
Šo rudeni Liepājas reģionālā slimnīca ir iesākusi jaunā vizuālā veidolā, kas ir tapis trīsarpus gadus. Jaunu izskatu ieguvusi arī 
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāle. 
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5. septembrī pabeigta Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcija, bet 
slimnīcas vadība plāno nākamos lielos projektus.

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca gādā par ārstniecisko pakalpojumu 
kvalitāti, kā arī pacientu un mediķu ērtībām.

SKATĀS TĀLĀK TURPINA ATTĪSTĪTIES
15. lpp.4. lpp.

NAV TĀDAS SAJŪTAS, KA MĒS BŪTU SLIM
NĪCĀ, KAS ATRODAS LATVIJĀ! TĀ TAGAD 
SAKA TEJU IKVIENS, KURŠ PĀRKĀPJ LIEPĀ
JAS REĢIONĀLĀS SLIMNĪCAS SLIEKSNI.

Tīri, glīti, mājīgi un krāsaini – tāds ir kopējais vizuālais skats, kas tapis 
kopš 2011. gada, kad slimnīcā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējumu, valsts un Liepājas pilsētas, kā arī Liepājas reģionālās slim-
nīcas nopelnītajiem līdzekļiem sākās vērienīga rekonstrukcija. 

Jau gadu pēc tās uzsākšanas pie slimnīcas atklāja jaunu piebūvi, kurā iz-
vietoja plašu un ērtu Konsultatīvo nodaļu pirmajā stāvā un plašas, gaišas 
un mūsdienīgi aprīkotas operāciju zāles un Dienas stacionāru otrajā stāvā. 

Tālākajā rekonstrukcijas gaitā slimnīcā ir pilnībā rekonstruēti visi 12 
augstceltnes stāvi. Slimnīcā tagad ir mūsdienīga Intensīvās terapijas, Jaun-
dzimušo intensīvās terapijas un citas nodaļas.

Pateicoties Vides un reģionālās attīstības ministrijas atbalstam, Liepājas 
slimnīca saņēma Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu slim-
nīcas fasādes siltināšanai. Šī projekta realizācijas gaitā uz jumta izvietotas 
saules baterijas, kas turpmāk saražos vienu desmito daļu no slimnīcā ne-
pieciešamās elektroenerģijas, tādējādi dodot ievērojamu ietaupījumu no 
budžeta līdzekļiem.

Kopumā Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijā trīs ar pusi gadu lai-
kā ieguldīti 20 miljoni eiro, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums.

Taču Liepājas slimnīca nav vienīgā reģionā, kas ieguvusi jaunu veidolu. 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir vienīgā ārpus Rīgas, kas ir pilnībā 
rekonstruēta gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Tā atbilst mūsdienu prasī-
bām gan no pacientu plūsmas koordinācijas, gan no medicīniskā personā-
la darba apstākļu, gan pacientu ārstēšanās vides viedokļa. Tagad augstie 
standarti ir ieviesti arī Talsu filiālē, kur uzbūvēta pilnīgi jauna slimnīcas ēka. 
Tā ir pagaidām vienīgā slimnīca kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, kas 
uzbūvēta pilnīgi no jauna.

Slimnīcas attīstību atbalsta Ventspils pašvaldība, kas ik gadu piešķir fi-
nansējumu jaunākās paaudzes medicīnisko iekārtu iegādei un jaunu veselī-
bas aprūpes pakalpojumu ieviešanai.

PLAŠĀKAS IESPĒJAS SOLIS AUGŠUP ASTOŅI GADI
Kā attīstās invazīvā kardioloģija Liepājā.Kāpēc vajadzīgs Kurzemes Uroloģijas centrs.Būtiski jaunumi onkoloģiskajiem pacientiem.

9. lpp.6. lpp.5. lpp.
Ceļu un gūžu locītavas protezē arī Ventspilī.
KAD SĀP

20. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS
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AGRITA ZAICEVA

Jaundzimušo bērnu aprūpe ir ļoti īpaša 
un specifi ska, jo katrs sīkums var mainīt 
bērniņa dzīvi. Nereti rokrokā ir jāiet medi-
cīniskajai palīdzībai ar ārsta intuīciju. Lie-
pājas Reģionālās slimnīcas Jaundzimušo 
intensīvās terapijas nodaļas (agrāk Kur-
zemes Perinatālā aprūpes centra) vadī-
tāja Inese Medvecka ar jaundzimušajiem 
strādā 30 gadus.

Ar viņu runājam gan par medicīniskajām iespējām, 
kas gadu gaitā mainījušās, glābjot mazo bērniņu 
veselību un pat dzīvību, gan par pašreizējām iespē-
jām Liepājas reģionālajā slimnīcā pēc tam, kad tur 
veikta rekonstrukcija un nodaļa ieguvusi jaunas un 
mūsdienīgas mājas.

– Ārstiem parasti intervijās jautā par iemes-
liem, kas lika izvēlēties šo profesiju.
– Es to zināju jau piecu sešu gadu vecumā, taču 
nekāda iemesla vai izskaidrojuma šai izvēlei man 
nav – es nezinu, kāpēc tā izdomāju! Taču vēlāk, 
kad vidusskolas laikā strādāju Bērnu slimnīcā par 
sanitāri, apzināti izvēlējos bērnu ārsta specialitāti.
– Jūs esat liepājniece, kas atgriezās strādāt savā 
dzimtajā pilsētā.
– Jā, lai gan man bija iespēja palikt un strādāt 
Rīgā, dzīve tā veidojās: mīlestība, laulība, studiju 
laikā piedzima dēls, un mēs izlēmām pēc valsts 
sadales strādāt Liepājā. Tajos laikos pēc pastāvo-
šās sadales katru gadu uz Liepāju nosūtīja darbā 
daudz jauno ārstu, arī pediatrus. Piemēram, togad, 
kad es atnācu, mūs uz Liepāju nosūtīja teju des-
mit pediatrus! Ja nemaldos, mēs no tā izlaiduma 
esam palikuši četri: es, mūsu slimnīcas Bērnu noda-
ļas vadītāja Guna Heidemane, mana kolēģe Inese 
Dobele un Anita Liepa, kas tagad ir ģimenes ārste.
– Karjera Liepājā ir bijusi veiksmīga.
– Jā, es nevaru sūdzēties (smejas)! Es sāku strādāt 
tajā pašā nodaļā, kur iepriekš biju sanitāre. Sākums 
nepavisam nebija viegls. Tolaik nebija tā kā tagad, 
kad ir rezidentūra – mēs bijām beiguši augstskolu, 
diploms bija un, lūdzu, strādājiet! Neviens blakus 
nestāvēja un nepamācīja. Tolaik arī nebija inter-
neta, kur paskatīties, ja kaut ko nezini – viss bija 
jāpatur galvā. Kaut vai tas, kā rēķina zāļu devas bēr-
niem: uz bērna svara kilogramiem vai gadiem? Tas 
viss bija jāzina no galvas. Vispār tas bija traks laiks.

Tā laika Liepājas ārsti un arī vecāki atceras sta� lo-
koka uzliesmojumu. Tieši tad es sāku strādāt. Mana 
karjera jau pēc gada ievirzījās pavisam citā gultnē: 
kad biju devusies pirmajā atvaļinājumā, man pie-
zvanīja slimnīcas galvenais ārsts Gunārs Jaunzems 
un piedāvāja, vai negribu savu turpmāko dzīvi sais-
tīt ar neonatoloģiju – jaundzimušo aprūpi – un strā-
dāt Dzemdību namā. Es apsolīju padomāt un visu 
atvaļinājumu pavadīju, lasot manā īpašumā esošās 
divas neonatoloģijas grāmatas. Pēc atvaļinājuma 
pateicu: jā, mēģināšu! Zīmīgi, ka vēl studiju gados 
kāda ārste man teica: jums jākļūst par neonato-
loģi! Es atbildēju: nemūžam! Man šķita, ka no tik 
maziem bērniem neko nevar saprast.
– Nepietika ar to, ka, tikai gadu pastrādājusi, 
nonācāt pavisam jaunā sfērā, bet jūs ielika arī 
par nodaļas vadītāju.
– Sākumposmā vecajā Dzemdību namā mēs strā-
dājām kopā ar kolēģi Vinetu Kalnu. Vēlāk pievie-
nojās trešā neonatoloģe. Ar sta� lokoka epidēmijas 
apkarošanu neklājās viegli līdz brīdim, kad 1986. 
gadā uzcēla jauno slimnīcu, kur nonācām pilnīgi 
jaunā vidē. Jaunajā dzemdību nodaļā vairs nebija 
lielo palātu, kur bērni pa divdesmit gulēja cits citam 
blakus. Bērni pēc dzemdībām jau no paša sākuma 
bija kopā ar mammām. No sterilitātes un infekciju 
ierobežošanas viedokļa tas bija ļoti, ļoti labi.
– Vēl pēc aptuveni desmit gadiem slimnīcā 
atvēra speciālu Kurzemes Perinatālās aprū-
pes nodaļu, kas atkal bija liels solis uz priekšu 
jaundzimušo aprūpē.
– Iniciatīva šādu nodaļu atvēršanai Latvijā pieder 
ārstam neonatologam Mārcim Cīrulim, kas strādāja 
Rīgas Dzemdību namā un tur jau pagājušā gad-
simta septiņdesmitajos gados bija izveidojis pirmo 
Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļu. Šveice 
bija gatava � nansēt Perinatālās aprūpes nodaļu 
izveidošanu, apmaksājot aparatūras iegādi un per-
sonāla apmācību, izveidojot centrus gan Rīgā, gan 
reģionos. Tobrīd Liepāja šajā projektā nemaz nebija 
ietverta – centru bija paredzēts izvietot Saldū vai 
Kuldīgā, tuvāk Rīgai. Tomēr iedzīvotāju un dzem-
dību skaita ziņā Liepājas izvēle izrādījās optimālāka.
– Kādas ir to bērniņu veselības problēmas, kas 
nonāk jūsu un jūsu kolēģu aprūpē?
– Gadījumu ir daudz, un ir reizes, kad nodaļa ir 
pilna. Tie ir gandrīz visi priekšlaikus dzimušie bērni, 
kas nākuši pasaulē Liepājā un arī citās Kurzemes 
dzemdību palīdzības iestādēs. Tie ir mazuļi ar elpo-
šanas problēmām, ar sirdsdarbības traucējumiem, 
pēc traumatiskām dzemdībām, arī ar dažādām 
infekcijām un citām patoloģijām.
– Tā ir taisnība, ka ar katru gadu problemātisko 
bērnu ir aizvien vairāk un vairāk?
– Nevar teikt, ka viņu ir vairāk, bet viņi ir savādāki. 
Joprojām pēc 30 darba gadiem man ir gadījumi, 
kad es atkal un atkal saku: to es redzu pirmo reizi! 
Situācijas kļūst sarežģītākas un komplicētākas. 
Vienlaikus ir pilnveidojušās izmeklēšanas un diag-
nostikas iespējas.
– Jums ir kāds skaidrojums, kāpēc tā? Varbūt 
tā ir ekoloģiskā situācija, varbūt nekvalita-
tīva pārtika?
– Ir milzum daudz ietekmējošu faktoru. Es gri-
bētu teikt, ka nereti jaunās māmiņas ir slimākas 
nekā pirms gadiem. Varbūt arī drosmīgākas, jo 

laist bērniņu pasaulē izvēlas sievietes, kas pašas 
ir smagi slimas un agrāk noteikti nebūtu laidušas 
pasaulē bērnu. Piemēram, sieviete ar smagu sirds-
kaiti vai nieru patoloģiju. Turklāt nereti šīs sievietes 
veselības dēļ pašas nevar par mazuli parūpēties.
– Jūsu nodaļa bija viena no pirmajām, kas pēc 
slimnīcas rekonstrukcijas pārcēlās uz jauna-
jām, speciāli šīs nodaļas vajadzībām piemēro-
tajām telpām. Kad tas bija noticis, jūs jau pēc 
divām nedēļām teicāt: es vairs nespēju iedo-
māties, kā strādājām vecajā nodaļā! Šīs pār-
maiņas patiešām ir tik lielas?
– Tā patiešām ir, un mums tagad šķiet, ka nekad 
neesam strādājuši vecajā nodaļā, tā esam piera-
duši pie jaunajiem apstākļiem. Te mums ir pilnīgi 
viss, kas ir vajadzīgs, lai sniegtu neatliekamo palī-
dzību. Kopumā mēs varam uzņemt 16 mazuļus: 
sešas vietas paredzētas jaundzimušo reanimācijai 
un intensīvajai terapijai un desmit vietas – tālākam 
ārstēšanas procesam. Mums ir astoņas palātas: 
divas divvietīgas un pārējās vienvietīgas. Ir atse-
višķa ēdamtelpa māmiņām, ir atpūtas telpas arī 
personālam. Mēs esam nodrošināti ar mūsdienī-
gām telpām un modernu aparatūru, tāpēc ļoti 
plašu palīdzību sniedzam paši un tikai ļoti speci-
� skos gadījumos, ja nepieciešama kardioloģiskā, 
ķirurģiskā, ģenētiskā u.tml. palīdzība, transportē-
jam mazo pacientu uz Rīgu.
Jaunizveidotās nodaļas veiksmīgu funkcionēšanu 
lielā mērā nodrošināja sadarbība gan ar slimnīcas 
vadību, gan ar būvniekiem, kuri bija atsaucīgi un 
respektēja personāla ieteikumus nodaļas plāno-
šanas un tapšanas procesā, lai rezultāts būtu vis-
labākais. Un tāds, manuprāt, tas arī ir!
– Speciālistu nodaļā arī pietiek?
– Tas gan ir smags jautājums, un es brīnos, kāpēc 
jaunie speciālisti nevēlas nākt uz Liepāju. Es neat-
ceros, kad pie mums būtu atnācis jauns kolēģis, lai 
gan esam mēģinājuši rezidentus atvilināt. Neviens 
pat nav atbraucis, paskatījies un pamēģinājis, kā 
būtu dzīvot un strādāt Liepājā. Bet, manuprāt, dzīve 
šeit ir ļoti laba: ir bērnudārzi un skolas, pašvaldībai 
ir jauno speciālistu dzīvokļu atbalsta programma, ir 
kultūras un atpūtas iespējas un ir darbs slimnīcā – 
nāciet un strādājiet!
– Kāds ir pats mazākais bērniņš, kam esat palī-
dzējuši izdzīvot un izārstēties?
– Mums ir labi rezultāti, sākot no 25–26 grūtniecī-
bas nedēļām. Svars tādam bērniņam ir nepilni 700 
grami. Mēs viņus sekmīgi ārstējam, un vēlāk viņiem 
ir labi attīstības rādītāji. Ar mazākiem bērniņiem ir 
problemātiski, bet tā ir ne tikai mums – tā ir visos 

centros Latvijā un ārzemēs. Ja arī izdodas šādu 
mazuli glābt, liela daļa no viņiem vienalga dzīvo 
ar paliekošām veselības problēmām. Ar grūtībām 
uzturētā dzīvība izvirza jaunas rūpes, lai tas cilvē-
ciņš būtu spējīgs arī kvalitatīvi dzīvot.
– Viegls gan šis darbs nav.
– Nepavisam! Zināmā mērā to var salīdzināt ar 
dzemdību procesu: kad viss ir garām, tad sāpes 
ātri aizmirstas. Taču tad, kad tas notiek, tad ir 
ļoti grūti. Tieši mammām ir grūti, jo daudzām ar 
saviem mazuļiem te jāpavada ilgs laiks, pat vairāki 
mēneši. Mēs, mediķi, no pieredzes zinām, kad būs 
pirmais lūzuma punkts un kad nākamais, un attie-
cīgi mēģinām viņām palīdzēt. Vienīgais, kā mums 
nodaļā trūkst, ir psihologs, kas līdzīgi kā ārpus 
medicīniskās kompetences sociālās problēmas 
risinošs slimnīcā strādājošais sociālais darbinieks 
varētu profesionāli palīdzēt gan māmiņām, gan 
personālam. Piemēram, vieglāk ir tām mammām, 
kas naktīs brauc mājās un ir atpūtušās, bet ir tādas, 
kas to nevēlas. Tām, kas dzīvo slimnīcā kopā ar 
bērniem, bieži vien pietrūkst mājinieku atbalsta, 
tām, kas atbraukušas no citām Kurzemes pilsē-
tām, tuvinieki pavisam reti var atbraukt un apcie-
mot – viņām patiešām ir grūti. Tad mēs mammas 
cenšamies visādi izklaidēt. Piemēram, iesakām, lai 
uz pāris stundiņām aizbrauc un pastaigā pa pil-
sētu. Cita piekrīt, cita nav gatava ne soli atkāpties 
no sava bērniņa. Piemēram, nesen aizgāja mājās 
mamma, kas tik ļoti bija pieķērusies mediķiem, ka 
baidījās doties prom. Ir visādi gadījumi. Arī mēs 
paši, mediķi, lai gan ārēji esam mierīgi, jo mums 
tādiem ir jābūt, iekšēji stresu jūtam, un tas dara 
savu kaitējumu mūsu veselībai.
– Ir kaut kas, ko jūs gribētu pateikt mammām 
un kas varētu samazināt patoloģiju iespēja-
mību jaundzimušajiem?
– Man ir žēl to jauno meiteņu, kuras savu vese-
lību tērējušas, pirms kļuvušas par māmiņām. Es 
teikšu tā: par ātru sākušas dzīvot pieauguša cilvēka 
dzīvi ar visām no tā izrietošajām sekām. Ar to es 
domāju gan alkohola lietošanu, gan smēķēšanu, 
gan biežu partneru maiņu un daudz ko citu. Vēl 
viena liela problēma ir pieaugošais jauno sieviešu 
zemais izglītības līmenis – lielai daļai pirmdzem-
dētāju nav pabeigta pat pamatizglītība. Ja reiz nav 
pamatzināšanu, tad ko viņas varēs dot un kā palī-
dzēs saviem bērniem? Lūk, tas ir bēdīgi! Taču tās 
ģimenes, kuras atbildīgi izturas pret veselību un 
uzņemas rūpes par tālāko bērnu izaugsmi, vieš 
cerību, ka, pieaugot dzemdību skaitam, nodroši-
nās jaunās paaudzes dzīves kvalitāti.

