtu optimālā terapija. Protams, gala-
vārds jeb lēmums jāpieņem pašam pacientam, 

jo tie tomēr ir viņa �nanšu resursi. Daudzu medi-
kamentu mēneša izmaksas, ja konkrētās zāles 
valsts nekompensē, var būt pat diezgan lielas.
– Kādi ir jūsu novērojumi, vai daudzi pacienti 
var atļauties iegādāties viņiem ieteiktās 
nekompensējamās zāles, vai arī liels vairums 
iztiek tā, kā ir?
– Man ir grūti pateikt, cik liela daļa var atļauties 
šīs zāles nopirkt. Bet ne mazums pacientu atrod 
šādu iespēju, jo viņiem rūp sava veselība un viņi 
ir ņēmuši vērā ārsta teikto, cik vitāli svarīgi ir dzert 
tieši ieteiktos medikamentus. Protams, mūsu val-
stī vidējais ienākumu līmenis ir diezgan zems. 
Tāpēc par zālēm mēnesī papildus iztērēt līdz 100 
eiro – tā daudziem pacientiem ir diezgan liela 
summa, kuru viņi varbūt nevar atļauties.
– Jūs ikdienā redzat starpību, kāda ir, lieto-
jot jūsu ieteiktos medikamentus vai valsts 
apmaksātos? 

– Tas, ka pacientiem jāpiedāvā jaunākās paaudzes 
medikamenti ar labāku efektu, ir noteikts pasau-
les kardiologu vadlīnijās. Lielos pētījumos, kas 
balstīti un daudzu tūkstošu pacientu apsekoju-
miem, ir pierādīts, ka tā ir optimālā terapija. Tāpēc 
es domāju, ka mums ir jāpieņem šīs vadlīnijas. To 
sauc par uz pierādījumiem balstītu medicīnu. Tas 
nav nekāds izdomājums vai kādu farmācijas kom-
pāniju lobēšana.
– Vai, jūsuprāt, pacients vienmēr uzzina par 
labāko pieejamo ārstēšanu, un viņam tiek pie-
dāvāta iespēja izvēlēties? Vai ir gadījumi, kad 
pacientam tiek nozīmēti valsts kompensētie 
medikamenti, kas ne vienmēr sniedz labāko 
ārstēšanu, nemaz neinformējot par iespēja-
majām alternatīvām?
– Protams, es domāju, ka pacienti ne vienmēr 
saņem visu informāciju, jo tas prasa arī laiku, iedzi-
ļināšanos šajā jautājumā, papildus izskaidrošanu. 
Bet pacientam noteikti būtu jāsaņem šī informā-
cija – tad viņš varētu izdarīt galīgo izvēli.
– Vai ģimenes ārstam vajadzētu piedāvāt 
pacientam alternatīvu ārstēšanu, ja viņš 
uzskata, ka stacionārā nozīmētā terapija nav 
labākā šim pacientam? Piemēram, pacientam 
ir nozīmēts kāds vecākas paaudzes ne tik efek-
tīvs medikaments, jo stacionāra ārsts ir domā-
jis, ka slimnieks nevarēs atļauties iegādāties 
mūsdienīgu medikamentu.
– Ja mēs runājam par pacientiem, kuri ārstējas 
abās universitātes slimnīcās Rīgā, viņiem lielāko-
ties tiek piedāvāta visefektīvākā terapija, kas vadlī-
nijās paredzēta. Ja tomēr tas nav izdarīts, ģimenes 
ārstam, kurš ikdienā ir kontaktā ar saviem pacien-
tiem, to vajadzētu pie�ksēt un izrakstīt parei-
zos preparātus.
– Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus veselī-
bas aprūpei, mēs nevaram cerēt uz straujiem 
uzlabojumiem valsts līdzfinansējumā mūsdie-
nīgai pacientu ārstēšanai. Kā jūs ieteiktu rīko-
ties pacientam un ārstam, lai pārliecinātos, 
ka katrā individuālā gadījumā tiek panākts 
labākais iespējamais rezultāts?

– Pats galvenais – pacientam būtu jāsaņem pil-
nīga informācija par mūsdienās labāko terapiju. 
Un tad, ja viņš var atļauties segt tos izdevumus, 
ko nekompensē valsts, pacientam būtu pašam 
jāizdara izvēle, jo tā ir viņa veselība, tā ir pacienta 
sirds. Viņam ir tiesības saņemt pilnu informāciju 
par medikamentiem.
– Kāda ir jūsu pieredze, vai izrakstot jaunākās 
paaudzes medikamentus, rezultāti ir labi?
– Protams, un šos rezultātus mēs jau redzam. 
Tie tiešām ir labāki un attaisno sevi praksē. Tāds 
jau ir zinātnes uzdevums – attīstīties un visu 
laiku meklēt jaunus medikamentus, lai rezultāti 
būtu daudzsološāki.
– Ko jūs nobeigumā varētu novēlēt šai trīs-
vienībai: pacients – ģimenes ārsts – stacio-
nāra ārsts?
– Es novēlu, lai sadarbība starp stacionāra ārstu, 
ģimenes ārstu un pacientu būtu optimāla. Lai tā 
būtu viena otru papildinoša. Lai tā būtu vērsta uz 
pacienta maksimāli optimālu medicīnisko aprūpi 
un nodrošinātu viņam vislabāko iespēju izvese-
ļoties un uzturēt savu veselību.
Pašlaik lielākā problēma ir tā, ka tiek kompensēts 
lētākais medikaments. Ja savukārt pacients izvē-
las dārgāko, tad viņam ir jāmaksā pilna summa, 
un viņš nevar segt tikai starpību. Tāda situācija 
mūsu valstī ir izveidojusies, taču ir jāsaprot, ka 
modernā medicīna ir dārga. Pat Eiropas valstīm 
ar daudz lielākiem budžetiem ir problēmas. Pro-
tams, kā mēs jau runājām, informācija, ko varētu 
saņemt pacients, teorētiski neko nemaksā, un 
viņam tā būtu jāzina. Es domāju, ka mūsdienās 
ir daudz izglītotu pacientu, kas par savu slimību 
vēlas uzzināt pēc iespējas vairāk. Mēs savā ikdie-
nas praksē arvien biežāk redzam, ka pacienti paši 
interesējas, viņi «izburas» cauri internetam, nāk 
pie ārsta un prasa, kāds viņam tiks likts stents. 
Tā ir pozitīva nianse, ko pēdējā laikā var novērot. 
Pacienti kļūst arvien informētāki. Tas ir ļoti labi, 
jo pacientam pašam jāsaprot, cik svarīga ir viņa 
veselība. Tātad viņam ir pilnīgas tiesības par to 
interesēties, prasīt, kā viss notiks viņa situācijā.

Kad jāizšķiras starp veselību un finansēm

FOKUSS

Indulis Kumsārs: «Pacientam būtu jādod iespēja saņemt pilnīgu informāciju par optimālas terapijas iespējām. Tad kopā ar savu 
ģimenes ārstu un, balstoties uz savām finansiālajām iespējām, viņš var izdarīt izvēli – vai pacients var atļauties optimālo tera-
piju, vai tomēr jālieto medikamenti, kas iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā.»
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Ir situācijas, kad pēc 
vadlīnijām pacientam 
jālieto medikamenti 
gadu, bet kompensēti 
tie tiek tikai mēnesi 
vai pusgadu.
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TOMS ZVIRBULIS

Saskarties ar akūtu koronāru sindromu 
iespējams katram no mums. Ja ne tiešā 
veidā, tad ar to var saslimt kāds mums 
tuvs cilvēks. Par to, kā tikt galā ar šo sli-
mību, kā sevi disciplinēt pareizi lietot 
zāles un kādi medikamenti mums ir pie-
ejami, uz sarunu aicinājām ģimenes ārsti 
Ligitu Vulfu.