BĒRNU VESELĪBAI

Bērnu ārste, neonatoloģe Inese Medvecka savā profesijā ir nostrādājusi 30 gadus, taču 
neslēpj, ka joprojām ir situācijas, kurās nākas atzīt: kaut ko tādu redzu pirmo reizi!
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KRISTĪNE PASTORE

2011. gada februārī Liepājas reģionālajā 
slimnīcā sākās vērienīga rekonstrukcija, 
kas ar svinīgu lentītes pārgriešanu dau-
dzu viesu klātbūtnē pabeigta pavisam 
nesen – 5. septembrī.

Rekonstrukcijas gaitā slimnīca ir ieguvusi jaunu 
ārējo izskatu un siltu kažociņu, tādējādi uzlabojot 
energoefektivitāti. Vizuāli un kvalitatīvi ir mainī-
jušās arī iekštelpas. Rekonstrukcijas vairāku kārtu 
gaitā slimnīcai ir uzbūvēta jauna piebūve, kurā 
atrodas Konsultatīvā nodaļa, Latvijā vienas no 
modernākajām operāciju zālēm un plašs dienas 
stacionārs, ir izbūvēts jauns dzemdību bloks, kam 
līdzās atrodas Jaundzimušo intensīvās terapijas 
nodaļa, pie jaunām telpām tikusi Reanimācijas un 
Radioloģijas nodaļa, kā arī rekonstruētas nodaļas, 
kas atrodas no 3. līdz 12. stāvam. Tur izbūvētas tip-
veida nodaļas ar mūsdienīgu plānojumu. Projekta 
realizācijas gaitā iegādāta arī jauna un mūsdienīga 
diagnostikas un ārstēšanas aparatūra.
Veicot slimnīcas rekonstrukciju, daudz ir domāts 
arī par slimnīcas darbinieku ērtībām. Viņu vaja-
dzībām nodaļās ir atvēlētas telpas atpūtas zonai, 
slimnīcas pagrabstāvā izbūvētas ģērbtuves un 
dušas, ir izveidota speciāla automašīnu stāv-
vieta un arī velosipēdu novietne. Autostāvvieta 
izbūvēta un vēlāk paplašināta arī pacientu un 
apmeklētāju ērtībām. Līdz ar to Liepājas reģio-
nālā slimnīca, kas celta 1986. gadā, pārvērtusies 
līdz nepazīšanai. Kopējās rekonstrukcijas darbu 
izmaksas ir 20 miljoni eiro, no kuriem 85% ir Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) �nansē-
jums. Taču nesakārtota palikusi vēl aptuveni viena 
trešdaļa slimnīcas – pārvērtības vēl gaida tās aus-
trumu spārns, tāpēc procesam būs turpinājums.
Par vērienīgo rekonstrukciju un nākotnes plāniem 
stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekš-
sēdētājs Edvīns Striks.

– Ir pagājuši trīsarpus gadi kopš sākās lielie 
rekonstrukcijas darbi. Būsim atklāti – toreiz 
neviens neticēja, ka kaut kas tāds, ko tagad 
redzam, ir iespējams. Kāda ir sajūta?
– Teikšu atklāti – ne katram vadītājam ir laime būt 
uzņēmuma vadībā laikā, kad notiek tik vērienī-
gas pārmaiņas. Par to man ir liels gandarījums, 
lai gan neslēpšu – laiku pa laikam bija brīži, kad 
gribējās visam atmest ar roku. Katrā ziņā viegli 
tas nav nācis, jo mums bija jānodrošina vienlaikus 
gan raiti būvniecības tempi, gan arī ārstniecisko 
pakalpojumu nepārtrauktība.
– Tas varētu būt ļoti sarežģīti.
– Bija jau arī, un tāpēc tagad, kad esam sasnieguši 
rezultātu, es gribu visiem, visiem – gan celtnie-
kiem, gan slimnīcā strādājošajiem, gan slimnie-
kiem, viņu piederīgajiem un ikvienam, kas šajā 
laikā pabija slimnīcā, – pateikt paldies par pacie-
tību. Jo situācijas dažkārt bija ekstremālas: gan 
troksnis, gan putekļi, gan plīsa ūdens caurules 
un tamlīdzīgi. Varbūt neticēsiet, bet mēs šajā 
laikā nesaņēmām nevienu sūdzību. Domāju, tas 
nozīmē, ka cilvēki bija sapratuši pārmaiņu nepie-
ciešamību un bez neērtībām pie tām netiksim.
– Kad jaunā piebūve bija gatava un tajā sāka 
strādāt Konsultatīvā nodaļa, jau pirmajā gadā 
būtiski palielinājās apmeklētāju skaits un 
sniegtās palīdzības apjoms.
– Palielinājās gan sniegtās palīdzības apjoms, gan 
arī cilvēku apmierinātība. To apliecināja Liepājas 
Universitātes studentu veiktais pētījums. Mums 
pētījumu jomā ar vietējo augstskolu ir sadar-
bība jau kopš 2007. gada – viņi regulāri veic gan 
pacientu un viņu piederīgo, gan ambulatoro 

klientu aptaujas. Mums tās ir svarīgas, lai zinātu 
savas vājās vietas. Aptauja pēc piebūves atvēr-
šanas parādīja, ka cilvēku apmierinātība ir 
būtiski cēlusies.
– Kaut gan tur strādāja tie paši cilvēki, kas 
vecajā nodaļā, un nāca tie paši cilvēki, kas 
agrāk. Kas bija mainījies?
– Es domāju, ka mainījās abas puses. Tas sen ir 
pierādīts, ka vide cilvēku gan maina, gan ārstē. 
Sākumā cilvēki ienāca jaunajā Konsultatīvajā 
nodaļā un tā skeptiski skatījās: kas tā te tagad 
būs par koncertzāli, kāpēc viss bija vajadzīgs tik 
liels un plašs. Bet ir vajadzīgs plašs un gaišs, lai 
būtu ērti. Turklāt jau pēc gada mums bija skaidrs, 
ka jāpaplašina Konsultatīvās nodaļas piedāvājums 
un jāveido papildu ārstu konsultantu kabineti, ko 
mēs nākamajā kārtā arī izdarījām.
– Vai īsos vārdos ir iespējams novērtēt iegu-
vumus no paveiktās rekonstrukcijas?
– To ir ļoti daudz, bet pirmais un galvenais ir sakār-
totā darba vide, kas ir svarīgi gan pacientiem, gan 
darbiniekiem. Taču tas viss bija iespējams, tikai 
pateicoties ERAF naudai. Ne pašu spēkiem un pat 
ne ar valsts atbalstu vien kaut kas tik vērienīgs 
nebūtu iespējams. Te ir arī viena būtiska nianse: 
ja mēs jau pašā sākumā būtu zinājuši, ka beigās 
naudas būs tik daudz, cik sanāca, tad noteikti bija 
jādomā par jaunas slimnīcas būvniecību, nevis 
esošās rekonstrukciju. Taču to neviens nezināja 
– nauda nenāca vienā maksājumā. Pēc tam, kad 
bijām sagatavojuši pirmo projektu, mēs saņē-
mām 3,4 miljonus latu. Tolaik nevienam nebija 
skaidrs, vai turpmāk arī būs iespējas tikt pie ERAF 
�nansējuma. Tāpēc saņemtā nauda bija jāliek 
lietā, un mēs sākām piebūves celšanu. Tad pa 
posmiem atkal bija iespēja tikt pie jauna �nansē-
juma. Turklāt labi ir tas, ka mēs jau pašā sākumā 
izstrādājām projektu visas slimnīcas rekonstruk-
cijai, nevis tikai atsevišķiem posmiem. Līdz ar 
to tiklīdz atkal bija iespēja tikt pie �nansējuma, 
mēs secīgi varējām turpināt iesākto. Arī tagad 
nekas vēl nav beidzies – viena trešā daļa slimnī-
cas nav rekonstruēta.

– Kad atklāja piebūvi, kurā ir arī jaunas operā-
ciju zāles, slimnīcas vadošais ķirurgs Viesturs 
Rozītis neslēpa prieka asaras: viņš kā viesķi-
rurgs tādās zālēs esot strādājis ārzemēs un 
nav ticējis, ka kādreiz kaut kas tāds būs arī 
Liepājā un viņš tur ikdienā strādās. Ar ko šīs 
zāles ir tik īpašas?
– Vislabāk šīs pārmaiņas novērtē cilvēki, kas 
gadiem ir strādājuši operāciju zālēs. Tās ir gan 
operāciju lampas, gan galdi, gan ventilācija un 
sterilizācija, tā ir darba vides ergonomija un 
viss pārējais. Mūsu operāciju bloku ir apskatī-
juši pārstāvji gan no citām Latvijas slimnīcām, 
gan Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm, atzinīgi 
novērtējot redzēto.
– Slimnīcas rekonstrukcijas gaitā ir iegādāta 
arī jauna aparatūra. Tā ir pirkta no rekons-
trukcijas projekta naudas?
– Daļēji, jo daļu esam iegādājušies par savu naudu. 
Lielākā ieguvēja ir radioloģijas nodaļa. Neap-
šaubāmi nozīmīgākais ieguvums ir 128 projek-
ciju datortomogrāfs. Veicot izmeklējumus ar to, 
pacientam līdz minimumam ir samazināta iespē-
jamā starojuma deva. Ir arī jaunas rentgena iekār-
tas, un jaunas iekārtas ir Reanimācijas nodaļai. Tās 
ir iegādātas ar domu, lai būtu savstarpēji salāgo-
jamas – ātram un veiksmīgam darbam tas ir ļoti 
svarīgi. Turklāt Reanimācijas nodaļa ir iekārtota 
atbilstoši visām epidemioloģiskajām prasībām. 
Māsu postenis un zāles izvietotas tā, lai tās būtu 
ērti pārskatāmas.
– Arī, projektējot nodaļas, ir domāts par pār-
skatāmību. 
– Jā, nodaļās pilnībā ir mainīts plānojums. Līdz 
šim, ienākot nodaļā, cilvēks bija spiests iet cauri 
visai nodaļai uz otru galu, lai atrastu kādu no per-
sonāla. Tagad māsu postenis ir izvietots tūlīt pie 
ieejas nodaļā. Tas nozīmē, ka ienācējs tur tūliņ 
sastop kādu no personāla un izsaka savu vaja-
dzību. Palātas ir vienvietīgas, divvietīgas un trīs-
vietīgas. Ir tikai normāli, ka lielo palātu vairs nav. 
Tāpat mūsdienu prasībām atbilstoši katrā palātā 
ir sanitārais mezgls un tik ļoti vajadzīgā duša.

– Rekonstrukcijas laikā daudz ir domāts par 
darbinieku ērtībām.
– Jā, jo katra cilvēka darba kvalitāti nosaka arī vide, 
kurā viņš strādā. Tāpēc nodaļās ir gan atpūtas tel-
pas, gan neliela virtuvīte personālam. Jaunums ir 
pagrabstāvā izvietotās garderobes, kur katram 
darbiniekam ir skapītis, lai atstātu virsdrēbes un 
pārģērbtos, kā arī dušas, kur pēc darba nomazgā-
ties. Neslēpšu: vēl nezinu, kā cilvēki to pieņems, jo 
esmu dzirdējis arī diezgan daudz iebildumu pret 
šo jaunumu. Taču es ceru, ka dzīve pierādīs: šīs 
ģērbtuves ir nevis mana kaprīze, bet elementāra 
ērtība. Tāpat pie dienesta ieejas ir iekārtota auto-
mašīnu stāvvieta personāla vajadzībām, kā arī 
velosipēdu novietne, jo siltajā laikā aizvien vairāk 
mūsu darbinieku brauc uz darbu ar velosipēdu.
– Cita projekta ietvaros tika rasta iespēja 
siltināt slimnīcas ārsienas visai slimnīcas 
augstceltnei. Tas nozīmē būtisku energoefek-
tivitātes uzlabošanos.
– Tas nebija ietverams rekonstrukcijas projektā, 
taču naudu šīm vajadzībām mēs saņēmām no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) Klimata pārmaiņu �nanšu instru-
menta (KPFI). Tā bija nauda, kuru ilgi gaidījām 
un kas mums bija ļoti vajadzīga. Ieguvums ir gan 
energoefektivitāte, ko nodrošinās siltinātās ārsie-
nas un nomainītās logu paketes, gan arī vizuālais 
slimnīcas izskats – arī tas nav mazsvarīgs. Tur-
klāt šī projekta ietvaros ir vēl kāds ieguvums – 
uz jumta ir uzstādītas saules baterijas, kas dos 
slimnīcai ievērojamu elektroenerģijas ietaupī-
jumu. Aprēķini paredz, ka gada laikā tādā veidā 
saražosim 183 megavatstundas elektrības, kas ir 
aptuveni desmitā daļa no tā, ko slimnīca vidēji 
patērē gada laikā.
– Jūs teicāt, ka darbs vēl nav pabeigts, jo treš-
daļa iekštelpu vēl gaida rekonstrukciju. Kādas 
ir prognozes: vai būs iespējams iegūt ERAF 
līdz�nansējumu arī to sakārtošanai?
– Es ļoti ceru, ka jā, jo projekts mums jau ir saga-
tavots. Es ļoti ceru, ka varbūt jau nākamgad būs 
skaidrība par naudu, jo arī šis darbs ir jāpaveic.
– Patlaban nepieciešamās palīdzības nodro-
šināšanai jums pietiek ar rekonstruētajām 
telpām. Ko plānojat izvietot atlikušajās, kas 
vēl tikai gaida atjaunošanu?
– Ieceru un vajadzību mums ir ļoti daudz, tāpēc 
tukšas tās noteikti nepaliks. Nevienam nav noslē-
pums, ka iedzīvotāji mūsu valstī noveco, tajā pašā 
laikā dzīves ilgums palielinās, un līdz ar to ar katru 
gadu aizvien aktuālāka kļūst veco ļaužu aprūpe. 
Mēs ļoti bieži sastopamies ar situāciju, kad vecs cil-
vēks ir izārstēts, taču viņam nav, kur palikt. Tāpēc 
aprūpe ir viens virziens, kurā turpmāk strādāsim. 
Noteikti tur būs telpas arī pacientu viesnīcai – tāda 
vajadzīga cilvēkiem, kas no tālākām vietām brauc 
uz slimnīcu uz procedūrām vai saņem citus pakal-
pojumus. Tāpat mēs esam iesaistījušies medicīnas 
tūrisma programmā. Tas gan ir lēns process, tomēr 
ar saviem piedāvājumiem piedalāmies tūrisma 
izstādēs, un pirmie aizmetņi jau ir. Kad pakal-
pojums attīstīsies, arī šiem cilvēkiem vajadzēs 
telpas, kur palikt. Vēl ir daudz vajadzību, tāpēc 
pagaidām vēl nerekonstruētās telpas mums būs 
ļoti vajadzīgas.
– Kā slimnīca ir nodrošināta ar speciālistiem?
– Protams, vienmēr var vēlēties, lai būtu labāk, 
taču mēs šajā virzienā veiksmīgi strādājam un ik 
gadu piesaistām jaunus speciālistus. Pērn rudenī 
pat četrus, un es ceru, ka arī šogad mums būs 
veiksmīgs rudens. Katrā ziņā mēs esam gatavi 
izskatīt piedāvājumus, taču ar vienu piezīmi: 
mums vajag pašus labākos, jo mēs esam reģio-
nālā slimnīca un apzināmies savu atbildību 
pret pacientiem.