– Jums kā ģimenes ārstei ir jāuzņemas liela 
atbildība par sirds slimnieku aprūpi. Jums sli-
mība ir laikus jādiagnosticē, jānosūta pacients 
pie attiecīgajiem speciālistiem, kā arī jāap-
rūpē slimnieks pēc iznākšanas no slimnīcas. 
Ņemot vērā ierobežojumus valsts kompensē-
jamo medikamentu izrakstīšanā, vai jūs vien-
mēr varat pacientam nodrošināt stacionārā 
noteikto terapiju?
– Varbūt ne vienmēr tieši tā, kā ir noteikuši kardio-
logi, bet vienmēr ir iespējams atrast kompromisu. 
Manuprāt, saistībā ar ierobežojumiem situācija 
nav tik kritiska. Jā, mēs ne vienmēr izrakstīsim 
oriģinālos preparātus tā iemesla dēļ, ka pacients 
tos nevar atļauties nopirkt, bet gana labu alter-
natīvu mēs atradīsim noteikti.
– Tātad jūs neesat no tiem speciālistiem, kuri 
ģenēriskās zāles vērtē zemāk nekā oriģināl-
medikamentus? 
– Es varētu piekrist tam, ka oriģinālzāles ir labā-
kas, taču ir liels BET. Viena lieta ir tas, ko raksta 
vadlīnijās un kā ārstēšana jāveic pēc visiem 
priekšrakstiem, pavisam cita – ko cilvēks var 
atļauties. Mēs pacientus motivējam pirkt šīs 
zāles, bet, ja medikamenti ir jālieto ilgstoši, tad 
var rasties sarežģījumi. Tādā gadījumā, ja man 
ir jāizvēlas, vai pacients lieto ģenēriskās zāles, 
vai nelieto neko, es pacientam izrakstīšu alter-
natīvās zāles.
– Austrumu slimnīcas Sirds un asinsvadu 
slimību klīnikas vadītājs dr. Artis Kalniņš 
uzsver, ka naudas trūkums nav arguments, 
lai pacients nevarētu iegādāties izrakstītos 
medikamentus, bet tajā pat laikā nopirktu 
cigaretes. Vai jums nākas saskarties arī ar 
šādām situācijām? 
– Ir daļa pacientu, kuri nav gatavi zālēm tērēt lie-
lus līdzekļus, un šeit ļoti svarīga ir motivācija. Ja 
pacients uzskata, ka viņam kaut kas ir jāiegulda 
savā veselībā, tad viņš naudu atradīs. Ja ne pats, 
tad viņam var palīdzēt bērni, radinieki vai kāds cits 
tuvs cilvēks. Smēķētāji ir īpaša pacientu katego-
rija, kuriem svēto smēķi nedrīkst aiztikt.
– Kā jūs rīkojaties, ja speciālistu nozīmēto 
terapiju valsts neapmaksā, apmaksā daļēji 
vai tikai uz notiektu laiku?
– Patiesību sakot, situācija nav tik traka, un, ja mēs 
runājam par akūta koronārā sindroma pacien-
tiem, kuri tiek izrakstīti no stacionāra, manuprāt, 
viņi saņem adekvātu terapiju valsts apmaksātās 
ārstēšanas ietvaros. Cits jautājums ir par to, kas 
notiek vēlāk, vai pacients ir gatavs ārstēšanos tur-
pināt. Bet situācija pēc izrakstīšanās no stacionāra 
noteikti nav tik traģiska, kā mums to pasniedz.
– Ja terapiju tomēr nākas mainīt, vai jūs 
pacientam izskaidrojat iespējamās sekas?
– Noteikti. Es pacientam pastāstu par blakusparā-
dībām, par to, ka jaunais medikaments var nedot 
tik labu efektu kā iepriekšējais. Pacientam viss 
tiek paskaidrots.

– Kā pacienti reaģē uz šo informāciju?
– Tas ir atkarīgs no pacienta. Ir tādi, kuri tomēr 
pērk dārgāko medikamentu, un tādi, kuri var 
atļauties tikai lētāko.
– Kuru pacientu ir vairāk – tādu, kas izvēlēsies 
dārgāko vai lētāko ārstēšanu?
– Es teiktu, ka vairāk ir pacientu, kuri izvēlēsies 
dārgāko ārstēšanu, ieguldot līdzekļus savā vese-
lībā. Mums gan daudz laika ir jāpatērē, izglītojot 
pacientus par to, kā viņu izvēle ietekmēs ārstē-
šanos. Daļa pacientu sevi «atnes» pie ārsta ar 
domu – dari ar mani, ko gribi, un es tam piekri-
tīšu. Tāpēc ir ļoti svarīgi pacientu iesaistīt ārstē-
šanas procesā.
– Vai, jūsuprāt, pacients vienmēr uzzina par 
labāko iespējamo ārstēšanu un viņam tiek pie-
dāvātas izvēles iespējas? Vai ir arī gadījumi, 
kad pacientam tiek nozīmēti valsts kompen-
sētie medikamenti, kuri ne vienmēr sniedz 
labāko ārstēšanu, nemaz neinformējot slim-
nieku par iespējamajām alternatīvām? Vai, 
pēc jūsu domām, tas ir ētiski?
– Manuprāt, pacientam tiek izstāstīts par visiem 
ārstēšanas variantiem, gan stacionārā, gan pie 
ģimenes ārsta. Neizstāstīt, protams, nav ētiski, 
jo cilvēkam ir jāzina, kādas ir iespējas un kādas ir 
alternatīvas, ja viņš nevar atļauties labāko.
– Vai jūs informācijas apmaiņas līmeni starp 
speciālistiem un ģimenes ārstiem uzskatāt 
par pietiekami augstu?
– Kardiālie pacienti prasa īpašas rūpes, ja viņi ir 
saņēmuši invazīvo terapiju. Mūsu uzdevums ir 
pacientu uzmanīt, lai viņš izpildītu visas stacionārā 
sniegtās rekomendācijas. Ja mēs kaut ko vēlamies 
mainīt, tad tas vienmēr notiek saskaņā ar ārstēša-
nas vadlīnijām vai kontaktējoties ar kardiologu, 
jo mēs visi darām vienu darbu. Šajā ārstēšanas 
posmā ģimenes ārstam ir jāuzrauga pacients, lai 
viņš nesabojā to labo darbu, kuru ir veicis inva-
zīvais kardiologs. Lai viņš lieto medikamentus, 
maina savu dzīvesveidu.
– Vai ģimenes ārstam būtu jāpiedāvā pacien-
tam alternatīva ārstēšana, ja viņš uzskata, ka 
stacionārā noteiktā terapija nav labākā šim 
pacientam. Piemēram, pacientam ir nozīmētas 
kādas vecākas paaudzes zāles, jo stacionāra 