Rekonstrukcija pabeigta, skatāmies tālāk!
SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks neslēpj: «Pēc tā, 
kas rekonstrukcijas gaitā paveikts, man ir padarīta darba sajūta!»
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REĢIONOS

KRISTĪNE PASTORE

Septembrī Liepājas reģionālajā slimnīcā 
tika sagaidīts liels notikums – pabeigta 
tās renovācija, kuras īstenošanas gaitā 
slimnīca ieguvusi gan mūsdienīgu vizuālo 
izskatu, gan piedāvā jaunas ārstniecības 
iespējas iedzīvotājiem. Viens no jaunu-
miem ir Ķīmijterapijas, hematoloģijas, 
paliatīvās aprūpes nodaļa, kādas līdz šim 
slimnīcā nav bijis.

Nodaļas vadītāja ir onkoloģe ķīmijterapeite 
Zinaida Štara. Liepājas slimnīcā daktere ir 
jaunienācēja, taču ar lielu pieredzi savā speciali-
tātē – pirms tam viņa 20 gadus strādāja Latvijas 
Onkoloģijas centrā.

– Kā jūs izvēlējāties tik smagu jomu kā onko-
loģija? 
– Atzīšos – studiju laikā es par to noteikti nedo-
māju. Kad pabeidzu Medicīnas akadēmiju, vienu 
gadu mācījos interno medicīnu Gaiļezerā, un pēc 
tam sekoja viens rezidentūras gads Onkoloģijas 
centrā. Tas bija laiks, kad agrākās sadales vairs 
nebija, un jaunajiem ārstiem pirmo reizi pašiem 
bija jāmeklē darba vietas. Tā es paliku Onkoloģi-
jas centra Ķīmijterapijas nodaļā.
– Kā jūs tagad vērtējat tādu «šāvienu tumsā»?
– Ļoti labi! Mana izvēle izrādījās pareiza, ja runā-
jam tieši par ķīmijterapiju. Turklāt Onkoloģijas 
centrā man bija ļoti labi skolotāji un kolēģi.
– Pēc 20 gadu darba Rīgā jūs radikāli mainī-
jāt savu dzīvi, pārceļoties uz sev svešo Lie-
pāju. Tā nemaz tik bieži nenotiek, ka ārsti ar 
tik lielu stāžu un stabilu darba vietu aiziet no 
Rīgas. Parasti aiziet jaunie, kas vēl tikai meklē 
savu vietu.
– Jā, tā tas ir mūsu valstī, taču citur pasaulē vie-
tas maiņa nav nekas neparasts. Protams, bija arī 
personiski iemesli, kāpēc piekritu pārcelties uz 
Liepāju, taču ļoti būtisks faktors bija tas, ka Lie-
pājas slimnīcā tika veidota pavisam jauna Ķīmijte-
rapijas, hematoloģijas, paliatīvās aprūpes nodaļa 
un šo darbu uzticēja man. Būsim atklāti – nemaz 
tik bieži speciālistiem nerodas iespēja izveidot 
kaut ko jaunu. Tāpēc es nodomāju: kāpēc man 
šādu iespēju neizmantot? Kad pateicu to savai 
ģimenei un kolēģiem, visi mani atbalstīja un pat 
iedrošināja. Tas bija vēl papildu stimuls. Turklāt es 
nenācu uz kaut ko nezināmu. Ķīmijterapija man 
ir ļoti labi zināma.
– Liepājas slimnīcā jūs strādājat jau kopš 
pagājušā gada novembra. Kāda ir jaunā Ķīmij-
terapijas, hematoloģijas, paliatīvās aprū-
pes nodaļa?
– Pamatā pacienti nodaļā saņem ķīmijterapiju. 
Nodaļā ir arī paliatīvās aprūpes gultas, jo šīs jomas 
ļoti bieži iet roku rokā. Noteikti būs arī staru tera-
pijas gultas tiem pacientiem, kuri saņem paliatīvu 
staru terapiju un medicīnisku indikāciju dēļ nevar 
to saņemt ambulatori. Paliatīvā aprūpe nav tikai 
smagi slimu pacientu kopšana, tā nozīmē terapiju. 
Tā ir pretsāpju terapija, dezintoksikācija, pleiras 
punkcijas un arī paliatīva staru terapija. Turpretī, ja 
cilvēkam ir vajadzīga tikai kopšana, tam ir domāta 
sociālās aprūpes nodaļa vai mājas aprūpe. Ārze-
mēs smagi slimajiem pacientiem pārsvarā nodro-
šina mājas aprūpi. Vēl tikai gaidot jaunās nodaļas 
atvēršanu, darbā pieņēma trīs māsiņas, kuras bei-
gušas apmācību ķīmijterapijā. Divas no viņām veic 
ķīmijprocedūras, un viena sagatavo ķīmijprepa-
rātus. Pārējais personāls – virsmāsa, māsiņas un 
māsu palīgi – turpina strādāt kā līdz šim. Perso-
nāls ir zinošs un kompetents, un visi šie speciālisti 
strādā arī jaunajā Ķīmijterapijas, hematoloģijas, 

paliatīvās aprūpes nodaļā. Iepriekš ķīmijterapijas 
pacientiem bija atvēlētas gultas Paliatīvās aprū-
pes nodaļā, jo pēc šīs terapijas slimnieki nevar 
uzreiz doties mājās – viņiem ir vajadzīga mediķu 
uzraudzība. Un darbs bija tik intensīvs, ka nodaļā 
trūka vietu. Tāpēc jaunās nodaļas atvēršanu gaidī-
jām ar lielu nepacietību. Pacientu, kam vajadzīga 
ķīmijterapija, Liepājā un tuvējos novados ir daudz. 
Pirms tam viņi to saņēma vai nu Piejūras slimnīcas 
Onkoloģijas klīnikā, vai arī brauca uz Rīgu, kas ir 
gan sarežģīti, gan dārgi.
– Vai ir kādas būtiskas nianses, kā cilvēkam 
vajadzētu sagatavoties, nākot uz ķīmijtera-
piju? 
– Pirms terapijas uzsākšanas mēs tiekamies, un es 
pacientiem visu izstāstu. Gan to, kā notiks tera-
pija, gan par režīmu, gan terapijas ilgumu, gan 
par iespējamām blakus parādībām un visu pārējo. 

Ķīmijterapija parasti ir ilgstoša, tāpēc, ja vien 
iespējams, uz pirmo tikšanos pacientam varētu 
nākt līdzi kāds radinieks vai cits cilvēks, kuram 
pacients uzticas. Protams, tikai tad, ja pacients 
to vēlas. Onkoloģiskā diagnoze pati par sevi 
cilvēkam ir liels pārdzīvojums. Tāpat ārstēšana 
var aizņemt mēnešus, tai seko atkārtoti izmek-
lējumi, novērošanas. Tā visa slimam cilvēkam ir 
par daudz – bieži vien viņš apjūk informācijas 
gūzmā, nespēj ārsta teikto uzreiz uztvert un, izejot 
pa kabineta durvīm, viņam atkal ir milzum daudz 
jautājumu. Tāpēc ir labi, ja līdzi atnāk cilvēks, kas 
ārsta teikto uzmanīgi uzklausīs, ja vajadzēs, tad 
arī pierakstīs un vēlreiz slimajam cilvēkam mierīgi 
izstāstīs. Piederīgo, draugu atbalsts slimības laikā 
pacientiem ir ļoti vajadzīgs.
– Kurā brīdī slimais cilvēks nonāk pie ķīmij-
terapeita? 
– Tikai un vienīgi tad, kad viņam ir veikti visi 
nepieciešamie izmeklējumi un uzstādīta diag-
noze ļaundabīgais audzējs, un ārstu konsīlijs 
nolēmis konkrētā gadījumā pielietot ķīmijtera-
piju. To izmanto gan pirms operācijas, gan arī 

pēc tās. Kāds būs terapijas režīms, to arī izvērtē 
ārstu konsīlijs.
– Ķīmijterapija tiek uzskatīta par ļoti smagu 
terapiju. 
– Arī onkoloģiskā diagnoze ir smaga, tāpēc nevar 
gaidīt, ka terapija būs viegla. Jā, tā ir smaga, tai ir 
blakusparādības, pēc tās cilvēki var slikti justies, 
taču ir 21. gadsimts, medicīna strauji attīstās, un ir 
daudz dažādu iespēju sliktās sajūtas mazināt. Tur-
klāt, ja cilvēkam izstāsta, kāda būs terapijas gaita, 
kādas būs iespējamās blakusparādības, tad viņš 
saprot un ir tam gatavs. Ķīmijterapija nereti tiek 
uzskatīta par tādu kā bubuli, no kā cilvēkiem ir ļoti 
bail. Ar onkoloģiju kopumā ir tāpat. Par to daudz 
nerunā. Un tāpēc arī bailes. Varbūt vairāk vajadzētu 
stāstīt par pozitīvajiem piemēriem, kad cilvēki izār-
stējas un dzīvo ilgi. Ir ne mazums tādu gadījumu.
– Kādas ir biežākās ķīmijterapijas blakuspa-
rādības? 
– Visbiežākā un cilvēkam psiholoģiski visnepatī-
kamākā ir matu izkrišana, taču labā ziņa ir tā, ka 
visos gadījumos mati ataug. Citas blaknes: var 
būt sāpes muskuļos, var tirpt rokas vai kājas, var 
būt vēdera izejas traucējumi, vājums, slikta dūša, 
bet arī tas viss ir pārejoši. Galvenais, lai cilvēks to 
saprot un saprot arī to, ka terapija viņam nozīmēta 
tāpēc, lai viņš tiktu ārstēts. Turklāt nav tā, ka ķīmij-
terapijas laikā cilvēkam ir jāguļ un viņš neko nevar 
darīt. Cilvēks var turpināt normāli dzīvot, darīt 
savus ierastos ikdienas darbus, drīkst arī sportot, 
protams, ja vien to var. Ja ir slikta sajūta, tad vajag 
pagulēt. Visas šīs izjūtas ir ļoti, ļoti individuālas.
– Ārsti, kas strādā ar onkoloģiskajiem pacien-
tiem, stāsta, ka joprojām plaukst un zeļ šar-
latānisms, kas sola ļaundabīgos audzējus 
izārstēt bez ārstu līdzdalības. Jums arī noteikti 
tādi gadījumi ir zināmi.
– Jā, tā diemžēl notiek. Turklāt nereti cilvēki, kas 
nāk uz ķīmijterapiju, vienlaikus iet arī pie «dzied-
niekiem» un lieto viņu ieteiktos preparātus. God-
prātīgi dziednieki nekad nesolīs izārstēt vēzi, bet 
ir tādi, kas saka: «Jā, ejiet pie ārsta, bet lietojiet arī 
manis ieteiktos preparātus!» Es neesmu pret tau-
tas medicīnu, taču šaubos, vai mums ir tik spē-
cīgi  speciālisti, kas to tik labi pārzina. Ja arī ir, tad 
viņi nekad nesolīs izārstēt ļaundabīgos audzējus.
– Cilvēki slēpj to, ka vienlaikus iet arī pie vār-
dotāja vai dziednieka?
– Citi slēpj, bet citi pasaka. Man nav tiesību cil-
vēkam to aizliegt, taču es pasaku, ka man nav 

pierādījumu par dziednieka ieteikto līdzekļu spēju 
palīdzēt. Dažkārt arī norādu, ka pacientam ir jāiz-
vēlas viens no ārstēšanas veidiem. Cilvēki grib 
ticēt brīnumiem, un tas ir tikai cilvēciski – te runā 
viņa bailes un izmisums. Mēs, ārsti, liekam slima-
jam cilvēkam izdarīt visādus izmeklējumus un 
analīzes, rīkojam ārstu konsīlijus, līdz izlemjam, kā 
viņu vislabāk ārstēt, bet dziednieks pasaka: es jūs 
izārstēšu! Kas var būt vēl labāks? Un cilvēki tam 
tik ļoti grib ticēt! Viņi man saka: jā, bet kaimiņam 
tas pats dziednieks palīdzēja – kļuva labāk. Tikai 
vai viņam bija ļaundabīgs audzējs? Turklāt ļauša-
nās šādai tautas dziednieku iespaidošanai nav 
raksturīga tikai mazizglītotiem cilvēkiem – nereti 
arī gudri un inteliģenti cilvēki nenāk pie ārsta.
– Jums nākas būt arī psihologam?
– Jā, jo mums trūkst psihoterapeitiskās palīdzības, 
kāda ir daudzās pasaules valstīs. Ideālā variantā 
ārsts pacientam un viņa tuviniekiem izstāstītu 
visu par terapiju, blaknēm un nepieciešama-
jiem izmeklējumiem, bet pēc tam ar pacientu 
un viņa piederīgajiem strādātu psihoterapeits. 
Tas pats arī paliatīvajā aprūpē, kur komandā vēl 
būtu kapelāns.
– Atgriežoties pie ķīmijterapijas – vai jums ir 
kādi svarīgi padomi, kā cilvēkam organizēt 
savu dzīvi ķīmijterapijas laikā un pēc tās, lai 
justos labāk?
– Īpašu ieteikumu man nav. Parasti iesaku turpi-
nāt tādu pašu normālu dzīvi kā līdz slimībai. Ēst 
pacients drīkst pilnīgi visu, protams, ja citu slimību 
dēļ (cukura diabēts, kuņģa problēmas u.c.) nav 
noteikti kādi ierobežojumi. Viņam ir nepieciešams 
normāls, pilnvērtīgs uzturs. Tāpat ir svarīga pilnvēr-
tīga � ziskā slodze, un arī šķidrums jālieto tāpat kā 
ikvienam cilvēkam. Pavasarī ļoti noderīgas ir bērzu 
sulas. Ja pacientam ir paredzami kādi ierobežo-
jumi, es par tiem brīdinu, bet citādi nav speciāli 
jāmaina dzīvesveids un jāpaliek gultā, ja cilvēks 
vēlas kustēties un darboties. Vienīgi sildošās pro-
cedūras gan ir jāizslēdz. Tas nozīmē, ka nedrīkst 
visu dienu bez drēbēm sēdēt laivā karstā saulē 
un makšķerēt, tāpat nedrīkst «cepināties» plud-
malē, karsēties pirtī vai saunā, iet uz solāriju un 
tamlīdzīgi, jo tas viss var izsaukt nevēlamu šūnu 
dalīšanos. Neiesaka arī vispārēju ķermeņa masāžu. 
Taču ļaundabīgie audzēji ir tāda pati slimība kā 
visas citas, un tā ir jāārstē. Tāpēc man ir viens gal-
venais ieteikums – iet pie ārsta un negaidīt, kad 
varbūt vairs nebūs iespēju palīdzēt.
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Zinaida Štara: «Ja vien iespējams, uz pirmo tikšanos ar speciālistu pacientam varētu nākt līdzi kāds radinieks vai cits cilvēks, 
kuram pacients uzticas.»

Varbūt vairāk vajadzētu 
stāstīt par pozitīvajiem 
piemēriem, kad cilvēki 
izārstējas no ļaundabīgā 
audzēja un dzīvo ilgi.

Liepājā attīsta onkoloģiju

OK
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Kurzemes
veselības avīze

KRISTĪNE PASTORE

Līdz ar Liepājas reģionālās slimnīcas 
rekonstrukciju tajā ir izveidots Kurzemes 
Uroloģijas centrs, kurā apvienotas Urolo-
ģijas un Nefroloģijas nodaļas.

Par jaunajām iespējām stāsta Liepājas slimnīcas 
Uroloģijas nodaļas virsārste Dzintra Litavniece 
un urologs Igors Carevs.