ārsts ir pieļāvis, ka pacients nevarēs iegādā-
ties mūsdienīgākus medikamentus?
– Man ir jāteic tā, ka es neesmu redzējusi tāda 
veida rekomendācijas no stacionāriem, kur tiek 
izrakstītas nemodernas, vecākas zāles. Drīzāk 
problēma ir tāda, ka pacients speciālistam nav 
kaut ko izstāstījis līdz galam, un man ir jākoriģē 
ārstēšana tā iemesla dēļ, ka viņam ir daudzas bla-
kussaslimšanas. Nekad nav tā, ka pacientam ir 
tikai viena slimība, fonā var būt diabēts, onko-
loģiskas saslimšanas utt., un viņam ir jālieto ļoti 
daudz medikamentu. Tad arī sākas korekcijas.
– Vai jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
pacients zina savu terapiju, bet to vien-
kārši neievēro? Kā jūs ar šādiem pacientiem 
cīnāties? 
– Mūsu pienākums nav cīnīties, mēs varam tikai 
izglītot un motivēt. Protams, tādi cilvēki ir. Viņi 
zāles izdzer kā antibiotiku kursu, pēc kura šķiet, 
ka viss ir kārtībā. Parasti gan līdz nākamajai akū-
tajai epizodei.
– Tādā gadījumā varbūt ir svarīgi pacientiem 
uzsvērt to, ka nākamā epizode būs daudz 
smagāka un arī izmaksas būs lielākas.
– Jā, bet tā ir katra paša izvēle, ko cilvēks dara ar 
sevi un savu veselību. Protams, mēs varam viņam 
stāstīt un skaidrot, bet aiz rokas nevienu netu-
rēsi. Tā ir arī atbildība ne tikai pret sevi, bet arī 
pret saviem tuviniekiem, speciālistiem, kuri viņu 
ārstēja un galu galā pret valsti, kura sedza ārstē-
šanās izdevumus, ja runājam par invazīvām kar-
dioloģiskām manipulācijām.
– Varbūt vajag piesaistīt radiniekus, ar kuru 
palīdzību pacientu «nostādīt uz pareizajām 
sliedēm»? 
– Ja es redzu, ka cilvēks rīkojas pilnīgi apzināti, un 
tas ir viņa pārdomāts, izsvērts lēmums, ko vairs 
līdzēs radinieki? Ja tas ir cilvēks gados vai pacienta 
spriest spēja ir ierobežota, tad, protams, radinieki 
tiek piesaistīti.
– Izrakstoties no stacionāra, pacientam tiek 
izrakstīti vairāki medikamenti. Tie visi ir sva-
rīgi, bet pacientiem, kuriem veikta koronārā 
stenta implantācija, nelietojot nepiecieša-
mos medikamentus, tiek apdraudēta dzī-
vībā. Vai pacienti ir pietiekami izglītoti par 

katra medikamenta svarīgumu? Vai nepa-
stāv iespēja, ka lēmums par atsevišķu medi-
kamentu lietošanu vai nelietošanu tiek 
pieņemts aptiekā pie letes?
– Aptiekā pie letes tiek pieņemti daudzi lēmumi, 
bet šo medikamentu lielo nozīmi es uzsveru 
vienmēr. Arī stacionārā pacientiem ir izstāstīts, 
ka bez tiem tiešām nevar iztikt, tas ir tāpat kā 
elpot. Šie medikamenti nevar būt tie, par kuru 
lietošanu mēs izlemjam brīdī, kad ieraugām, cik 
tie maksā.
– Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus veselī-
bas aprūpei, mēs nevaram cerēt uz strauju 
valsts līdzmaksājumu pieaugšanu mūsdie-
nīgai pacientu ārstēšanai. Kā jūs ieteiktu 
rīkoties pacientam un ārstam, lai katrā indi-
viduālā gadījumā pieņemtu labāko lēmumu, 
kurš sniegtu labāko rezultātu?
– Runājot par medikamentiem, kurus lieto pēc 
stentu implantēšanas, valsts tos apmaksā gada 
garumā. Pēc gada jautājums paliek «karājamies 
gaisā». Pērkam paši – nepērkam, dzeram zāles vai 
tomēr nedzeram. Šis diemžēl vēl arvien ir neatbil-
dēts jautājums. No valsts puses tā ir visnotaļ tuvre-
dzīga domāšana, jo pacienta ārstēšanā ir ieguldīti 
pietiekami lieli līdzekļi, taču nebūs tā, ka cilvēks 
gada laikā kļūs vesels. Tie ir hroniski pacienti, 
kuriem medikamenti tādā vai citādā kombinā-
cijā ir jālieto visu mūžu. Līdz ar to pēc gada, kura 
laikā cilvēks ir mobilizējies, lietojis zāles, izveido-
jas sarežģīta situācija. Tā noteikti ir novirzīšanās 
no labas ārstēšanas ceļa.
– Visbeidzot, kā izglītot pacientu, lai viņš zāles 
tiešām lietotu un atkārtoti nenonāktu uz ope-
rāciju galda?
– Katram pacientam ir jāstāsta tā, lai vārdi būtu 
saprotami tieši viņam. Vīriešiem ļoti patīk, ja 
viņiem situāciju izskaidro ar tehnisku piesitienu, 
kā mašīnai: ja kaut kas ir aizsērējies un neko neda-
rīs, tad būs slikti. Sievietēm ir jāskaidro emocionā-
lāk. Nav vienas shēmas. Pirmkārt, es uzsveru, ka 
zāles ir jālieto, jo, to nedarot, viss darbs un līdzekļi 
būs vējā. Otrkārt, zāļu nelietošana var izraisīt reci-
dīvu. Cilvēks saprot, ka sirds ir svarīgs orgāns un 
atbild par visu. Ja tā sadumposies un saies grīstē, 
var būt tiešām lielas «ziepes».

Nelietojot zāles, viss iepriekš ieguldītais darbs un līdzekļi var būt palaisti vējā, un tas var izraisīt slimības recidīvu.

FOKUSS

Izglītība un motivācija – koronārās sirds slimības 
ārstēšanas stūrakmeņi
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Diabēta
dienas avīze

ALVILS KRAMS, 

asoc. prof., Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību 
ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Gan plaušu slimību, gan cukura diabēta 
gadījumā nepārvērtējama nozīme ir 
ikdienas fiziskajai aktivitātei, tīram gai-
sam (nesmēķēt!), veselīgam un parei-
zam uzturam.

Par fizisko aktivitāti
Katram slimajam un veselajam vajag sev godīgi 
atbildēt – «Kurā stāvā es varu uzkāpt bez apstā-
šanās elpas trūkuma dēļ?»

Jo netrenētāks ir plaušu un sirds asinsvadu, kā 
arī diabēta slimnieks, jo vairāk viņš pie slodzes 
izjūt elpas trūkumu. Jo vairāk trūkst elpas, jo vai-
rāk tiek ierobežota �ziskā aktivitāte, jo netrenē-
tāks kļūst slimnieks. Veidojas apburtais loks.

Slimais cilvēks vēl vairāk nekā veselais nedrīkst 
būt, atvainojiet, tizls! Cilvēka dzīvildzes prog-
noze cieši korelē ar fiziskās slodzes toleranci!

Smēķēšana
100% visiem smēķētājiem plaušās un elpceļos 
attīstās iekaisums!!! Asinsritē nokļūst ne tikai 
daļa no smēķēšanas laikā ieelpotā, tajā pastā-
vīgi «ieskalojas» arī elpceļu iekaisuma media-
tori. Sistēmiskais iekaisums un oksidatīvais 
stress nosaka daudzu slimību, piemēram, sirds 
un asinsvadu slimību attīstību. Tas ir viens no 
organisma pāragras novecošanas pamatme-
hānismiem un insulīna rezistences veidoša-
nās cēloņiem!

Katram smēķētājam, īpaši, ja ir elpas trūkums 
(arī pie slodzes!) un no rītiem ir jāatkrēpojas, būtu 
jāveic vienkāršs un plaši pieejams plaušu funkcio-
nālās izmeklēšanas tests – spirometrija, lai laikus 
diagnosticētu hronisko obstruktīvo plaušu sli-
mību (HOPS) jeb «smacējošo bronhītu».

Astma
Astma ir hronisks alerģisks elpceļu iekaisums, 
kas izraisa to paaugstinātu jutīgumu. Tā sekas 
ir potenciāla elpceļu sašaurināšanās (bronhu 
spazmas), kas izpaužas kā elpas trūkuma – ast-
mas lēkme.

Klasiskās astmas pazīmes ir atkārtotas elpas trū-
kuma epizodes ar klepu, sēcošu elpošanu un spī-
lēšanas sajūtu krūtīs. Tipiska ir minēto simptomu 
atkārtošanās saistībā ar ieelpojamiem kairinātā-
jiem un alergēniem, �zisku slodzi (3–15 minū-
tes pēc tās!), kā arī nakts elpas trūkuma lēkmes. 
Simptomu pieaugumu parasti novēro saistībā ar 
vīrusu infekciju (saaukstēšanos). Elpas trūkums ir 
subjektīva sajūta, tādēļ nereti priekšplānā izvir-
zās tieši klepus.

Astmas diagnoze jāapstiprina speciālistam, 
kurš veiktu spirometriju pirms un pēc bronhus 
paplašinošu medikamentu inhalācijas, nepiecie-
šamības gadījumā – arī citus testus.

Astmas un diabēta ārstēšanā ir ļoti daudz 
līdzības. Abu slimību gadījumā pirmais solis 
ir pacienta apmācība! Savukārt vides faktoru 
(alergēnu, smēķēšanas, arodfaktoru) kontrole 
sasaucas ar diētu diabēta gadījumā. Kopīga 
ir arī objektīvas slimības norises novērtēšanas 
un rakstiska ārstēšanas plāna (rekomendāciju) 
nepieciešamība.

Sekmīga astmas ārstēšana bez pacienta apmā-
cības faktiski nav iespējama. Jādomā, vissvarīgāk 
ir iemācīt pacientam pareizu inhalatora lietošanu! 
Iemaņas nepieciešams pārbaudīt vismaz reizi 
pusgadā. Svarīgi arī bez īpašas nepieciešamības 
nemainīt inhalatorus.

Astmas medikamentus iedala divās grupās – t.s. 
pretiekaisuma līdzekļos un bronhus paplašinoša-
jos (bronhodilatatoros). Pirmie nomāc alerģisko 
iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina astmas 
norises kontroli ilgtermiņā (astmas ārstēšanas 
pamatlīdzeklis ir inhalējamie glikokortikoīdi – 
IGK), savukārt otrie nodrošina elpceļu caurlai-
dību to lietošanas laikā.

Ātras iedarbības bronhodilatatorus (pazīsta-
mākais no tiem ir salbutamols), kurus lieto (paš)
palīdzībai astmas lēkmes gadījumā, dēvē arī par 
«glābjošajiem».

Diabēta slimniekiem ar astmu nereti ir nepa-
matotas bailes no IGK lietošanas. IGK ir mērķ-
tiecīgi izstrādāti lokāli aktīvi medikamenti, lai 
tos varētu lietot inhalācijās. Inhalāciju gadījumā 
zāļu deva ir desmitām reižu mazāka nekā lieto-
jot iekšķīgi! Mazās un vidējās devās šiem medi-
kamentiem faktiski nav sistēmiskas iedarbības. 
Tieši otrādi – IGK nelietošana dramatiski paaug-
stina astmas uzliesmojuma risku, kad glikokorti-
koīdus nepieciešams lietot augstās devās iekšķīgi 
vai injekcijās!

Praktiski katram pacientam reāli sasniedzams 
ārstēšanas mērķis ir astmas norises kontrole un 
uzliesmojuma riska mazināšana.

Astmas kontroli nosaka pēc dienas, nakts sim-
ptomu un «glābjošo» medikamentu lietošanas 
biežuma, kā arī novērtējot, vai astma neierobežo 
ikdienas aktivitātes.

Savukārt astmas smagumu raksturo tas, cik 
intensīva terapija ir nepieciešama, lai panāktu 
stabilu astmas norisi (kontroli).

Pacientu ar patiešām smagu astmu ir maz! 
Daudz, daudz vairāk ir pacientu ar sliktu līdzestību 
ordinētajai terapijai! Īpaši bieži sliktu līdzestību 
novēro IGK, jo šie medikamenti nedod tūlītēju 
efektu. Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir 
IGK un ilgstošas darbības bēta-2 agonistu (efek-
tīvākā bronhodilatatoru klase astmas gadījumā) 
kombinācija vienā inhalatorā. Ja minētais bēta-2 
agonists ir ātras iedarbības, tad šos inhalatorus 
iespējams lietot arī astmas lēkmes gadījumā. 

Ātrā iedarbība paver arī iespēju astmas uzlies-
mojuma gadījumā nemainīt inhalatoru, bet tikai 
palielināt inhalāciju skaitu (uzliesmojuma gadī-
jumā nepieciešama agresīvāka ārstēšana gan ar 
bronhus paplašinošiem, gan iekaisumu nomāco-
šiem medikamentiem). Jebkurā gadījumā vispie-
mērotāko (personalizēto) ārstēšanu nodrošinās 
laba sadarbība starp ģimenes ārstu, speciālistu 
un pašu pacientu.

Diabēts un tuberkuloze
Diabēta slimniekiem risks saslimt ar tuberkulozi ir 
reizes trīs augstāks. Tipiskākais sākotnējais plaušu 
tuberkulozes simptoms ir ieildzis, neproduktīvs 
klepus (krekšķis), parasti novēro arī pašsajūtas 
pasliktināšanos, svīšanu naktīs, paaugstinātu 
ķermeņa temperatūru, krišanos svarā. Ja ilgāk 
nekā trīs nedēļas ir neskaidrs klepus, nepiecie-
šams doties pie ģimenes ārsta, kurš lems par krūšu 
kurvja rentgenoloģiskās izmeklēšanas, krēpu 
izmeklēšanas un pneimonologa konsultācijas 
nepieciešamību. Nepieciešamības gadījumā var 
griezties arī tieši pie pneimonologa. Iespējamas 
(!) tuberkulozes diagnostika un tās ārstēšana Lat-
vijā ir bez maksas!

Gripa
Diabēta slimniekiem novēro augstāku saslimstību, 
smagākas komplikācijas, attiecīgi arī augstāku 
mirstību. Savukārt gripa var pasliktināt diabēta 
norises kontroli. Augstas temperatūras, intoksi-
kācijas gadījumā pasliktinās apetīte un var rasties 
grūtības piemeklēt insulīna devu (hipoglikēmi-
jas risks).

Visefektīvākā gripas profilakse ir (ikgadēja) 
vakcinācija! Vakcinēties ieteicams arī ģimenes 
locekļiem. Gripas epidēmijas laikā vēlams izvai-
rīties no telpām, kurās uzturas daudz cilvēku un 
kuras tiek slikti ventilētas. Apmeklējot medicī-
nas iestādes, vēlams lietot ķirurģisko masku. Lai 
arī gripa ir gaisa pilienu infekcija, tā tiek pārnē-
sāta arī kontakta veidā, tādēļ nepieciešams bie-
žāk mazgāt rokas (in�cēšanās notiek, nevilšus 

aizskarot degunu, kas ir papildus arguments mas-
kas nēsāšanai).

Tipiski gripas simptomi ir augsta ķermeņa 
temperatūra, sāpes kaklā, klepus, iesnas, galvas-
sāpes, elpas trūkums un muskuļu sāpes. Iespē-
jama arī vemšana, caureja, konjunktivīts. Nereti 
elpceļu simptomi novērojami bez temperatū-
ras paaugstināšanās.

Ja ir aizdomas par gripu vai bijis ciešs kontakts 
ar gripas slimnieku, diabēta slimniekam nekavē-
joties jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai lemtu par 
medikamentozo terapiju.

Miega apnoja
Obstruktīvas miega apnojas gadījumā, nerau-
goties uz ieelpas mēģinājumiem (diafragma un 
citi elpošanas muskuļi saraujas, lai veiktu ieelpu), 
novēro elpošanas apstāšanos vai būtisku gaisa 
plūsmas samazināšanos elpceļos. Tā cēlonis ir 
augšējo elpceļu saplakums miegā. Apnojas (neel-
pošanas) sekas ir asins skābekļa piesātinājuma 
pazemināšanās un sekojošas «gandrīz pamoša-
nās» jeb «pus-pamošanās» (arousal – angļu val.) 
epizodes, kad novēro dziļu un skaļu elpošanu, 
ķermeņa kustības. Šajā laikā konstatē arī sirdsdar-
bības biežuma, asinsspiediena svārstības, endo-
krīnās, kā arī citu sistēmu aktivizēšanos. Normālā 
miega arhitektonika tiek izjaukta, kas var izraisīt 
pastiprinātu miegainību dienā un citus simpto-
mus. Šajā gadījumā runā par obstruktīvas miega 
apnojas sindromu (OMAS).