– Pieteikums – Kurzemes Uroloģijas centrs – ir 
visai ambiciozs. Turklāt uroloģisko palīdzību 
var saņemt arī Ventspils slimnīcā. Vai turpmāk 
pacientiem pie jums būs speci�skākas ārstē-
šanās iespējas?
Dzintra Litavniece: – Sāksim ar to, ka Ventspilī 
ir iespējams saņemt uroloģisko palīdzību, bet 
tur nav nopietnas urologu komandas. Līdz ar 
to komplicētākas vajadzības gadījumā pacien-
tiem jāmeklē palīdzība citur – vai nu Rīgā, vai pie 
mums Liepājā. Pēdējos gados sadarbība ar Vents-
pils kolēģiem iet plašumā, un līdz ar to mums 
ir aizvien vairāk pacientu gan no turienes, gan 
citiem Kurzemes novadiem. Runājot par centra 
izveidi, būsim atklāti: nopietna uroloģiskā palī-
dzība ir gan darbietilpīga, gan arī dārga, tāpēc 
ir nepieciešama gan profesionāla speciālistu 
komanda, gan arī mūsdienīga aparatūra, bez 
kuras nopietna palīdzība vairs nav iedomājama. 
Tikai tad, ja ir izpildītas abas šīs nepieciešamās 
prasības, var veikt gan pilnvērtīgu diagnostiku, 
gan novērot pacientus dinamikā, gan ārstēt. Tāds 
ir mans priekšstats, kādam vajadzētu izskatīties 
centram, un es ar pilnu atbildību varu teikt, ka 
mans sapnis sāk piepildīties. Ja mums ir tikai Uro-
loģijas nodaļa, tad mūsu galvenais uzdevums ir 
sniegt palīdzību Liepājas un tuvējās apkārtnes 
cilvēkiem, savukārt, ja mēs pretendējam uz visas 
Kurzemes Uroloģijas centra statusu, tas nozīmē, 
ka mūsu darbības zona un arī profesionālās palī-
dzības iespējas palielinās.
– Vai, jūsuprāt, centra izveidošana ir arī garan-
tija, ka no valsts saņemsiet lielāku �nansē-
jumu palīdzības sniegšanai?
Dz. L. – Gribētos gan, taču centra izveidošanas 
iniciatīva nāk no mums pašiem, nevis no Vese-
lības ministrijas, tāpēc man pagaidām nav lielu 
ilūziju par to, ka ministrija tā vajadzībām iedalīs 
papildu naudu. Taču, kā mēs visi zinām, medicīnā 
naudu pelna ar padarīto darbu. Un tādā veidā mēs 
savu naudu, ārstējot cilvēkus, pelnām jau tagad. 
Mēs ceram, ka mums ļaus strādāt ar pilnu jaudu 
un ka ministrija šos mūsu centienus arī novēr-
tēs �nansiāli.
– Cilvēki reģionos nereti uzskata, ka labāko 
medicīnisko palīdzību var saņemt tikai 
Rīgas klīnikās. Vai jūsu centrs varētu kļūt 
par nopietnu konkurentu galvaspilsētas 
kolēģiem? 
Dz. L. – Mēs nebūt netaisāmies kolēģiem atņemt 
pacientus. Nevienam nav noslēpums, ka visos 
reģionos ir cilvēki, kas neārstējas nekur citur, tikai 
Rīgā. Tā ir viņu izvēle, un nevienu ar varu mēs pie 
sevis raut iekšā negrasāmies. Bet to nu gan es 
gribu pateikt, ka ne zināšanu, ne arī aparatūras 
ziņā mēs neatšķiramies no saviem galvaspilsētas 
kolēģiem. Arī mēs, cik atļauj �nansējums, strādā-
jam pēc Eiropas vadlīnijām un metodēm.

I. C. – Jau gadiem ilgi mums ir izveidojusies ļoti 
laba sadarbība ar P. Stradiņa Klīniskās univer-
sitātes slimnīcas kolēģiem. Tās ir gan dažāda 
veida mācības, gan pieredzes apmaiņa, gan cita 
veida sadarbība.
Dz. L. – Arī mūsu medicīnas māsas ir bijušas mācī-
bās pie Stradiņa slimnīcas kolēģēm. Ir vēl daudz 
citu sadarbības modeļu, tostarp konsultācijas 
slimnieku ārstēšanā. Turklāt kolēģis Igors Carevs ir 
Stradiņa slimnīcas Uroloģijas centra vadītāja Egila 
Vjatera skolnieks, izgājis pie viņa apmācību un 
pēc tam atgriezies savā dzimtajā pilsētā Liepājā. 
Savukārt Vjaters pats pie mums ir bijis, lai palī-
dzētu apgūt jaunas un mūsdienīgas uroloģisko 

operāciju metodes. Pēdējā no tām bija sašauri-
nāta urīnvada likvidēšanas operācija ar laparosko-
pisko metodi, ko apguvām pagājušā gada janvārī.
I. C. – Pēc Kurzemes Uroloģijas centra izveidoša-
nas tajā tiks apvienotas Uroloģijas un Nefroloģijas 
nodaļas. Nefroloģija ir uroloģijai tuva speciali-
tāte, taču pagaidām mūsu slimnīcā abas nodaļas 
ir katra par sevi. Nereti pacientiem ar neskaidru 
diagnozi būtu vajadzīga gan urologa, gan nefro-
loga uzraudzība. Līdz šim tādi pacienti atradās 
dažādās nodaļās, kas zināmā mērā sarežģīja viņu 
ārstēšanu. Tāpat nefrologs ir jāiesaista, kad pie 
mums nodaļā iestājas pacienti ar nieru mazspēju 
un daudzos citos gadījumos. Turpmāk mēs, spe-
ciālisti, strādāsim kopā jaunizveidotajā centrā un 
līdz ar to pacientu izmeklēšana un ārstēšana būs 
gan operatīvāka, gan kvalitatīvāka.
– Jūsu komandai nesen ir pievienojusies 
nefroloģe Arta Gertnere. Bet jums arī līdz šim 
ir bijusi nopietna urologu komanda.
Dz. L. – Jā, kopā mēs esam četri. Bez mums abiem 
ar kolēģi Igoru Carevu tajā vēl ir Mārtiņš Silenieks 
un Aleksandrs Plužņikovs.

– Un noteikti jums katram ir savas stiprās 
puses! 
Dz. L. – Ir gan! Dakteris Silenieks ir arī serti�cēts 
ķirurgs, kurš savu ārsta karjeru sāka tieši šajā spe-
cialitātē. Līdz ar to viņam ir pieredze darbā, kas 
nav tieši saistīts ar uroloģiju. Man otrs serti�kāts 
ir ķīmijterapijā.
I. C. – Savukārt mana pamata nodarbošanās ir 
operatīvā uroloģija, tostarp arī audzēju opera-
tīvā ārstēšana un, protams, nierakmeņu endo-
skopiskā ārstēšana. Tieši endoskopiskās metodes 
mani interesē visvairāk. Tāpat man patīk strādāt 
ar laparoskopisko metodi. Tāds ir mūsu mērķis – 
aizvien vairāk atteikties no atvērtās ķirurģijas 
metodes un pāriet uz endoskopiju un laparosko-
piju. Protams, es daru arī visu citu, kas šai specia-
litātē ir jādara.
Dz. L. – Ceturtais mūsu komandas kolēģis ir 
Aleksandrs Plužņikovs, kurš veic visu urologa 
ikdienas darbu. Tā kā mēs uz vietas Liepājā vei-
cam patiešām nopietnas operācijas, bez piln-
vērtīgas komandas sadarbības šis darbs nav 
iespējams, tāpēc mūsu komandā ir nozīmīgs 
ikviens kolēģis.
– Kādas ir Uroloģijas centra stiprās puses?
I. C. – Ja runājam par vispārējo uroloģisko palī-
dzību, tad mēs spējam nodrošināt pilnu palīdzī-
bas spektru. Jā, varbūt ir kādas ļoti speci�skas 
lietas, kas var nebūt mūsu spēkos, bet tāpēc 
pastāv jau pieminētā sadarbība ar galvaspil-
sētas kolēģiem. Vienmēr varam lūgt gan viņu 
padomu, gan palīdzību, un tas ir tikai nor-
māli, jo ārsts nedrīkst domāt, ka viņš ir visgud-
rākais. Šaubu vai neskaidrību gadījumos lūgt 
kolēģu palīdzību ne tikai nav kauns, bet tas 
ir pienākums.
– Iepriekš esat stāstījuši, ka liela jūsu pacientu 
daļa ir uroloģiski onkoloģiskie pacienti un 
pacienti, kas cieš no nierakmeņu slimības.
I. C. – Vērtējot pēc pacientu skaita, trešā grupa ir 
uroloģisko infekciju pacienti.
– Vai centrs ir pietiekoši nodrošināts ar nepie-
ciešamo aparatūru?
Dz. L. – Pašreizējai situācijai tas ir pietiekošs. Ļoti 
noslogota ir lāzeriekārta nierakmeņu skaldīša-
nai, jo pacientu ar šo slimību ir patiešām daudz.

I. C. – Mums ir faktiski visa nepieciešamā apara-
tūra, kas ļauj mūsdienīgi veikt gan urīnceļu izmek-
lēšanu un diagnostiku, gan ārstēšanu.
– Vēl, atgriežoties pie centra attīstības, 
noteikti ir jāatzīmē vēlme un iespējas ieviest 
jaunas ārstēšanas metodes. Maija vidū Igau-
nijas kolēģa, Tallinas centrālās slimnīcas 
vadošā urologa Genādija Timberga vadībā 
apguvāt jaunu metodi urīnpūšļa ļaunda-
bīgu audzēju diagnostikā ar kontrastvielu 
un �uoriscējošu gaismu. Pie labvēlīgas aps-
tākļu sakritības Liepājas slimnīca iegādāsies 
nepieciešamo aparatūru, lai jūs šo metodi 
varētu piedāvāt ikdienā. Ja tā notiks, Kur-
zemes Uroloģijas centrs būs pirmais Latvijā, 
kas to praktizē.
Dz. L. – Jā, mēs patiešām ceram, ka slimnīca 
nepieciešamo aparatūru iepirks, un ceram arī uz 
to, ka valsts pacientiem apmaksās šo operāci-
jas metodi, jo kontrastviela vien izmaksā vairāk 
nekā 400 eiro.
I. C. – Šī metode ir ļoti efektīva, lai diagnosticētu 
urīnpūšļa ļaundabīgos audzējus sākuma stadijā. 
Kad ar cita veida aparatūru audzēja aizmetņi, kas 
vēl tikai veidojas, nav ieraugāmi, ievadot kon-
trastvielu un pēc tam urīnpūsli apskatot ar spe-
ciālu �uoriscējošu gaismu, tie visi skaidri iezīmējas 
koši sarkanā krāsā, ir labi saskatāmi un izoperē-
jami. Izmantojot šo diagnostikas metodi, jaunu 
audzēju veidošanās risku ir iespējams samazināt 
līdz 40 procentiem.
Dz. L. – Iespējams, ka mēs patiešām būsim pir-
mie Latvijā, kas sāks ar šo metodi strādāt, bet arī 
kolēģi citās klīnikās ir ar to pazīstami un noteikti 
drīzumā sāks izmantot. Tomēr fakts, ka ar to strā-
dās arī pie mums, Liepājā, reģiona iedzīvotājiem 
būs liels ieguvums. Redziet, regulāri ieviest kaut 
ko jaunu ir dzīves nepieciešamība. Ja tā neno-
tiek, mēs it kā pakāpjamies solīti atpakaļ, bet to 
mēs nevaram atļauties. Mūsdienās tehnoloģijas 
attītās milzīgā tempā un ir jāturas līdzi laikam. 
Tāpēc es varu teikt paldies jaunajiem kolēģiem, 
kas gan atbalsta manas idejas, gan nāk ar savām 
mūsdienīgajām prasmēm – tā mēs visi kopā 
varam saviem pacientiem piedāvāt plašas ārs-
tēšanas iespējas.

ATTĪSTĪBA

Pirms ķerties pie tik nopietna projekta kā Kurzemes Uroloģijas centra izveidošana, Liepājas reģionālajā slimnīcā ir izveidota 
prasmīga urologu komanda (no kreisās): Igors Carevs, Dzintra Litavniece, Mārtiņš Silenieks un Aleksandrs Plužņikovs.
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Šaubu vai neskaidrību 
gadījumos lūgt kolēģu 
palīdzību ne tikai 
nav kauns, bet tas 
ir pienākums.

Sevi piesaka Kurzemes 
Uroloģijas centrs

OK



7

Kurzemes
veselības avīze

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

OKSANA ASARE

Liepājas reģionālā slimnīca hroniskas 
nieru mazspējas pacientiem piedāvā 
dažādus nieru aizstājterapijas veidus.

Pirms pusotra gada nefroloģe Arta Gertnere 
pēc studijām un rezidentūras gadiem Rīgā atgrie-
zās savā dzimtajā Liepājā un sāka strādāt Liepā-
jas reģionālajā slimnīcā, kas tobrīd bija palikusi 
bez nefrologa. Sarunā ar dakteri šķetinām tik 
sarežģītās nieru slimnieku problēmas un iespē-
jas Liepājas slimnīcā saņemt pilnvērtīgu medicī-
nisko palīdzību.

– Ir pagājis pusotrs gads patstāvīgā darbā. 
Kāds jums tas bijis?
– Darba ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Sākums patie-
šām nebija viegls. Ja, nākot strādāt uz Liepāju, 
biju cerējusi, ka sākšu strādāt kopā ar pieredzē-
jušu kolēģi, kas mani harmoniski ievadīs darbā, 
tad realitātē iznāca tā, ka pēc trim mēnešiem viņa 
no darba slimnīcā jau bija aizgājusi, par aizvie-
totāju strādāja kolēģe no Ventspils, un man viss 
bija jāsāk vienai. Viss bija jauns: situācija, darbs, 
nodaļa, kolēģi un pacienti. Bet nebija laika lēnām 
iešūpoties, bija jāsāk strādāt ar pilnu slodzi.
– Strādājat gan slimnīcā, gan slimnīcas Ambu-
latorajā nodaļā un pieņemat ambulatoros 
pacientus arī poliklīnikā.
– Jā, tāds ir mans darba ritms, un tas patiešām ir 
saspringts, jo pacientu ir daudz.
– Drīz pēc tam, kad bijāt sākusi strādāt Lie-
pājas slimnīcā, jūs teicāt, ka, vērtējot pēc sta-
tistikas, vajadzētu būt vairāk pacientu, kam 
nepieciešama hemodialīze.
– Tā ir joprojām – joprojām es uzskatu, ka vaja-
dzētu būt vairāk šādu pacientu.
– Par ko tas liecina?
– Es domāju, ka liela daļa pacientu nemaz nezina, 
ka viņiem ir problēmas ar nierēm, jo nieru maz-
spējas gadījumā speci�sku simptomu faktiski nav. 
Pacienti sūdzas, ka pie ģimenes ārstiem ir garas 
rindas, ka pie viņiem ir grūti nokļūt. Ja pacientam 
vismaz reizi gadā neveic pilnu asins analīzi, neiz-
vērtējot nieru funkcionālos rādītājus, hronisku 
nieru mazspēju nav iespējams diagnosticēt.
– Kādi ir galvenie nieru mazspējas iemesli?
– Iemesls ir dažādas slimības, piemēram, cukura 
diabēts, neārstēts paaugstināts asinsspiediens, 
dažādas onkoloģiskas slimības, arī iedzimtas nieru 
slimības, uroloģiskas u.c.
– Kādas ir nieru mazspējas attīstības iespējas, 
ja cilvēkam ir kāda no minētajām slimībām?
– Ir svarīgi šīs slimības pilnvērtīgi un kvalitatīvi 
ārstēt: noturēt cukura līmeni, asinsspiedienu nor-
mas robežās, regulāri lietot medikamentus, ja tas 
ir nepieciešams, un regulāri pārbaudīt veselību, 
kontrolējot nieru funkcionālos rādītājus.
– Ir arī iedzimtas nieru patoloģijas.
– Izplatītākā no tām ir nieru policistoze. Tas 
nozīmē, ka nierēs attīstās daudz cistu, kā rezul-
tātā samazinās nieru funkcionālais slānis, kas 
izstrādā urīnu. Laika gaitā šiem pacientiem attīs-
tās nieru mazspēja. Problēma pārmantojas no 
paaudzes paaudzē.
– Ko īsti nozīmē diagnoze – nieru mazspēja?
– Kad nieres pārstāj darboties vai arī, kad nieru 
funkcija ir mazāka par 15%. Nieru mazspējai ir 
piecas stadijas, un aizstājterapija nepieciešama 5. 
stadijā. Nieru mazspēja nozīmē, ka no organisma 
netiek pietiekoši izvadītas šlakvielas un tajā palie-
linās šķidruma daudzums. Slimības sākumstadijā 
var nebūt simptomu, bet ar laiku var būt slikta 
dūša, vemšana, miegainība, nogurums, tūskas, 
augsts asinsspiediens, apetītes trūkums un svara 