Arī veselam cilvēkam miegā var novērot atse-
višķas apnojas epizodes, taču smaga OMAS gadī-
jumā to skaits nakts laikā var sasniegt simtus, pat 
1–2 reizes minūtē.

Slimības kardinālie simptomi ir krākšana (krāc 
arī veseli cilvēki!), miegainība dienas laikā un cita 
cilvēka (gultas partneres/a miegs parasti tiek trau-
cēts visvairāk) novērotas elpošanas apstāšanās un 
«pus-pamošanās» epizodes naktīs. Paši slimnieki 
bieži uzskata, ka viņu miegs ir ļoti kvalitatīvs, jo 
spēj iemigt jebkurā vietā un jebkurā laikā. Diem-
žēl arī braucot pie automašīnas stūres.

Citi OMAS simptomi ir smakšanas sajūta miegā, 
bieža urinācija naktī, miegs bez spirdzinājuma, 
nogurums, rīta galvassāpes, koncentrēšanās un 
darba spēju zudums, erekcijas traucējumi vīrie-
šiem. Tas nereti noved pie sociālām sekām – darba 
zaudēšanas, laulību šķiršanas.

OMAS ir slimība, kas Latvijā tiek atpazīta katas-
trofāli slikti. Pasaulē to novēro ap 5% pieaugušo 
(ASV – pat līdz 10%), pārsvarā vīriešiem.

OMAS ir sistēmiska slimība un cieši saistīta 
(daļā gadījumu tas ir cēlonis!) ar arteriālo hiper-
tensiju, aterosklerozi, cukura diabētu (!!) un citām 
slimībām. 

Aptaukošanās ir viens no svarīgākajiem riska 
faktoriem! Publikācijās minēts, ka diabēts ir līdz 
pat 40% slimnieku ar OMAS, savukārt 2. tipa dia-
bēta slimniekiem 10–20% gadījumu (atsevišķos 
pētījumos tiek minēti pat 2–3 reizes augstāki rādī-
tāji) ir OMAS. Arī 1. tipa diabēta slimniekiem OMAS 
novēro bieži!

Miega apnojas diagnostika un ārstēšana nav 
lēta. Taču šī ir viena no medicīnas sfērām, kur 
iespējams panākt fantastisku rezultātu, jūtami 
uzlabojot dzīves kvalitāti. Ārstēšanā vieglākos 
gadījumos pietiek, piemēram, ar svara samazi-
nāšanu, alkohola un medikamentu, kuri atslābina 
augšējo elpceļu muskulatūru, lietošanas pārtrauk-
šanu, naktsmiera pozas maiņu, elpošanas caur 
degunu uzlabošanu. Savukārt smagākos gadī-
jumos ārstēšanā izmanto speciālu aparatūru ar 
deguna masku, kura uztur nelielu pozitīvu spie-
dienu elpceļos un novērš to saplakšanu.

Diabēts un plaušu veselība
VĀRDS SPECIĀLISTAM

Alvils Krams: «Diabēta slimniekiem novēro augstāku saslimstību ar gripu, smagākas 
komplikācijas, attiecīgi arī augstāku mirstību. Savukārt gripa var pasliktināt diabēta 
norises kontroli. Augstas temperatūras, intoksikācijas gadījumā pasliktinās apetīte 
un var rasties grūtības piemeklēt insulīna devu (hipoglikēmijas risks).»
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ILZA AUSTRUMA

Latvijas medijos biežāk runā par sirds un 
asinsvadu slimību risku un ar to saistītiem 
profilakses pasākumiem. Taču plaušu 
ārsti nereti izsakās, ka pacienti kļūdās, 
uzskatot elpas trūkumu pie slodzes par 
«sirds problēmu», it īpaši vecāka gada 
gājuma cilvēkiem.

Par to, kā tas īsti ir, saruna ar Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras 
docentu, Latvijas Universitātes Eksperimentālās 
un klīniskās medicīnas institūta vadošo pētnieku, 
klīnikas Consilium Medicum alergologu un pnei-
monologu Dr.med. Māri Bukovski.

– Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki dažādus simptomus 
visbiežāk saista ar sirdi? Uz kādām plaušu sli-
mībām var norādīt elpas trūkums un stāvokļa 
pasliktināšanās pie slodzes?
– Elpas trūkumu var izraisīt daudzas iekšķīgās 
slimības, piemēram, sirds mazspēja. Tāpat vairā-
kas plaušu slimības, anēmija u.c. Lielākajai daļai 
šo slimību elpas trūkums palielinās tieši �ziskas 
slodzes laikā.
Pēdējo desmitgadu laikā tiek aktualizētas sirds 
un asinsvadu slimības, cukura diabēts, kā arī 
onkoloģiskās saslimšanas. Tomēr jāatceras, ka, 
piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, kā arī 
dažām onkoloģiskām saslimšanām ir viens un 
tas pats attīstības riska faktors. Tāpat kā hroniskai 
obstruktīvai plaušu slimībai (HOPS) un astmai – tā 
ir smēķēšana. Rezultātā 20–30% sirds slimnieku ir 
atrodama kāda hroniska plaušu kaite. Sirds slimība 
it kā atrodas priekšplānā, bet plaušu slimība ir kā 
otrā plāna aktieris kopā ar dekorācijām, bez kurām 
priekšnesums nebūtu iedomājams vai būtu ievē-
rojami pliekanāks.
Cilvēki zina par smēķēšanas kaitīgumu, viņiem 
ir informācija par holesterīnu un to, ka augsts 
cukura līmenis ir slikti, taču reti kurš apjauš, ka 
zema plaušu funkcija ir tikpat nozīmīgs miokarda 
infarkta vai nāves riska faktors kā iepriekš minētie.
Plaušas ir orgānu sistēma, kuras funkcija ir pie-
gādāt organismam skābekli. Slikta apgāde ar 
skābekli ietekmē visus tai pakārtotos posmus, 
padarot slimību šajās sistēmās smagāku un palie-
linot to «izslēgšanās» risku. Pētījumi liecina, ka 
pacientiem ar HOPS ir augstāks miokarda infarkta, 
pēkšņas nāves vai smadzeņu asinsrites traucē-
jumu risks. Jo lielākas plaušas, jo labāka prognoze 
un lielāka varbūtība ilgāk dzīvot.
– Cik viegli vai grūti ir noteikt elpas trūkuma 
cēloni? 
– To izdarīt nav īpaši sarežģīti. Kas attiecas uz 
plaušu slimībām, tad parasti var palīdzēt plaušu 
funkcijas izmeklēšana jeb spirometrija. HOPS jau 
pēc de�nīcijas ir kaite, kurai raksturīgi zemi plaušu 
rādītāji, turklāt šīs pārmaiņas ir neatgriezeniskas. 
Savukārt astmas pacientiem pārsvarā raksturīga 
īslaicīga vai pārejoša plaušu funkcijas samazināša-
nās lēkmes vai slimības uzliesmojuma laikā. Daļai 
pacientu ar smagu astmas gaitu un garu slimības 
stāžu plaušu raksturlielumi var neatgriezeniski 

samazināties. Tātad, veicot spirometriju, pavisam 
vienkārši ārsts varēs diagnosticēt HOPS vai astmu.
– Ja pie slodzes ir elpas trūkums, pie kura 
ārsta – kardiologa vai pneimonologa – jādo-
das pacientam?
– Lai noskaidrotu, kas notiek ar plaušām, pacien-
tam jādodas pie plaušu slimību speciālista jeb 
pneimonologa. Lai gan jāpiebilst, ka apķērīgs 
ģimenes ārsts, apbruņots ar parastu spirogrāfu 
vai pat ar izelpas maksimuma plūsmas mērītāju, 
kas ir vēl vienkāršāka ierīce, var tikpat veiksmīgi 
diagnosticēt šīs slimības.
– Ar kādiem izaicinājumiem jūs saskaraties 
ikdienā, ārstējot šos pacientus?
– Lielākais izaicinājums klīniskajā praksē, pirm-
kārt, parasti ir ilgstoša diferenciālā diagnostika 
un, otrkārt, pacientu līdzestība jeb līdzdarbība. 
Pacientu ar ieilgušu klepu ir daudz, un šo prob-
lēmu var izraisīt vairākas slimības, to vidū arī 
astma. Patiesībā jāpatur prātā viens likums: ja 
pacientam katra augšējo elpceļu infekcija «aiz-
iet uz plaušām», ja viņš cieš no atkārtotām kle-
pus epizodēm, kuras ieilgst vairāk nekā desmit 
dienas, tad noteikti nepieciešama izmeklēšana, 
lai izslēgtu astmu.
– Vai astmu un HOPS ir iespējams izārstēt?
– Diemžēl jāatzīst, ka ne astmu, ne HOPS mēs 
nespējam pilnībā izārstēt. Tomēr, atskatoties 
pagātnē, jāsecina, ka, piemēram, astma no bīs-
tamas un smagas, ar zināmu mistikas oreolu 
apvītas slimības ir pārvērtusies par viegli kon-
trolējamu kaiti. Lai gan joprojām pasaulē pacienti 
mirst astmas uzliesmojumu laikā, ir iespējams 
novērst praktiski visus nāves gadījumus. Lūzumu 
astmas ārstēšanas vēsturē izraisīja inhalējamie 
glikokortikoīdi jeb, tautas valodā runājot, «hor-
moni», kuri mazina nāves risku, lieliski noņem 
astmas simptomus, uzlabo plaušu funkcijas rak-
sturlielumus un pacientu dzīves kvalitāti. Turklāt 
visu iepriekš minēto ir iespējams panākt bez nozī-
mīgiem nevēlamiem blakusefektiem, kas bieži ir 
pacientu bažu lielākais cēlonis.
Arī HOPS ārstēšanā gūti būtiski panākumi. Pirm-
kārt, no slimības, kas tika uzskatīta par neārstē-
jamu un saistītu ar paša pacienta vainu (viņš taču 
smēķē!), tā jau pēc de�nīcijas šobrīd tiek trak-
tēta kā novēršama un ārstējama slimība. Otrkārt, 
ārstēšana ar bronhus paplašinošiem inhalatoriem 
nodrošina būtisku slimības simptomu mazināša-
nos, jau pieminētās plaušu funkcijas un pacientu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Kāpēc sabiedrībā un medicīnā par prioritāti ir 
izvirzījusies kardioloģija? No miokarda infarkta 
daudzi pacienti mirst, dažkārt pēkšņi. Savukārt 
no smagas plaušu slimības pacienti mirst lēni 
un reizēm mokoši. Svarīgākais ir tas, ka visbie-
žāk viņi nepagūst nomirt no plaušu slimības, jo 
skābekļa piegādes sistēmas vājuma dēļ ātrāk 
notiek katastrofa sirds vai smadzeņu asinsvados, 
un pacienta pēdējā diagnoze ir kardioloģiska. 
Īsāk sakot, pacients mirst no miokarda infarkta 
vai sirds ritma traucējumiem, slimodams ar hro-
nisku plaušu kaiti.
– Kas, jūsuprāt, ir veiksmīgu astmas terapiju 
veicinošie faktori?

– Veiksmīgas ārstēšanas ķīla ir pareiza diagnoze, 
pareiza, pacientam individuāli piemērota ārstē-
šana un sadarbība starp ārstu un pacientu. Ast-
mas un HOPS ārstēšana atšķiras no jebkuras citas 
iekšķīgās slimības ārstēšanas ar to, ka medika-
menti tiek ievadīti inhalāciju ceļā. Tāpēc dakte-
rim ir svarīgi ne tikai nozīmēt pareizās zāles, bet 
arī atbilstošu inhalācijas ierīci.
– Ko nozīmē atbilstoša inhalācijas ierīce?
– Pirmkārt, to, ka pacients ir apmācīts un prot ar 
to rīkoties. Otrkārt, pacients ir apmierināts ar savu 
inhalatoru, viņam tas patīk. Bieži vien tehniskās 
īpatnības un priekšrocības atkāpjas otrajā plānā, 
svarīga ir inhalāciju ierīces piemērotība konkrē-
tajam pacientam. No šiem faktoriem ir atkarīga 
pacientu līdzestība. Tāpat ir svarīgi, lai pacients 
būtu informēts par slimības būtību, gaitu un ārs-
tēšanas īpatnībām.
– Vai pastāv universāls līdzeklis, kas palīdzēs 
jebkuram astmas vai HOPS pacientam?
– Astmas ārstēšanas pamatā ir pretiekaisuma 
terapija, kas tiek nodrošināta ar inhalējamo gli-
kokortikoīdu palīdzību. Inhalējamie glikokortiko-
īdi mazina mirstību no astmas, likvidē šīs slimības 
simptomus, kā arī uzlabo plaušu funkcijas rak-
sturlielumus. HOPS ārstēšanas pamatā ir bronhu 
paplašinātāji jeb bronhodilatatori.
– Kā slimību izjūt pacients? Kā viņam zināt, 
kad var pārtraukt lietot zāles?
– Slimību pacients izjūt simptomu veidā. Sasnie-
dzot labu astmas kontroli, slimības simptomi 
izzūd, un pacientam rodas loģisks jautājums, 
vai ir nepieciešams turpināt ārstēšanu un vai 
turpmāka medikamentu lietošana nav saistīta 
ar nevēlamām blaknēm. Kā jau minēju, astma 
ir hroniska slimība un šobrīd nav iespējams to 
izārstēt. Mūsu spēkos ir panākt astmas kontroli. 
Tas nozīmē, ka pacientam nav nekādu slimības 
simptomu ne dienā, ne naktī, nav nepieciešamas 
bronhus paplašinošo jeb simptomus atvieg-
lojošo aerosolu inhalācijas, kā arī nav nekādu 
ikdienas aktivitāšu ierobežojumu nedēļām un 
mēnešiem ilgi. Tomēr, pārtraucot ārstēšanu, 
astmas simptomi parasti agri vai vēlu atgrie-
žas. Vēl bīstamāki ir astmas uzliesmojumi, 
kuru dēļ pacients ar ātro palīdzību var nonākt 
arī slimnīcā.