samazināšanās. Galējā stadija ir daļējs vai pilnīgs 
urīna trūkums. Ja šis stāvoklis netiek ārstēts, tas 
ir dzīvībai bīstams.
– Vienīgā iespēja, kā šādiem pacientiem palī-
dzēt, ir nieru aizstājterapija?
– Jā, un tai ir trīs veidi: hemodialīze, peritoneālā 
dialīze, ko veic divos dažādos veidos, un nieru 
transplantācija. 
– Pastāstiet par katru no šiem nieru aizstājte-
rapijas veidiem!
– Ārsts nefrologs izvērtē, kura no metodēm kat-
ram pacientiem ir piemērotākā un ar kuru mēs 
sāksim ārstēšanu. To gan uzreiz pateikšu, ka 
transplantācija parasti ir pēdējā metode, kad jau 
ir uzsākts kāds no dialīzes veidiem. Turklāt to, vai 
pacientam ir iespējams veikt nieres transplantā-
ciju, izvērtē speciāla komisija, jo ne visiem pacien-
tiem tā ir piemērojama.
– Cilvēkiem ir diezgan lielas bailes no hemo-
dialīzes, jo pastāv uzskats: līdz ar to man nor-
māla dzīve beidzas.
– Hemodialīze ir process, kas līdzsvaro asins 
sastāvdaļas (elektrolītus) un attīra asinis no šlak-
vielām un liekā šķidruma. Pacientu pievieno apa-
rātam, asinis cirkulē pa caurulītēm un iziet cauri 
dializatoram (�ltram), kurš attīra asinis, un attīrī-
tas tās tiek atgrieztas atpakaļ pacienta organismā. 
Bailes no hemodialīzes ir diezgan pamatotas, jo šī 
ārstēšana nozīmē, ka trīs reizes nedēļā cilvēkiem ir 
jāierodas slimnīcā uz šo procedūru, kas ilgst čet-
ras stundas. Līdz ar to hemodialīzes pacientiem 
iespējas strādāt ir stipri ierobežotas, jo nav daudz 
darba devēju, kuri būtu gatavi izprast sava dar-
binieka slimību un rēķināties ar citādāku darba 

režīmu. Taču vismaz kaut kāda labā ziņa ir tā, ka 
šiem pacientiem tiek piešķirta pirmā invaliditātes 
grupa, kas nozīmē materiālo atbalstu no valsts 
puses. Turklāt hemodialīzes procedūra pacien-
tiem ir bez maksas. Šī metode vairāk ir piemērota 
cilvēkiem, kam nav problēmu attāluma dēļ regu-
lāri ierasties slimnīcā. Tiem, kas dzīvo tālāk, lauku 
rajonos, atbraukšana ir sarežģītāka.
– Kļūstot par hemodialīzes pacientu, cilvēkam 
arī pašam ir jāievēro stingri ārsta norādījumi.
– Protams, un te man jāteic, ka daudzi šos norā-
dījumus neievēro. Hemodialīzes pacienti, kuriem 
urīna praktiski nav vispār, nedrīkst dienā uzņemt 
vairāk par puslitru šķidruma. Tajā mēs ieskaitām 
gan rīta ka�ju, gan pusdienās apēsto zupu, gan 
citu uzņemto šķidrumu. Hemodialīzes pacienti 
nedrīkst dzert, cik vēlētos, jo uzņemtais šķidrums 
dabīgā ceļā no organisma neizvadās. Ar hemo-
dialīzes palīdzību uzkrāto šķidrumu būtiski sama-
zinot, tā ir ļoti liela slodze sirdij. Tāpēc ierobežot 
uzņemtā šķidruma daudzumu ir ļoti stingrs notei-
kums, kas jāievēro.
– Gados jaunākiem pacientiem pieņemamāka 
varētu būt peritoneālā dialīze, ko jūs, atnākot 
strādāt uz Liepājas slimnīcu, esat atjaunojusi.
– Peritoneālās dialīzes laikā asinis tiek attīrītas 
pacienta ķermenī ar vēderplēves kā �ltra starpnie-
cību. Peritoneālā dialīze ir procedūra, ko pacients 
pats var veikt mājas apstākļos un, ja apstākļi ļauj, 
arī darba vietā, pacienti var arī ceļot. To veic četras 
reizes dienā. Pacientam vēdera dobumā ķirurģiski 
ir ievietota caurulīte (peritoneālās dialīzes katetrs), 
caur kuru ievada dialīzes šķīdumu. Viena šķīduma 
apmaiņa ilgst pusstundu.

– Cik man zināms, šī metode nav īpaši popu-
lāra. Kāpēc tā?
– Tāpēc, ka pacientiem pašiem ir jāuzņemas atbil-
dība, un ne visi to vēlas. Taču šim dialīzes veidam 
ir priekšrocība, ka šādi pacienti var pilnvērtīgi strā-
dāt, mācīties un arī ceļot. Taču jārēķinās, ka visur 
jāņem līdzi nepieciešamie šķīduma maisiņi.
– Ir vēl viena iespēja, kā pacientiem pašiem 
mājas apstākļos veikt dialīzi.
– Tā ir automatizētā dialīzes metode, kuras laikā 
apmaiņa tiek veikta ar speciālas dialīžu mašīnas 
(ciklera) palīdzību, ko parasti veic naktīs, kamēr 
pacients guļ. Šī ir droša metode, un mani pacienti, 
kas dialīzi veic mājās, to izvēlas labprātāk nekā to, 
kura jāveic četras reizes dienā. Arī šie pacienti var 
doties ceļojumos, taču speciālā koferītī jāņem līdzi 
gan aparāts, gan nepieciešamie šķīdumi.
– Kad ir jāsāk domāt par nieru transplantāciju?
– Tai ir ļoti daudz ierobežojumu, tāpēc speciāla 
ārstu komisija to rūpīgi izvērtē. Iespēju veikt nieru 
transplantāciju, protams, izskata katram pacien-
tam individuāli, taču visbiežāk to izmanto gados 
jaunākiem cilvēkiem, taču arī tad ir jāizslēdz 
dažādas citas slimības, kuru dēļ transplantāciju 
nedrīkst veikt: onkoloģiskas slimības, nesen noti-
kusi kuņģa-zarnu trakta asiņošana, arī liekais svars 
un daudzi citi faktori.
– Nieru mazspēja ir izplatītākā diagnoze, 
kuras dēļ cilvēks nonāk pie nefrologa, taču ir 
vēl arī citas diagnozes.
– Protams! Liela daļa pacientu vēršas pie nefro-
loga ar nierakmeņu slimību, nefrokalcinozi, nieru 
un urīnceļu iekaisumiem, ir arī jau mūsu sarunas 
sākumā pieminētās nieru cistas un citas slimības.
– Pabeidzot Liepājas reģionālās slimnīcas trīs 
gadus ilgušo rekonstrukciju, arī jūsu darbā 
gaidāmas pārmaiņas – jūs pievienosities 
jaunizveidotajai Kurzemes Uroloģijas centra 
komandai. Ko tas mainīs jūsu darbā un kādas 
pārmaiņas gaidāmas pacientiem?
– Mums būs jauna izremontēta nodaļa, nefrolo-
ģijas pacienti vairs neārstēsies Terapijas nodaļā, 
bet jaunizveidotajā centrā. Es, būdama nefro-
logs, strādāšu vienā komandā ar urologiem, lai 
gan arī līdz šim mēs cieši sadarbojāmies, jo bieži 
vien pacientiem ir vajadzīga gan nefrologa, gan 
urologa konsultācija. Domāju, ka mūsu pacienti 
būs tikai ieguvēji no apvienošanās procesa. Un es 
ļoti ceru, ka ar laiku mums būs arī jauna hemo-
dialīzes nodaļa.
– Es zinu, ka jūs esat viena no tām ārstēm, kas 
cenšas daudz runāt ar saviem pacientiem, lai 
viņi būtu zinoši par savu slimību.
– Es to ļoti vēlos, diemžēl lielās darba slodzes 
dēļ laika sarunām ar pacientiem un viņu piede-
rīgajiem paliek aizvien mazāk un mazāk. Ir sva-
rīgi, lai pacienti būtu zinoši, jo tā ir viņu veselība, 
par kuru mēs kopīgi rūpējamies. Turklāt pacien-
tiem ir jābūt ne tikai zinošiem, bet arī jāizpilda 
ārsta rekomendācijas, taču mana pieredze lie-
cina, ka bieži vien pacienti to nedara. Visbiežāk 
viņi nelieto medikamentus, aizbildinoties, ka nav 
naudas to iegādei. Tā ir smaga sociāla problēmu, 
kuru risināt nav manos spēkos. Tāpēc būtu ļoti 
labi, ja ar laiku mūsu komandai varētu pievieno-
ties gan sociālais darbinieks, gan psihologs, psi-
hoterapeits un dietologs. Arī tuvinieku atbalsts 
pacientiem ir ļoti, ļoti svarīgs. Ļoti būtu vajadzīgs 
vismaz vēl viens nefrologs. Tas ir mans sapnis, pie 
kura ir vērts strādāt.
– Noslēdzot mūsu sarunu, vai jums ir kādi 
ieteikumi cilvēkiem, kā saudzēt savas nieres?
– Pirmkārt, kā jau es sākumā sacīju, ir svarīgi 
ārstēt tās slimības, kuru attīstības gaitā notiek 
nieru funkciju samazināšanās. Otrkārt, es ieteiktu 
uzturā samazināt sāls daudzumu.

Nieru mazspēja – sākumā bez simptomiem
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Arta Gertnere: «Liela daļa pacientu nemaz nezina, ka viņiem ir problēmas ar nierēm, 
jo nieru mazspējas gadījumā specifisku simptomu faktiski nav. Ja pacientam vismaz 
reizi gadā neveic pilnu asins analīzi, neizvērtējot nieru funkcionālos rādītājus, hro-
nisku nieru mazspēju nav iespējams diagnosticēt.»
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Kurzemes
veselības avīze

ZANDA SIMSONE

Statistika apliecina – Latvijā no sirds asins-
vadu slimībām ik gadu mirst aptuveni 
14 tūkstoši cilvēku. Viens no būtiskiem 
saslimšanas iemesliem ir paaugstināts 
zema blīvuma (sliktā) holesterīna līme-
nis asinis.

Sarunā ar Liepājas reģionālās slimnīcas kardioloģi 
Ivetu Šimi skaidrosim, kāda ir holesterīna loma 
mūsu organismā, kā to kontrolēt un kā samazināt 
sliktā holesterīna līmeni, kā arī to, kuros gadīju-
mos jāķeras pie medikamentiem.

– Kāpēc katram no mums būtu jāzina savs 
holesterīna skaitlis un kāpēc ir tik svarīgi to 
turēt normas robežās?
– Paaugstināts zema blīvuma (sliktā) holesterīna 
līmenis ir viens no kardiovaskulārajiem riskiem. 
Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir paaugstināts risks 
saslimt ar sirds asinsvadu slimībām. Ārstiem ir sva-
rīgi šo cilvēku grupu atpazīt.
– Kā to izdarīt?
– Sirds asinsvadu slimību riska grupas cilvēkus 
mēs varam atpazīt pat tik vienkārši, kā vērojot 
parkā staigājošos cilvēkus. Tie ir miesās pilnīgi 
cilvēki, kas lēni kustas elsdami, pūzdami. Tie ir 
arī pacienti, kurus mēs satiekam pie citiem spe-

ciālistiem, ne tikai pie kardiologa – piemēram, 
2. tipa cukura diabēta slimnieki. Diabētā visbie-
žāk iedzīvojas tieši apaļīgie. Riska grupā ir arī cil-
vēki ar hronisku nieru slimību un daudzi citi. Tiem 
pacientiem, kas nāk pie kardiologa, lielākoties jau 
ir bijusi kāda sirds asinsvadu slimība.
– Sirds asinsvadu slimību risks – vai to ietekmē 
arī dzimums?
– Dzimumu mēs nevērtējam kā vienu no riska 
faktoriem. Kardiologiem ir speciāla tabula, pēc 
kuras izvērtēt risku, ņemot vērā dažādus citus 
faktorus, piemēram, smēķēšanu, aptaukošanos, 
asinsspiedienu, vecumu, holesterīna līmeni un 
daudz ko citu. Turklāt par vienu no riska fakto-
riem tagad tiek uzskatīts arī zems sociālais stā-
voklis, jo ir pierādīts, ka cilvēki ar zemu izglītību 
un zemiem ienākumiem dzīvo daudz neveselīgāk, 
salīdzinot ar citu grupu cilvēkiem. Viņiem trūkst 
gan zināšanu par veselīgu dzīvesveidu, gan arī 
naudas, lai iegādātos pilnvērtīgu pārtiku. Viņiem 
ļoti bieži trūkst arī dzīvesprieka, ko rada dažādas 
aizraušanās, vaļasprieki, ceļojumi un cits, bet labs 
noskaņojums un dzīvesprieks arī ir viens no fakto-
riem, kas uzlabo cilvēka veselību, tostarp arī sirds 
asinsvadu veselību.
– Par paaugstinātu holesterīna līmeni, kas ir 
viens no sirds asinsvadu slimību riskiem, mēs 
zinām pavisam neilgi – nedaudz vairāk kā 20 
gadus, un tas kļuvis par tādu kā biedu.
– Ir pierādīts, ka cilvēki, kas dzīvo vienkāršu dzī-
vesveidu, īpaši laukos, un neēd lielveikalā pirktu 

pārtiku, ar šo problēmu nesaskaras. Piemēram, 
Ziemeļamerikā ir cilvēki, kas vēl ēd termiski neap-
strādātu barību, un viņiem ir zems holesterīna 
līmenis. Visticamāk, tāds tas bija arī mūsu vec-
māmiņām un vectēviem, jo viņiem bija pavisam 
savādākas ēšanas tradīcijas nekā mūsu paaudzei, 
un viņi daudz kustējās. Mūsu vecvecāku laikos, 
piemēram, baltmaize nebija ikdienas ēdienkartē, 
kā tas mūsdienās ir ļoti daudzās ģimenēs, kur rupj-
maizi vispār neēd.
– Tomēr holesterīns mums ne tikai nodara 
ļaunu, bet ir arī vajadzīgs, tāpēc ir svarīgi 
zināt, kāda ir norma un kad jāsāk satraukties.
– Kad ārsts no laboratorijas saņem analīžu rezul-
tātus, saistībā ar holesterīnu tur ir kādi septiņi 
rādītāji. Pacientam pašam jāsaprot daži no tiem. 
Piemēram, kopējais holesterīna līmenis. Nav tā, ka 
visiem cilvēkiem tas ir vienāds. Viss ir atkarīgs no 
cilvēka kopējā veselības stāvokļa. Tāpat cilvēkiem 
būtu jāzina, ka ir divi holesterīna veidi. Pirmais ir 
augsta blīvuma jeb tā sauktais labais holesterīns, 
bez kura daudzas mūsu organisma funkcijas vien-
kārši nenotiktu. Otrs ir zema blīvuma jeb sliktais 
holesterīns, kas mums aizlipina asinsvadus un 
tāpēc ir nevēlams.
– Paskaidrojiet, ko dod labais holesterīns?
– Tas ir vajadzīgs ļoti daudzu mūsu organisma 
funkciju nodrošināšanai. Piemēram, tas palīdz 
cīnīties pret infekcijām, regulē cukura līmeni asi-
nīs, darbojas kā antioksidants, veicinot šlakvielu 
izvadīšanu, paplašina asinsvadus, veicina imūn-
sistēmas darbību, darbojas kā asinsrades palīgs, 
veicina trombu novēršanu un šķīdināšanu un 
dara vēl daudz citu labu un organisma normālai 
darbībai ļoti svarīgu lietu. Turklāt labajam holes-
terīnam ir nepārvērtējama nozīme smadzeņu dar-
bības veicināšanā.
– Ko mums vajadzētu darīt un ko ne, lai labais 
holesterīns organismā būtu pietiekošā dau-
dzumā, bet sliktā – pēc iespējas mazāk?
– Tas diemžēl ir ļoti grūti risināms jautājums, 
jo abu veidu holesterīna ražošana organismā 
notiek kopā. Ja kāds spētu izdomāt, kā nodro-
šināt, lai organismā notiek tikai labā holesterīna 
ražošana, tas būtu fenomenāls apvērsums medi-
cīnā. Taču mēs ar dažādiem paņēmieniem varam 
regulēt labā un sliktā holesterīna attiecības, lai 
sliktā nerastos par daudz. Viens no veidiem, kā to 
nodrošināt, ir regulāras � ziskās aktivitātes svaigā 
gaisā, jo tādējādi tiek samazināts sliktā un palieli-
nāts labā holesterīna līmenis. Ar � ziskajām akti-
vitātēm es nedomāju rāmu pastaigu ar sunīti. 
Jēga no šīm aktivitātēm būs tad, ja to laikā paāt-
rināsies pulss un elpošana, ja cilvēks iesvīdīs un, 
pārnākot mājās, jutīs nogurumu. Otrs nosacījums 
sliktā holesterīna samazināšanai ir apēstā ēdiena 
daudzums – cilvēki ļoti bieži vienkārši pārēdas. 
Turklāt jāņem vērā, ka ar gadiem vielmaiņa kļūst 
lēnāka, tāpēc porciju lielums būtu jāsamazina. 
Tāpat jāsamazina arī apēstā ēdiena treknums, 
jo lielākā daļa produktu, ko cilvēki lieto ikdienas 
uzturā, ir ar lieku kaloritāti. Ļoti slikts paradums 
ir našķošanās ēdienreižu starplaikos, jo tā cilvēks 
pat nepamana, cik daudz lieka un arī trekna viņš 
apēd. Ja to nepaskaita, var šķist: es taču nemaz 
tik daudz neēdu! Tāpēc paskaitiet gan visus apēs-
tos našķus!
– Vai ir kādi produkti vai produktu gru-
pas, par kuriem jūs teiktu: no tā gan, lūdzu, 
atsakieties!
– Tādi noteikti ir no liellopu taukiem gatavoti 
produkti, piemēram, trekns krējums. Es jau esmu 