Ārstējot HOPS, visbiežāk neizdodas panākt sim-
ptomu pilnīgu kontroli, bet tikai atvieglot slimī-
bas gaitu. Pacientiem parasti saglabājas elpas 
trūkums �ziskas slodzes laikā, klepus, nespēks, 
bieži attīstās depresija. Secinājums ir tāds, ka ne 
vienas, ne otras slimības gadījumā, ja slimībai ir 
vidēji smaga vai smaga gaita, ārstēšanu pārtraukt 
parasti nav iespējams.
– Kādi ir biežāk dzirdētie stereotipi vai aiz-
spriedumi, kāpēc pacienti neievēro terapiju?
– Biežākie cēloņi, kāpēc pacienti pārtrauc ārstē-
šanu, ir laba pašsajūta, kas liek pārvērtēt ārstēša-
nas nepieciešamību, kā arī bailes no nevēlamām 
blaknēm. Taču gadās arī tā, ka pacienti vienkārši 
aizmirst ieelpot savu inhalatoru.
– Cik liela nozīme ir pacienta informētībai par 
slimību un pareizu zāļu lietošanu? Vai pietiek 
ar lietošanas instrukcijas izlasīšanu?
– Ārkārtīgi svarīgi ir rūpīgi apmācīt pacientu, iepa-
zīstināt ar inhalāciju ierīci, izskaidrot tās darbības 
un inhalāciju tehnikas īpatnības. Noteikti nepie-
tiek ar to, ka ārsts izraksta recepti un izsniedz to 
pacientam. Nepietiek arī ar īsu instruktāžu dažu 
minūšu garumā un informācijas bukleta izsnieg-
šanu. Nepieciešama aptuveni 30–60 minūšu 
apmācība, kuras laikā pacients tiek iepazīstināts 
ar vairākām inhalāciju ierīcēm, izvēloties pacien-
tam piemērotāko.
– Ko jūs ieteiktu katram pacientam vai viņa 
tuviniekiem, saskaroties ar ieilgušiem ast-
mas simptomiem? Kāpēc ir tik svarīgi doties 
pie ārsta, nevis tikai uz aptieku?
– Astmas un HOPS ārstēšanai bez ārsta receptes 
pacients faktiski nevar saņemt neko, jo visas zāles 
ir recepšu medikamenti.
– Vai mūsdienās informācijas meklēšana 
Google ir labs risinājums?
– Google un internets noteikti nav labākais risi-
nājums. Internetā ir pieejams ļoti daudz infor-
mācijas – gan uzticamas, gan neuzticamas, gan 
pareizas, gan nepareizas. Tur atrodama gan spe-
ciāla zinātniski pamatota informācija, gan cilvēku 
fantāzijas un dezinformācija. Šobrīd Latvijā nori-
sinās darbs pie mobilo viedtelefonu aplikācijas 
izveides, kas atgādinās pacientiem par veicama-
jām inhalācijām. Aplikācijā plānots iekļaut arī izglī-
tojošu informāciju.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Māris Bukovskis: «Lūzumu astmas ārstēšanas vēsturē izraisīja inhalējamie glikokor-
tikoīdi, kuri mazina nāves risku, lieliski noņem astmas simptomus, uzlabo plaušu 
funkcijas raksturlielumus un pacientu dzīves kvalitāti.»
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

LAUMA ABRAMOVIČA

Lai arī rudens ir laiks, kad palielinās 
plaušu slimību pacientu skaits, hroniskas 
obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) attīs-
tība nav atkarīga no gadalaika. Tā vei-
dojas ilgākā laika posmā. HOPS pacienti 
pie ārstiem vēršas novēloti, kad slimība 
ir grūti ārstējama.

Par HOPS runājam ar Tuberkulozes un plaušu 
slimību centra pneimonoloģi, alergoloģi, dr. 
Inetu Grīsli.

– Kā rudens ienāk jūsu praksē? Vai tas ir uzlies-
mojumu laiks jūsu pacientiem, ņemot vērā 
drēgno laiku un vīrusus?
– Plaušu ārstu praksēs rudens ir ļoti intensīva 
darba laiks. Pacientu netrūkst. Pēc siltās vasaras 
laiks mainās, strauji kļūst vēss, mitrs un vējains. 
Elpceļi hroniskiem plaušu slimniekiem, to skaitā 
hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) 
pacientiem, kļūst uzņēmīgi pret vīrusiem un bak-
tērijām. Tie aktivē jau esošo iekaisumu, radot 
HOPS uzliesmojumu.
– Kas ir HOPS un kā to atšķir no citas hronis-
kas elpceļu slimības astmas?
– Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības un 
astmas pamatā ir bronhu sašaurināšanās jeb 
obstrukcija. Pacientu galvenās sūdzības ir par 
elpas trūkumu, jo gaiss caur elpceļiem organismā 
nonāk lēnāk. Lai gan abas slimības pacientiem 
var likties līdzīgas, tomēr slimību cēloņi un iekai-
suma raksturs elpceļos ir atšķirīgi. Astmas gadī-
jumā ir alerģisks iekaisums elpošanas ceļos, ko 
var labi ārstēt ar pretiekaisuma medikamentiem 
inhalācijās. Tas labi padodas terapijai, un elpoša-
nas grūtības var pāriet pavisam. HOPS ir slimība, 
kur ne tikai elpceļi sašaurinās un izmainās iekai-
suma dēļ, bet arī saplīst plaušu maisiņi (alveolas) 
ap tiem. To sauc par em�zēmu. Līdz ar to plaušās 
notiek strukturālas pārmaiņas, kuras grūti pado-
das ārstēšanai. HOPS pacientiem var atvieglot 
simptomus un censties mainīt slimības gaitu tā, 
lai nebūtu uzliesmojumu.
Būtiska atšķirība abām slimībām ir tā, ka astma 
var sākties jebkurā vecumā, bet HOPS sākas cil-
vēkiem pēc 40 gadu vecuma. HOPS gadījumā 
vajadzīgi vairāk nekā 20 gadi, lai cilvēkam dažādu 
kairinātāju vai gāzu inhalācijas izraisītu slimību. 
Tie galvenokārt ir cigarešu dūmi, bet var būt arī 
kaitīgi darba un vides faktori. Arī astmas izcelsmē 
svarīgi ir ne tikai alergēni, infekcijas, bet arī smē-
ķēšana un citi faktori, tomēr slimības pamatā ir 
atšķirīgi mehānismi.
– Jūs minējāt smēķēšanu kā galveno HOPS 
iemeslu. Kādi ir pārējie faktori?
– Eiropā apmēram 80–90% gadījumu HOPS 
iemesls ir smēķēšana. Var būt arī citi riska faktori, 
piemēram, darba apstākļi. Pie mums Latvijā, strā-
dājot celtniecībā vai metināšanā, putekļu, dažādu 
ķīmisko vielu un gāzu inhalācijas varētu būt HOPS 
cēloņi. Valstīs, kurās ir attīstīta kalnrūpniecība, ar 
HOPS slimo ogļrači. Arī biežas elpceļu infekcijas 
bērnībā, pasīvā smēķēšana, zems dzimšanas svars 
ietekmē plaušu funkciju un, iespējams, nākotnē 
spēlē lomu HOPS izcelsmē.
– Cik jūtama un traucējoša HOPS ir ikdienas 
dzīvē? 
– Katram pacientam slimība izpaužas citādi. Galēji 
smagam pacientam tā var būt invaliditāte, bet 
vieglākam slimniekam – nelieli dzīves ierobežo-
jumi. Pirmās sūdzības parasti ir par elpas trūkumu 
pie �ziskas slodzes. Ja cilvēkam nav aktīvs dzī-
vesveids, viņš var nemanīt to, ka slimība sākas. 

Ja HOPS pacients ir �ziska darba strādnieks, viņš 
diezgan ātri pamana, ka nespēj savu darbu veikt, 
un meklē palīdzību. Var būt elpceļu infekcijas, 
piemēram, bronhīts, kura dēļ pacients nonāk pie 
ārsta un, veicot spirogrā�ju, diagnosticē HOPS. 
Reizēm sūdzību ir maz, bet plaušu funkcija ir 
tikai puse no vajadzīgās. Tas nozīmē, ka pacients 
pielāgojies dzīves ierobežojumiem vai arī savus 

simptomus saista ar vecumu vai citām slimībām. 
Iespaids, kādu HOPS atstāj uz dzīves kvalitāti, ir 
atkarīgs no katra slimnieka.
– Kurā brīdī cilvēki biežāk vēršas pie ārsta – 
slimības sākuma stadijā vai novēloti?
– Latvijā un pasaulē cilvēki pie ārsta vēršas novē-
loti, un HOPS tiek diagnosticēta stadijās, kad tā 
ir grūti ārstējama. Slimības sākumā tā ir daudz 
vieglāk ārstējama. HOPS pacientiem izdodas 
saglabāt labu plaušu funkciju un apturēt slimī-
bas progresēšanu.