teikusi un atkārtošu vēl: es nesaprotu, no kurienes 
mums ir radusies tradīcija gandrīz visus salātus 
gatavot ar krējumu? Tāpat krējumu lielos dau-
dzumos liek gan pie mērcēm, gan ēd ar kartupe-
ļiem u.c. Cilvēki, kas uzturā daudz lieto kārtainās 
mīklas izstrādājumus, iespējams, nemaz nezina, 
ka arī tur dāsni ir pievienoti liellopu tauki. Tāpat 
liellopu tauki ir mīksto lēto desu izstrādājumos, 
arī lētajos siera izstrādājumos, tāpēc ar šiem pro-
duktiem ir jābūt uzmanīgiem.
– Par gaļu nereti viedokļi dalās – tā ir laba vai 
slikta? 
– Par liesu gaļu es nevaru teikt neviena slikta 
vārda – tā ir jāēd gan cilvēkiem spēka gados, gan 
veciem cilvēkiem, gan arī topošajām māmiņām. 
Ik dienu vajadzētu apēst gabaliņu zivs vai liesas 
gaļas, jo tur ir gan dzelzs, gan olbaltumvielas. Ar 
gaļu mēs nodrošinām sev ikdienā vajadzīgo ener-
ģiju. Arī liellopa gaļu, ja tā ir liesa, var droši ēst, 
taču pie mums Latvijā nav liellopu gaļas ēšanas 
tradīciju. Vislabākos vārdus es gribu teikt par svai-
gām zivīm. Īpaši labas veselībai ir dažādas sīkās 
zivis, ko cilvēki ir ēduši kopš senseniem laikiem. 
Arī reņģītes. Nav labākas diētas kā vārītas grūbas 
un ceptas reņģes, jo šāda diēta mūs nodrošina ar 
visām organismam nepieciešamajām vielām. Zivis 
uzturā ir jālieto tāpēc, ka tajās ir ļoti laba tauku 
attiecība – tās satur vairāk nepiesātināto tauku, 
kas neļauj radīt slikto holesterīnu.
– Kuri ir tie gadījumi, kad ārstam ir skaidrs: 
jāsāk lietot zāles, jo ar � zisko aktivitāšu un 
diētas koriģēšanu vairs nepietiek!
– Tā noteikti ir cilvēku grupa, kam jau ir bijusi 
kāda sirds asinsvadu slimība, piemēram, insults 
vai infarkts. Vissliktāk ir tad, ja cilvēks, kuram 
šāds notikums ir bijis, sākot justies labāk, pats 
izlemj, ka zāles vairs nelietos. Pēc gada vai pus-
otra viņam atjaunojas sūdzības un viņš atkal 
nonāk pie ārsta. Pat ja cilvēkam nav nekādu 
sūdzību, taču slimība ir bijusi, paaugstināts sliktā 
holesterīna līmenis ir jāārstē ar zālēm, jo pastāv 
paaugstināts risks, ka slimība var atkārtoties. 
Arī citos gadījumos, ja ar diētas un dzīvesstila 
maiņu mums uzlabojumu neizdodas panākt, 
ir jāķeras pie statīnu lietošanas. No tā nevajag 

baidīties, jo fakts, ka jāsāk lietot zāles, nenozīmē, 
ka tās būs jālieto visu atlikušo mūžu. Šo medi-
kamentu lieto, kamēr sakārto analīžu rādījumus 
un novērš sirds asinsvadu slimību riskus. Tur-
klāt farmācija attīstās ātri un iespējams, ka pēc 
kāda laika būs izgudrots atkal kaut kas labāks. 
Tomēr ir jārēķinās, ka ar pāris mēnešiem vai pus-
gadu nebūs līdzēts – statīni jālieto trīs, dažkārt 
pat piecus gadus. Pētījumos ir pierādīts, ka trīs 
līdz piecu gadu laikā, lietojot zāles, cilvēkam var 
novērst insulta vai infarkta atkārtošanos. Ir vēl 
kāda būtiska nianse – holesterīna līmeni neār-
stē atrauti no cilvēka vispārējā veselības stāvokļa 
un ieradumiem. Piemēram, ir medikamenti, kuri 
nesader ar statīniem, tāpēc, atnākot pie ārsta, cil-
vēkam ir godīgi jāizstāsta viss par savu veselību 
un tas, kādas zāles vēl viņš lieto. Bieži vien cilvē-
kiem, kuriem ir paaugstināts holesterīna līmenis, 
ir arī dažādas citas slimības. Tāpat ir atsevišķi pār-
tikas produkti, piemēram, greipfrūti, kas mazina 
statīnu iedarbību, tāpēc arī par ēšanas paradu-
miem ir jāizrunājas. Un jāsaprot: zāļu lietošana 
nenozīmē, ka tagad varēs nekontrolēti ēst visu, 
ko tikai gribas, arī to, kas nav vēlams. Tāpat sva-
rīgas ir � ziskās aktivitātes.
– Tomēr ir ne mazums cilvēku, kas uzsver, 
ka viņu veselība nepieļauj nekādas � ziskās 
aktivitātes. 
– Tam es pilnīgi un galīgi nepiekrītu! Ir ļoti maz 
slimību, kuru dēļ jāguļ gultā, bet visi pārējie savu 
spēju robežās var kustēties. Mūsdienās pēc sirds 
asinsvadu slimībām vairs neliek ilgi gulēt – pie 
slimniekiem nāk � zioterapeiti un jau pēc pāris 
dienām palīdz celties un ierāda vingrinājumus. 
Tāpat slimajam cilvēkam ir svarīgi, lai kāds par 
viņu rūpētos: ja tuvinieki interesējas par slimo cil-
vēku, viņam ir motivācija ātrāk atveseļoties. Bet, 
ja runājam par veseliem cilvēkiem, kas vienkārši 
negrib nodarboties ar � ziskām aktivitātēm, tad 
tas ir tikai un vienīgi slinkums. Galu galā mūsdie-
nās ir tik daudz iespēju, ko darīt, turklāt pilnīgi 
bez maksas. Tāpēc arī aizbildināšanās ar naudas 
trūkumu šeit nav vietā. Ja negribi skriet, tad ej 
nūjot, ja negribi nūjot – ej ātrā pastaigā! Galve-
nais ir kustēties.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Kardioloģe Iveta Šime ir pārliecināta, ka ar dzīvesveida maiņu – ēdienkartes korekciju, 
fi ziskajām aktivitātēm un atteikšanos no smēķēšanas – var būtiski uzlabot kopējo 
veselības stāvokli un samazināt sirds asinsvadu slimību risku.
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Ja kāds spētu izdomāt, 
kā nodrošināt, lai 
organismā notiek 
tikai labā holesterīna 
ražošana, tas būtu 
fenomenāls apvērsums 
medicīnā.

Paaugstināts holesterīns – 
paaugstināts sirds slimību risks

OK
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MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

MARINA ZĀLMANE

Līdz ar Liepājas reģionālās slimnīcas 
vērienīgo renovāciju uz jaunām, krietni 
plašākām un ērtākām telpām ir pārvie-
tota arī Sirds kateterizācijas laboratorija. 
Gada nogalē tā atzīmēs astoto gada-
dienu. Šīs laboratorijas atvēršana ievē-
rojami ir paplašinājusi iespējas glābt sirds 
asinsvadu slimnieku veselību un pat dzī-
vību pacientiem no visas Kurzemes.

Sarunā ar invazīvo kardiologu Alfrēdu Lībiņu 
skaidrojām laboratorijas sniegtās iespējas un turp-
mākos attīstības plānus.

– Vai jaunajās telpās jau esat iejutušies?
– Pagaidām tā īsti vēl neesam iedzīvojušies. Taču 
jaunas telpas mums noteikti bija vajadzīgas, jo 
plānojam palielināt darbu apjomu. Kopš pagājušā 
gada septembra diviem invazīvajiem kardiolo-
giem – man un Oskaram Gāliņam – pievienojies 
jauns kolēģis Valters Stirna. Līdz ar to varam labāk 
sadalīt slodzi, un es tagad vairāk nekā iepriekš 
ambulatori konsultēju savus operētos pacien-
tus, kā arī veicu veloergometrijas pārbaudes, kam 
pēdējos gados laika nepietika.
– Tas nozīmē, ka virzāties uz to mērķi, par ko 
esat runājis: nodrošināt invazīvās kardioloģi-
jas palīdzību Liepājas slimnīcā visu diennakti?
– Vēl gluži to nevaram atļauties, taču ar laiku šo 
mērķi sasniegsim. Jaunajam kolēģim līdz šā gada 
beigām vēl ir jāturpina mācīties gan tepat Lie-
pājā, gan pie kolēģiem Rīgā, Stradiņa slimnīcā, 
lai uzaudzētu muskuļus un iegūtu pieredzi, un tad 
tas notiks. Nepārtraukta invazīvās kardioloģijas 
palīdzība visu diennakti patiešām ir mūsu mērķis.
– Pirms astoņiem gadiem, izveidojot kate-
terizācijas laboratoriju, jūs Liepājas slimnīcā 
bijāt vienīgais invazīvais kardiologs. Līdz tam 
šāda veida palīdzību varēja saņemt tikai Rīgā. 
Tagad ārpus galvaspilsētas darbojas divas 
vietas: viena Daugavpilī, otra Liepājā. Ko šie 
nepilnie astoņi gadi jums ir parādījuši?
– Pirmkārt, to, ka varam palīdzēt gados aiz-
vien vecākiem cilvēkiem. Cilvēku dzīves ilgums 
mūsu valstī palielinās, un deviņdesmit gadus veci 
pacienti vairs nav nekāds retums. Tā ir laba ziņa, 
ka arī šāda gadagājuma pacientiem varam paildzi-
nāt pilnvērtīgu dzīvi. Otrkārt, aizvien retāk nākas 
atkārtoti iejaukties pēc tam, kad kāds no sirds 
asinsvadiem ir izārstēts, jo pacienti apzinīgi maina 
savu iepriekšējo dzīvesveidu, seko holesterīna 
līmenim, asinsspiedienam un citiem veselības 
rādījumiem. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar pir-
majiem gadiem, kad vēl tikai sākām angioplastijas 
procedūras, pacienti ir kļuvuši gan izglītotāki, gan 
apzinīgāki. Jā, un arī līdzestīgāki – viņi ievēro ārstu 
rekomendācijas, apzinīgi lieto nozīmētos medi-
kamentus, un līdz ar to nerodas jauni asinsvadu 
aizsprostojumi, kas var būt par iemeslu atkār-
totam infarktam. Īpaši tas attiecas uz cilvēkiem 
spēka gados. Pacienti seko līdzi savam dzīvesvei-
dam: atmet sliktos ieradumus, seko līdzi tam, ko 
lieto pārtikā, un tas dod labus rezultātus. Protams, 
es nevaru teikt, ka viss jau ir padarīts, bet labāk 
noteikti kļūst. Arī ģimenes ārsti pēdējos gados 
daudz vairāk nekā agrāk pievērš uzmanību sirds 
asinsvadu slimnieku veselībai.
– Kā šajos gados ir audzis jūsu pacientu skaits?
– Īpaši strauji tas ir audzis pēdējo četru gadu laikā. 
Ja pirmajā darba gadā angioplastijas procedūras 

veicām nepilnam simtam pacientu, tad pēdējos 
gados ir ap pieciem simtiem angioplastijas pro-
cedūru gadā. Bet, ņemot vērā, ka tagad esam trīs 
kolēģi, šim skaitam vajadzētu palielināties, jo pie-
tiekošai noslodzei vienam ārstam gadā vajadzētu 
ārstēt ap 250 slimniekiem.
– Šajos gados ir paplašinājusies arī teritorija, 
no kuras ierodas jūsu pacienti.
– Noteikti! Tagad pie mums brauc slimnieki no 
visas Kurzemes. Mūsu priekšrocība salīdzinā-
jumā ar Rīgas klīnikām ir tā, ka pie mums faktiski 
nav rindu.
– Invazīvā kardioloģija ļauj sirds asinsvadu 
slimniekiem, kas agrākos laikos, piedzīvo-
jot, piemēram, infarktu, bija nolemti ilgsto-
šai ārstēšanai, varbūt smagai invaliditātei vai 
pat nāvei, tagad īsā laikā atgriezties pilnvēr-
tīgā dzīvē.
– Jā, tāds arī ir mūsu mērķis.
– Kad sākāt strādāt kardioloģijā, jūs noteikti 
par kaut ko tādu pat iedomāties nevarējāt!
– Nevarēju vis! Revolūcija kardioloģijā ir notikusi 
manu acu priekšā. Ja kādreiz diagnoze infarkts lika 
domāt vismaz par invaliditāti, tad tagad cilvēks 
pēc nedēļas atgriežas pilnvērtīgā dzīvē, nepa-
liek tuviniekiem un valstij par nastu, darbspējīgi 
cilvēki var turpināt strādāt un ar saviem nodok-
ļiem atmaksāt valstij to naudu, ko tā ieguldījusi 
viņu ārstēšanā.
– Angioplastijas operācija, no malas skatoties, 
šķiet pavisam vienkārša: pa nelielu griezienu 
cirkšņa vai augšdelma artērijā speciālists ar 
smalku ierīci iekļūst sirds asinsvados, diag-
nosticē vainu, ievada aizsprostotajā asins-
vadā stentu, kas atkal atver asinsvadu, un 
cilvēks ir glābts.
– Es teiktu tā – princips šim darbam ir santehnisks, 
taču, lai tas būtu iespējams, ir vajadzīgas patie-
šām augstvērtīgas tehnoloģijas un izcila precizi-
tāte. Aparatūra ir moderna un mūsdienīga. Tāpat 
visas ierīces un instrumenti ir droši, nekaitīgi cil-
vēka veselībai un lieliski pilda mērķi – paplašināt 

asinsvadu. Lai mēs spētu droši sniegt palīdzību, 
jautājums ir par materiālu kvalitāti, kas mūsu gadī-
jumā ir tikpat svarīgi kā visur tautsaimniecībā. Ir 
dažādu � rmu izstrādājumi un dažāda kvalitāte. 
Nepareizi izvēlētu materiālu vai instrumentu dēļ 
var notikt katastrofa cilvēku veselībā.
– Tas nozīmē, ka jūs ar tiem neeksperimentējat?
– Mēs nedrīkstam to atļauties un pakļaut riskam 
cilvēku dzīvību. Īpaši tādēļ, ka esam tālu no Rīgas 
un sarežģījumu gadījumā mums līdzās nav sirds 
ķirurga, kas nekavējoties var «dzēst ugunsgrēku». 
Tāpēc mēs strādājam tikai un vienīgi ar kvalitatī-
viem materiāliem un ierīcēm, tādām, kuras esam 
pārbaudījuši un kurām pilnībā uzticamies. Turklāt, 
ja gadījums ir sarežģīts, mēs sazināmies ar kolē-
ģiem Rīgā, kam ir lielāka pieredze, un vajadzības 
gadījumā nosūtām pacientu pie viņiem vai paši 
braucam veikt angioplastijas operāciju kopīgi. 
Mēs lieki neriskējam.
– Asinsvados ievietojamie stenti ir dažādi: 
parasti metāla vai pildīti ar zālēm.
– Pasaules prakse liecina, ka 70–90% gadījumu 
ievieto ar zālēm pildītos stendus, jo ir pierādīts, ka 
tādos gadījumos ievērojami samazinās restenozes 
– asinsvada atkārtotas sašaurināšanās – risks. To 
nodrošina stentā esošie citostatiķu grupas medi-
kamenti, kuri kavē nevajadzīgu audu veidoša-
nos asinsvadā, kas to var atkal sašaurināt. Kaut arī 
izdarīta operācija, pacientiem ir jālieto arī medi-
kamenti, kas samazina holesterīna līmeni asinīs, 
asinsvadu sasprindzinājumu un asinsspiedienu. 
Vārdu sakot, ir jālieto medikamenti, kas sama-
zina atkārtotu sirds vainagartērijas sašaurināša-
nās risku, jo atkārtots infarkts ir daudz bīstamāks 
par pirmreizējo.
– Kādos gadījumos pacientiem ievieto paras-
tos metāla stentus?
– Tos mēs ievietojam gadījumos, kad asinsvadu 
nosprostojums nav noticis maģistrālajos asins-
vados. Protams, arī šiem pacientiem, vadoties no 
viņu veselības stāvokļa, ir jālieto speciālie medika-
menti, taču katrs gadījums ir ļoti individuāls, tāpēc 

nav vienas receptes, ar kādiem medikamentiem 
ārstēt visus pacientus. Lai efektīvāk kontrolētu 
situāciju: asinsvada sašaurinājuma lokalizāciju, 
asinsvada struktūru un to, cik precīzi ir ievietots 
stents, mums beidzot ir iegādāta ultraskaņas apa-
ratūra IVUS, kas ir liels palīgs darbā. Diemžēl šī 
metode ievērojami – pat līdz 800 eiro vienam 
gadījumam – sadārdzina procedūru.
– Pēc tam, kad ievietots stents, pacients paliek 
ģimenes ārsta uzraudzībā. Tas nozīmē, ka 
viņiem jābūt ļoti zinošiem šai jomā.
– Jā, tāpēc mēs Liepājas un arī visas Kurzemes 
ģimenes ārstiem rīkojam regulāras apmācības, kur 
lekcijas lasa Rīgas vadošie kardiologi – kardioloģi-
jas autoritātes. Tas ir ļoti svarīgi. Dažkārt tikai gri-
bētos lielāku atsaucību no ģimenes ārstu puses.
– Vai pēc stenta ievietošanas terapija sievie-
tēm un vīriešiem atšķiras?
– Kā jau es teicu, terapija ir ļoti individuāla. Taču, 
jā, tā ir atšķirīga sievietēm un vīriešiem kaut vai 
tāpēc, ka sirds asinsvadu problēmu lielāka riska 
grupa ir vīrieši. Pirmkārt, to nosaka dažādi � ziolo-
ģiskie procesi abu dzimumu organismā. Otrkārt, 
vīriešiem ir raksturīgāki kaitīgie ieradumi, piemē-
ram, smēķēšana, lai gan mūsdienās smēķē arī ļoti 
daudz sieviešu. Treškārt, vīrieši neveselīgāk ēd, 
daudziem ir ļoti mazkustīgs dzīvesveids. Tāpat 
vīrieši pat nopietnu veselības problēmu gadīju-
mos retāk nekā sievietes iet pie ārsta. Sievietes 
cītīgāk seko savai veselībai, turklāt viņas arī rūpī-
gāk ievēro ārstu nozīmēto terapiju. Tas viss veido 
šo atšķirību kopumu. Abiem dzimumiem nozī-
mīgs riska faktors sirds asinsvadu problēmām ir 
arī iedzimtība.
– Pastāv uzskats: ja es sportoju, tad smēķē-
šana man nav kaitīga.
– Tas ir nepareizs uzskats!
– Bez mūsu jau pieminētajiem stentiem 
nesen invazīvajā kardioloģijā sāka izmantot 
pašuzsūcošos stentus. Vai jūs Liepājā ar tiem 
jau strādājat?
– Mums ir džentlmeniska vienošanās ar profesoru 
Andreju Ērgli, ka drīzumā kopā ar viņu ievieto-
sim pirmo šāda veida stentu Liepājas slimnīcas 
pacientam. Pašuzsūcošie stenti ir izgatavoti no 
sintētiska materiāla, kas līdzīgi kā pašuzsūcošie 
diegi ar laiku organismā izšķīst un uzsūcas. Līdz 
ar to asinsvads paliek dabīgs un tomēr atvērts. Šie 
stenti noteikti ir invazīvās kardioloģijas nākotne 
un kļūs par vadošo invazīvās kardioloģijas metodi. 
Taču, noslēdzot mūsu sarunu, es gribu uzsvērt 
to, ka, atklājot Sirds kateterizācijas laboratoriju, 
pirmais un galvenais mērķis bija un joprojām ir 
palīdzēt akūtajiem pacientiem – tiem, kam kon-
statēts pēkšņs infarkts. Ja pacientu pie mums 
nogādā pirmo divu stundu laikā pēc notikuma, 
ārstēšanas rezultāts ir ļoti veiksmīgs.

Alfrēds Lībiņš: «Revolūcija kardioloģijā 
notikusi manu acu priekšā»
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Invazīvais kardiologs Alfrēds Lībiņš uzsver, ka pirmais un galvenais uzdevums, izman-
tojot mūsdienīgo sirds kateterizācijas laboratoriju, ir palīdzēt akūtajiem pacientiem 
– tiem, kam konstatēts pēkšņs infarkts.

Koronārā angioplastija – ārstēšanas metode sašaurināto vai 
nosprostoto sirds asinsvadu paplašināšanai, kas uzlabo asinsapgādi 
sirds muskulim (miokardam).
Koronārās angioplastijas norise – vietējā anestēzijā iedurot 
cirkšņa artērijā (vai paduses artērijā) un ievadot tajā garas zondes 
(caurulītes), iekļūst sirds vainagartērijās. Ārsts asinsvada sašau-
rinājuma vietā ieliek īpašu balonzondi, lai pēc tam, piepūšot šo 
balonu, paplašinātu sašaurināto vietu. Bieži šajā vietā tiek ievadīti 
stenti – asinsvada protēzītes, kas sakļautā veidā 
ar balonzondi tiek nogādātas un izplestas 
vajadzīgā vietā.

Avots: P. Stradiņa Klīniskās universitātes 

slimnīcas mājas lapa

Skaidrojošā vārdnīca

stenti – asinsvada protēzītes, kas sakļautā veidā 
ar balonzondi tiek nogādātas un izplestas 

slimnīcas mājas lapa
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ĀRSTA PADOMS

AGRITA ZAICEVA

Sajūtot krampjveida sāpes apakšstilbos, 
cilvēks visbiežāk iedomājas par muskuļu 
pārslodzi, magnija trūkumu vai vēnu 
saslimšanām. Taču bieži vien problēma 
ir meklējama aizsprostotos perifērajos 
asinsvados. Neārstējot problēmu, aiz-
sprostojumu dēļ pacients var pat zau-
dēt ekstremitātes.

Kā atpazīt perifēro artēriju slimību un kā to veik-
smīgi ārstēt, stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas 
asinsvadu ķirurgs Algers Brūveris.

– Perifēro artēriju slimība – tā daudzos gadīju-
mos skan diagnoze, kas šokē pacientu, jo viņš 
taču sūdzējies tikai par sāpēm kājās. Izklau-
sās ļoti nopietni.
– Un arī ir nopietni! Neslēpšu – ļoti nopietni. Ja 
slimību laikus nediagnosticē un neārstē, progre-
sējot šī slimība var izraisīt ļoti nopietnas sekas – 
gangrēnu, kuras dēļ pacientam var nākties šķirties 
no kājas vai tās daļas.
– Paskaidrojiet, ko nozīmē perifēro artēriju 
slimība (PAOS)?
– Tā ir saslimšana, kuras rezultātā notiek maģis-
trālo artēriju sašaurināšanās, sākot no pavisam 
nelielas, līdz pilnīgam aizsprostojumam. Slimība 
nerodas vienas dienas vai nedēļas laikā, bet 
attīstās ilgā laika posmā. Pilnīgi vai daļēji var tikt 
slēgta kāda no maģistrālajām artērijām gan rokās, 
gan vēderā, iegurnī, kājās vai citur. Ir vairāki ļoti 
būtiski slimības riska faktori – smēķēšana, augsts 
asinsspiediens, paaugstināts holesterīna līmenis, 
palielināts svars un neveselīga (trekna) ēšana –, 
kas veicina aterosklerozes rašanos un artēriju 
nosprostošanos. Daudz retāk slimības cēlonis ir 
dažādas citas iekaisīgas saslimšanas (aortoarte-
rīts vai Reino slimība). Šī slimība visbiežāk ir rak-
sturīga cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Līdz šim 

veiktie pētījumi ir pierādījuši, ka PAOS vairāk pie-
meklē vīriešus nekā sievietes: procentuāli attie-
cība varētu būt apmēram 70% pret 30%.
– Kāda nozīme slimības attīstībā ir iedzimtībai?
– Ļoti liela. Kā pieradījuši pētījumi, no diviem cilvē-
kiem ar līdzīgu dzīvesveidu vienam tā var rasties, 
bet otram – nē. Runājot par dzīvesveidu, es vairāk 
domāju kaitīgo ieradumu ietekmi, par ko nereti 
brīnās arī mani pacienti: kaimiņš, redz, visu mūžu 
smēķē kā traks, ēd treknu ēdienu, bet ir «vesels kā 
zirgs», bet man ir nopietnas veselības problēmas! 
Turklāt nereti pacients, kuram ir diagnosticēts 
PAOS, nemaz neaizraujas ar kaitīgajiem ieradu-
miem un nelieto treknu pārtiku, taču viņu slimība 
ir piemeklējusi. Jautājums: kāpēc tā? Te jāmeklē 
saknes iedzimtībā: ģenētika nosaka, kāpēc viens 
dzīvo līdz 90 gadu vecumam, bet otrs mirst jau 
50 gados. Diemžēl pagaidām labot ģenētiku nav 
mūsu spēkos, tāpēc, pirmkārt, cilvēkam ir jāsap-
rot, kādu kaitējumu viņa veselībai nodara kaitīgie 

ieradumi un, otrkārt, saslimšanas gadījumā jāiz-
manto visas mūsdienās pieejamās diagnostikas 
un ārstēšanas iespējas, lai slimību pieveiktu un 
pagarinātu savas dzīves ilgumu.
– Paskaidrojiet ļoti vienkāršā veidā, kā notiek 
artēriju aizsprostošanās?
– Es to varētu salīdzināt ar dārza laistāmo šļūteni, 
kurai, atrodoties normālā stāvoklī, ūdens plūst 
cauri netraucēti, taču pietiek vienā vietā to saliekt, 
lai rastos nosprostojums un ūdens caurplūdes 
traucējums. Jo vairāk šļūteni salieksim, jo lielāks 
būs nosprostojums. Tāpat notiek ar artērijām: 
jo vairāk aterosklerotiskās plāksnes jeb pangas 
artēriju aizsprosto, jo vairāk ir traucēta normāla 
asinsrite artērijā. Tas rada nopietnas problēmas: 
līdz organisma audiem nonāk mazāk asiņu un 
līdz ar to arī skābekļa, jo galvenais arteriālo asiņu 
darbs ir apgādāt visu mūsu organismu ar skā-
bekli. Līdz ar to audi cieš no hroniska skābekļa 
bada, palēninās vielmaiņas procesi, kas sākotnēji 
izraisa tādas sūdzības kā mijklibošana, bet sma-
gākos gadījumos pat audu nekrozi, atmiršanu, 
kas ir iemesls gangrēnai.
– Izklausās pavisam biedējoši.
– Biedējoši izklausās tad, ja esam nonākuši jau līdz 
pēdējais stadijai – gangrēnai, kad, lai glābtu cil-
vēka dzīvību, var nākties amputēt kāju. Taču līdz 
tam var arī nenonākt, ja slimību laikus diagnos-
ticē. Šo slimību iedala četrās stadijās, un jo ātrāk 
nosaka diagnozi, jo veiksmīgāk tā ir ārstējama.
– Pastāstiet vairāk par slimības stadijām!
– Sākotnēji ir nespēks un nogurums kājās �ziskas 
slodzes laikā. Piemēram, ja iepriekš cilvēks varēja 
bez problēmām noiet kilometru, tad tagad to 
vairs nespēj – pēc 200–300 metriem vai pat ātrāk 
viņš jūt, ka sāk gurt ikru muskulis. Tas pats var būt 
ar roku – tā sākt tirpt, gurt un pie lielākas slodzes 
sāpēt. Pēc diviem trim mēnešiem slodzes laikā 
kājās var parādīties sāpes, kas līdzinās krampjiem. 

Tikko kā cilvēks uz pāris minūtēm apstājas, sāpes 
var pāriet, un viņš var turpināt ceļu. Un tā visu 
laiku. To sauc par mijklibošanu. Tā ir zīme, ka jādo-
das pie ārsta veikt perifēro asinsvadu pārbaudi.
– Daudzi gan tādos gadījumos dodas uz 
aptieku prasīt padomu.
– Un saņem arī – dažādu bezrecepšu medika-
mentu veidā. Taču tie nepalīdz, un agrāk vai vēlāk 
cilvēks nonāk pie ārsta. Vēl viena liela kļūda, ko 
pieļauj arī ģimenes ārsti, ir gan mijklibošanu, 
gan jau vēlākos simptomus – čūlas – novelt uz 
venozajām problēmām. Jā, arī tās ir jāārstē, bet 
ne vienmēr čūlu gadījumos vainojamas vēnas. 
Čūlas var būt signāls tam, ka aizsprostotu peri-
fēro asinsvadu dēļ sākas audu nekroze, un tas ir 
ļoti nopietni.
– Ja mijklibošana turpinās, cilvēks cenšas ar to 
sadzīvot un palīdzību nemeklē, kāda ir tālākā 
slimības attīstība?
– Īpaši, ja cilvēkam ir mazkustīgs dzīvesveids, līdz 
nākamajai stadijai nebūs ilgi jāgaida. Tad sāpes 
kājās parādās jau miera stāvoklī, sevišķi naktīs 
guļot, jo vertikālā stāvoklī darbojas gravitācija, kas 
nodrošina asinsriti, savukārt guļot tā vairs nedar-
bojas, un asins plūsma ir bremzēta. Arī tādu stā-
vokli ne mazums cilvēku uzskata par normālu 
novecošanas pazīmi, cenšas ar to sadzīvot un 
pie ārsta neiet. Šī ir tā stadija, kad jau nepiecie-
šama ķirurģiska ārstēšana. Ja iepriekš, novērojot 
tikai mijklibošanu, būtu pieticis ar kaitīgo iera-
dumu atmešanu, dzīvesveida maiņu un medika-
mentiem, tad stadijā, kad sāpes traucē atrasties 
guļus stāvoklī, ir skaidrs, ka ar to būs par maz. 
Šādos gadījumos ir nepieciešama gan aizspros-
toto asinsvadu atvēršana ar stentu, kas ir mazin-
vazīva procedūra, gan aizsprostoto asinsvadu 
rekonstrukcija, ko veic ķirurģiskā ceļā.
– Jūs teicāt, ka arī šajos gadījumos ne mazums 
pacientu neaizdomājas, ka notiekošais ir 