– Kādas metodes pacientam tiek izmantotas, 
lai noteiktu precīzu diagnozi?
– Galvenā diagnostikas metode ir spirogrā�ja. 
Tā ir jāveic jebkuram pacientam ar elpas trū-
kumu, klepu, kā arī visiem smēķētājiem pēc 40 
gadu vecuma. Spirogrā�jas laikā pārbauda gaisa 
plūsmu elpošanas ceļos, cik ātri un cik daudz 
pacients var izelpot. Tālāk tiek veikti testi ar zālēm, 
kuras paplašina bronhus. Astmas pacientiem pēc 
inhalācijas kļūst vieglāk un rezultāti uzlabojas, bet 
HOPS pacientam nē. Simptomi var kļūst mazāk 
izteikti, izelpa arī var palikt vieglāka, bet testa 
rezultāti būtiski nemainās. HOPS pacientiem veic 
arī rentgenu vai datortomogrā�ju plaušām, lai 
precizētu strukturālās izmaiņas – plaušu maisiņu 
sabrukšanu jeb em�zēmu.
– Kādi faktori ietekmē HOPS terapijas efek-
tivitāti? 
– Efektivitāti nosaka tas, cik agri tiek diagnosticēta 
slimība un cik līdzestīgs, saprotošs un atbalstošs 
savai terapijai ir slimnieks. Pirmkārt, jāpārtrauc 
smēķēšana, un tas ir paša pacienta rokās. Mediķa 
spēkos ir atbalstīt slimnieku un ieteikt pretsmē-
ķēšanas līdzekļus, bet galvenā panākumu atslēga 
ir paša smēķētāja motivācija. Otrkārt, jāseko līdzi 
ārsta ieteikumiem par pareizām un regulārām 
medikamentu inhalācijām. Tālāk nepieciešamas 
arī dzīvesveida izmaiņas – pilnvērtīgs uzturs, �zis-
kas aktivitātes. Ieteicama vakcinācija pret gripu. 
Katram pacientam tiek izstrādāts individuāls 
plāns, kam jāseko līdzi.
– Vai pacienti, kuri ilgstoši smēķē, ir saprotoši 
pret lūgumu smēķēšanu atmest?
– Lielākā daļa saprot, bet smēķēšana ir smaga 
atkarība. Daži no slimniekiem saka, ka to nevarēs, 

bet ir slimnieki, kas ir gatavi līdzdarboties un kam 
mēs cenšamies palīdzēt.
– Vai smēķētājiem ir kāds kritiskais brīdis, kad 
pēc atmešanas tomēr ir vēlme smēķēt?
Runājot par smēķēšanas atmešanu, pacients jābrī-
dina, ka īpaši grūtas būs pirmās sešas nedēļas. Ja 
izmanto medikamentus smēķēšanas atmešanai, 
ārstēšanās kurss ir trīs mēneši. Par nesmēķētāju 
pacientu uzskata pēc sešiem mēnešiem. Neveiks-
mes gadījumā vienmēr ir iespēja mēģināt atmest 
smēķēšanu vēlreiz.
– Vai, lietojot zāles, pacients tiek izārstēts?
– Hroniskas plaušu slimības mēs diemžēl izārstēt 
nevaram. Mūsdienu medicīna spēj kontrolēt sli-
mību, mazināt simptomus. HOPS slimniekiem 
nozīmētā terapija jāturpina visa mūža garumā. 
Laikus atklātas slimības gadījumā terapijas kursā 
kāds medikaments var tikt mainīts vai atcelts. 
HOPS gadījumā katram pacientam tiek meklēta 
labākā terapija.
– Vai ir kādi jaunumi terapijā, kas varētu palī-
dzēt uzlabot pacientu līdzestību un regulāru 
zāļu lietošanu?
– Medikamenti visu laiku mainās, nāk klāt jaunāki 
un efektīvāki. Tiek uzlabotas inhalāciju ierīces, 
lai pacientiem būtu viegli un ērti ieelpot zāles. 
Pamata medikamenti ir bronhu paplašinātāji. 
Jaunākie medikamenti darbojas ilgstoši – 12 un 
pat 24 stundas. Tas nozīmē, ka pacienti var izvē-
lēties lietot medikamentus arī reizi dienā, kas 
uzlabo līdzestību.
– Vai pacienti vienmēr paļaujas uz ārsta 
ieteikumiem? 
– Tas ir atkarīgs no katra pacienta. Diemžēl medi-
kamentu līdzmaksājums ir liels, un daudzi eko-
nomē, inhalatorus lieto reti vai nepērk nemaz. 
Protams, mēs vienmēr iesakām līdzekļus labāk 
ieguldīt medikamentos, ne smēķēšanā.
– Vai ir iespējams vienkāršā veidā cilvēkam 
veikt paškontroli?
– HOPS gadījumā ar paškontroli ir grūti. Visla-
bāk pacienta stāvokli raksturo �ziskās aktivi-
tātes, tāpēc pasaulē izmanto soļu skaitītājus 
vai speciālās programmas viedtālruņos. Sim-
ptomu novērtēšanai izmanto speciālu testu CAT 
(COPD Assesment Test). To iesaka aizpildīt vizītē 
pie ārsta. Protams, pacients var šādu testu pildīt 
mājās, un redzot, ka punktu skaits kļūst lielāks 
un stāvoklis – smagāks, tūlīt doties pie ārsta. 
Mēs iesakām reizi trīs mēnešos iet pie ģimenes 
ārsta pēc receptēm, lai turpinātu ārstēšanos, un 
tad, aizpildot testu, var redzēt, kā slimība norit. 
Spirogrā�ju šiem pacientiem iesaka veikt reizi 
gadā, jo plaušu funkcijas izmaiņas notiek pakā-
peniski un lēnām.
– Vai HOPS pacients drīkst pats pārtraukt lie-
tot zāles, ja jūtas labi?
– Es ieteiktu sākt ar ārsta apmeklējumu un 
pārrunāt veselības stāvokli, nevis pašam pie-
ņemt tādus lēmumus. Pārtraucot zāļu lietošanu, 
HOPS simptomi pēc brīža atkal atjaunojas, un 
pieaug uzliesmojuma risks. Ļoti reti pacienti 
sajūtas tik labi, ka paši sevi uzskata par izārstē-
tiem. Biežāk ir tā, ka zāles nepalīdz tik labi kā 
cerēts, un tāpēc viņi tās vairs nelieto. Būtisks 
pārtraukšanas iemesls ir nespēja veikt līdzmak-
sājumu, jo pacientam jāsedz puse no medika-
menta cenas.
– Cik ilgā laikā pacients jūt terapijas rezultā-
tus, kad elpošana kļūst vieglāka?
– Ja slimība tiek diagnosticēta laikus, jau pāris 
dienu vai nedēļas laikā pacients var sajust elpo-
šanas uzlabošanos. Vidēji smagiem, smagiem 
un ļoti smagiem slimniekiem vajadzētu vismaz 
mēnesi, lai sajustu ievērojamu rezultātu.

HOPS – grūti ārstējama, ja vēlu diagnosticēta

Ineta Grīsle: «Galvenā HOPS diagnostikas metode ir spirogrāfija. Tā ir jāveic jeb-
kuram pacientam ar elpas trūkumu, klepu, kā arī visiem smēķētājiem pēc 40 gadu 
vecuma. Spirogrāfijas laikā pārbauda gaisa plūsmu elpošanas ceļos, cik ātri un cik 
daudz pacients var izelpot. Tālāk tiek veikti testi ar zālēm, kuras paplašina bronhus.»

Ja pacients ārstam 
uzticas un sadarbība ir 
laba, tad arī rezultāti 
parasti ir labi. Tiem, 
kas diagnozi nepieņem 
un neuzskata sevi 
par slimiem, ir grūti 
palīdzēt, jo viņi vienmēr 
atradīs kādu atrunu, 
kāpēc nelietot zāles.
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ACEROLA
Sweet

Dabīgs C vitamīns ar 
lielisku garšu visai ģimenei.   

tas ir dabīgs C vitamīna preparāts, 
kura izgatavošanā tiek 

izmantots Acerolas ķiršu ekstrakts.

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

Jautājiet aptiekās!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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