nopietna veselības problēma, un ārsta palī-
dzību nemeklē. Taču slimība nesnauž.
– Tieši tā, un te mēs nonākam pie pēdējās – cetur-
tās stadijas –, kad sekas jau ir pavisam smagas. Tā 
ir nekrobioze jeb audu atmiršana, kuras iemesls ir 
aizsprostotie asinsvadi, kas mazinājuši vielmaiņu 
un audu apasiņošanu un apgādi ar skābekli. Vien-
kārši sakot, audi mirst, jo nav saņēmuši pietiekami 
daudz barības vielu. Nekrobioze ir stadija, kad 
uz pēdas, kāju pirkstiem vai apakšstilbiem parā-
dās čūlas. Kā jau teicu, bīstami ir tas, ka nereti šīs 
čūlas kļūdaini tiek diagnosticētas kā venozās sis-
tēmas saslimšana. Nereti primārās aprūpes ārsti 
neaizdomājas, ka īstā problēma ir aizsprostotie 
asinsvadi. Nepareizi ārstēta šī problēma attīstās 
tālāk, kļūst melni pirksti, un pamazām kāju pār-
ņem gangrēna.
– Tomēr ir labi, ka šī slimība ir ārstējama visās 
stadijās. 
– Agrākos gados, kad vēl nebija pieejama pilnvēr-
tīga asinsvadu pārbaude, asinsvadu aizsprosto-
jumu gadījumos kāju amputāciju bija ļoti daudz. 
Ārstēšana tiešām ir iespējama visās stadijās, visos 
posmos, taču viens no svarīgiem nosacījumiem 
ir ne tikai medicīniskā palīdzība, bet arī pacienta 
līdzestība – paša piedalīšanās ārstēšanās procesā. 
Ja ārsts stāsta, ka smēķēšana ir jāatmet, tad tas 
tūlīt arī jādara. Tāpat ir jāmaina neveselīgā, treknā 
ēdienkarte, jāpalielina kustību apjoms utt., kā 
arī jāizpilda citi ārsta norādījumi. Citādi pilnvēr-
tīga veselības atgūšana nav iespējama. Protams, 
ir jāārstējas, ņemot vērā stadiju, kurā slimība 
ir diagnosticēta.
– Kāds ir pats bēdīgākais variants, ja cilvēks 
pat nekrobiozes gadījumos neiet pie ārsta? Ir 
taču tādi gadījumi?
– Protams, ka ir! Un nonāk slimnīcā galēji smagā 
stāvoklī. Tomēr arī tad mēs pacientu varam glābt. 
Ir gadījumi, kad nākas amputēt kāju pirkstus, bet 
kāju un cilvēka dzīvību izdodas glābt. Taču daž-
kārt nākas amputēt visu kāju, un vissmagākajos 
gadījumos, kad notikusi asins saindēšanās, sli-
mība beidzas ar cilvēka nāvi. Lai gan mūsdienās 
ārstēšanās iespēju ir tik daudz, ka tā nevajadzētu 
notikt. Tāpēc mans vienīgais ieteikums: sajūtot 
sāpes kājās, nedodieties uz aptieku pēc padoma 
un bezrecepšu medikamentiem, bet dodieties pie 
sava ģimenes ārsta un izskaidrojiet savas sūdzī-
bas! Diemžēl PAOS nav iespējams diagnosticēt 
tad, kad vēl nav sūdzību. Pirmā no tām ir mijkli-
bošana, tāpēc, to sajūtot, ir jādodas pie ārsta. Citu 
ieteikumu man nav. Un vēl kāda nianse – zinot to, 
ka vīriešiem galvenais PAOS iemesls ir smēķēšana, 
Latvijas asinsvadu ķirurgu asociācijā ir izskanē-
jis priekšlikums tiem pacientiem, kas ārstējoties 
neatsakās no šī kaitīgā ieraduma, pārtraukt ārstē-
šanu par valsts līdzekļiem. Ir pienācis laiks cilvē-
kiem saprast, ka ne tikai ārsti, bet pirmām kārtām 
viņi paši ir atbildīgi par savu veselību, un ārsta 
noteiktās rekomendācijas ir jāuztver nopietni.

Nopietnā veselības problēma –  
perifēro artēriju slimība

Algers Brūveris: «Perifēro artēriju slimības rezultātā pilnīgi vai daļēji var tikt slēgta 
kāda no maģistrālajām artērijām gan rokās, gan vēderā, iegurnī, kājās vai citur.»
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Pirmā artēriju 
nosprostojuma pazīme 
var būt nogurums 
kāju muskuļos vai 
rokā pie kustībām.

zz Sajūtot sāpes apakšstilbos fiziskas slodzes laikā, jādodas uz 
konsultāciju pie ārsta
zz Lai uzlabotu asinsriti kājās, daudz jāstaigā
zz Čūlas uz kāju pirkstiem, pēdām vai apakšstilbiem var liecināt 
nevis par venozajām problēmām, bet aizsprostotām perifērajām 
artērijām
zz Nenodarbojieties ar pašārstēšanos!

Rekomendācijas
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

SVETLANA SAVICKA

Piekto gadu Liepājas reģionālajā slim-
nīcā strādā mugurkaula ķirurgs Agris 
Mertens, attīstot mugurkaula ķirurģiju 
un veicot sarežģītas liela apjoma ope-
rācijas. Viena no izplatītākajām ir nervu 
saknītes atbrīvojoša operācija pie starp-
skriemeļu diska plīsumiem.

Sarunā ar ārstu skaidrojam to rašanās iemes-
lus, ārstēšanas iespējas un dzīves kvalitāti pēc 
šīs traumas.

– Vispirms, lūdzu, paskaidrojiet, kas īsti ir 
starpskriemeļu diska trūce?
– Cilvēka mugurkauls sastāv no skriemeļiem, starp 
kuriem ir dabīgie amortizatori – starpskriemeļu 
diski, kas pildīti ar amorfu, gelam līdzīgu vielu. Lai 
amorfā viela neizplūstu, to apņem �brozs gre-
dzens. Diska trūce rodas gadījumos, kad šis gre-
dzens plīst un amorfā viela izplūst.
– Tas rada stipras sāpes?
– Jā. Viena no mugurkaula svarīgākajām sastāv-
daļām ir muguras smadzenes un nervu saknītes. 
Diska trūces gadījumā amorfā viela, kas izspiedu-
sies no starpskriemeļu diska, piespiež nervu sak-
nītes. Pat neliels to kairinājums rada stipras sāpes.
– Pacientam, protams, rodas jautājums: kāpēc 
tā notika?
– Teikšu atklāti – vēl līdz galam nav izpētīts, kāpēc 
veidojas starpskriemeļu diska trūce, bet ir zināmi 
to veicinošie faktori. Tie var būt nepareiza sma-
guma celšana, dažādas rotācijas kustības, pār-
mērīga �ziskā slodze un citi iemesli. Turklāt liela 
nozīme ir arī ģenētikai.
– Sportiskās aktivitātes vai nepietiekoša iesil-
dīšanās pirms tām arī var būt viens no šādas 
traumas iemesliem?
– Kaut gan pārmērīga slodze nav laba, kustības 
mugurkaulam ir nepieciešamas, tāpēc pacien-
tiem, kas cieš no mugurkaula problēmām, ir izstrā-
dāts speciāls vingrojumu komplekss muguras 
muskuļu nostiprināšanai. Es no savas puses gri-
bētu ieteikt pirms sporta nodarbībām iesildīties, 
jo strauja slodzes palielināšana bez iepriekšējas 
iesildīšanās var novest pie traumām – to es kā 
traumatologs droši zinu. Noteikti jāatceras, ka 
ikvienam vecumam un �ziskajai sagatavotībai ir 
paredzēta atšķirīga slodze, tādēļ sportiskās akti-
vitātes jāuzsāk profesionāla trenera uzraudzībā.
– Starpskriemeļu diska trūces nav tikai gados 
vecāku cilvēku problēma?
– Kā liecina statistika, lielākais šīs diagno-
zes pacientu skaits ir cilvēki vecumā no 25–40 
gadiem. Tie ir �ziski aktīvi cilvēki, taču, diskam 
plīstot, viņi vairs nespēj dzīvot tikpat aktīvi kā 
iepriekš. Tāpēc viņiem ir svarīga ātra un efektīva 
atveseļošanās, lai ātrāk varētu atgriezties darbā 
un agrākajā aktīvajā dzīvē. Taču, lai varētu sākt 
efektīvu ārstēšanu, vispirms nepieciešams uzstā-
dīt precīzu diagnozi.
– Kā to visveiksmīgāk izdarīt?
– Ļoti liela nozīme ir pirmreizējai apskatei pie ārsta. 
Tās laikā ārsts uzklausa slimnieka sūdzības, izvērtē 
neiroloģisko stāvokli un nozīmē nepieciešamos 
izmeklējumus. Attīstoties mūsdienu medicīnai, 
attīstās arī radioloģiskās izmeklēšanas metodes. 
Viena no modernākajām, ko plaši izmanto mugur-
kaulu ķirurģijā, ir magnētiskā rezonanse. Tas ir 
pacientam drošs izmeklējums, kurā labi vizualizē-
jas mugurkaula kanāls ar apkārtējām struktūrām. 
Izmeklējums ļauj precizēt diska trūces lokalizā-
ciju un formu. Agrāk, kad vēl nebija pieejami 
magnētiskās rezonanses izmeklējumi, precīzākā 

diagnostika bija datortomogrā�skie izmeklējumi, 
tomēr tie neuzrāda pilnībā visas nianses. Apvieno-
jot radioloģisko atradni ar pacienta sūdzībām un 
neiroloģisko stāvokli, ārsts var pieņemt lēmumu 
par tālāko ārstēšanu.
– Cerams, ka operācija nav vienīgā iespēja?
– Nē, jo ir gadījumi, kad var ārstēt arī konservatīvi: 
ar medikamentiem, �zioprocedūrām, ārstniecisko 
vingrošanu, kā arī izmantojot epidurālo blokādi. 
Tās laikā ārsts ievada medikamentus pie mugur-
kaula smadzeņu apvalka (epidurālajā telpā), kas 
mazina sāpes un uzlabo dzīves kvalitāti.
– Konservatīvā ārstēšana noņem tikai sāpes 
vai arī atbrīvo nospiestās nervu saknītes, kas 
ir patiesais sāpju iemesls?
– Starpskriemeļu diska plīsumi ir ļoti atšķirīgi gan 
pēc formas, gan lokalizācijas. Ir gadījumi, kad 
masa, kas izspiedusies no plīsušā diska, ir liela un 
stipri nospiež nervu saknīti, taču ir arī gadījumi, 

kad disks ir tikai nedaudz ieplīsis un tā izvelvējums 
ir pavisam niecīgs. Pie nelieliem diska plīsumiem 
uzsāk konservatīvu ārstēšanu, bez operācijas, 
kuras rezultātā nervu saknīte nomierinās un vairs 
nerada pacientam sāpes. Katrā gadījumā ārstē-
šana ir individuāla, un vispiemērotāko ārstēšanas 
metodi var nozīmēt operējošs mugurkaula ķirurgs.
– Vai ir garantija, ka sāpes pēc šīs ārstēšanas 
vairs neatkārtosies?
– Tādu garantiju nav! Iespējams, ka sāpes var 
atgriezties. Taču, ievērojot ārsta noteikto režīmu, 
regulāri vingrojot un apmeklējot baseinu, šī iespē-
jamība samazinās.
– Kādos gadījumos mugurkaula ķirurgam, 
izvērtējot izmeklējumus, ir skaidrs, ka vienī-
gais ceļš ir operācija?

– Tie lielākoties ir akūti gadījumi. Piemēram, ja 
pacientam jau ir jūtams nespēks kājās ar urināci-
jas un vēdera izejas traucējumiem. Šādu stāvok-
lis medicīnā sauc cauda equina jeb zirga astes 
nospieduma sindroms, kura gadījumā operācija 
ir neatliekama. Pacientiem var rasties arī pēdas 
parēze jeb vājums, kad staigājot aizķeras kāja. 
Šāds stāvoklis arī prasa ķirurģisku iejaukšanos.
– Ieskicējiet operācijas gaitu, jo daudz cil-
vēku ļoti baidās no jebkādas ķirurģis-
kas iejaukšanās?
– Operācija ir samērā droša. Tā notiek vispārējā 
narkozē un ilgst aptuveni vienu stundu. Grieziens 
ir pavisam neliels – tikai divus centimetrus garš. 
Lai šādos apstākļos veiktu operāciju, ķirurgam 
nepieciešamas optiskā palielinājuma brilles, kas 
nervu saknīti palielina līdz četrām reizēm, ļau-
jot labāk orientēties audu anatomijā un palie-
linot operācijas drošību. Lai piekļūtu plīsušam 
diskam, piespiestā nervu saknīte jānobīda sānis, 
maigi atvelkot to ar speciāliem instrumentiem. 
Šādi tiek nodrošināta piekļuve diska trūces mai-
sam, un var sākties starpskriemeļa diska spraugas 
tīrīšana. To darot ar speciāliem instrumentiem, 
tiek iztīrīti līdz 70% bojātā diska, atstājot vienīgi 
diska �brozo gredzenu. Kad nervu saknīte atbrī-
vota, operāciju var beigt, griezuma vietai uzliekot 
kosmētisko šuvi. Pēc gada operācijas vieta vairs 
nav pat pamanāma.
– Pēc operācijas seko atveseļošanās periods.
– Ņemot vērā audu mazo traumatismu šīs ope-
rācijas gaitā, kā arī relatīvi īso operācijas laiku, 
pacienti pēcoperācijas periodā jūtas ļoti labi. Jau 
otrajā dienā viņi ceļas kājās un staigā, un trešajā 
dienā var doties mājās.
– Taču tas, visticamāk, nenozīmē, ka turpmāk 
vairs nav jāievēro nekāds saudzējošs pēcope-
rācijas režīms?
– Protams, ka tāds ir jāievēro! Pēc operācijas ir 
jānēsā cietā jostas daļas korsete un vismaz divus 
mēnešus pēc operācijas nedrīkst celt smagumus. 
Turklāt pirmās divas nedēļas pēc operācijas nere-
komendē arī ilgstoši sēdēt. Taču, jau sākot ar trešo 
mēnesi, cilvēks var pakāpeniski atgriezties pie 

agrākā dzīvesveida: strādāt, sportot un veikt citas 
aktivitātes. Lielu ierobežojumu nav, bet, protams, 
jāatceras, ka pārslodzēm sevi nevajag pakļaut. Pēc 
šādām operācijām ir ieteicama peldēšana un ārst-
nieciskā vingrošana. Speciālu vingrinājumu kom-
plekss palīdz nostiprināt muguras muskuļus, un 
tādējādi pacienti ātrāk atgriežas pie sava agrākā 
dzīvesveida un �ziskajām aktivitātēm.
– Ja izoperē vienu plīsušu starpskriemeļu 
disku, vai pēc laika tā pati vaina nevar atkār-
toties ar citu?
– Protams, viena diska plīsums nekādā gadījumā 
nenozīmē, ka plīsīs arī citi, taču ir pacienti, kuriem 
ir bojāti arī vairāki diski.
– Vai, veicot magnētisko rezonansi, lai diag-
nosticētu viena diska plīsumu, nav iespē-
jams vienlaikus konstatēt, ka ir problēmas 
arī ar citiem?
– To var pateikt. Bieži vien starpskriemeļu diski 
izplīst vairākos līmeņos. Var būt tā, ka vienā līmenī 
disks ir plīsis, un izmeklējumā ir redzams, ka cits 
disks virs vai zem tā arī ir mazliet ieplīsis. Tādos 
gadījumos mēs pieņemam lēmumu operēt to 
disku, kas rada visnopietnākās problēmas. Kā lie-
cina pieredze, tad, izoperējot disku, kurš visvai-
rāk nospiež nervu saknīti, sūdzības izzūd, un nav 
nepieciešams operēt citus.
– Izlasot šo interviju, iespējams, kādam radī-
sies jautājums: ko es varētu darīt pro�lakses 
nolūkos, lai man nerastos problēmas ar starp-
skriemeļu diskiem? Vai jums ir kādi ieteikumi?
– Cilvēkiem ar mugurkaula problēmām ļoti vēr-
tīga pro�lakse ir jau šīs sarunas sākumā pie-
minētā ārstnieciskā vingrošana. Tas ir speciālu 
vingrojumu komplekss, ko iesaka rehabilitāci-
jas speciālisti. Otrs vērtīgs pro�lakses pasākums 
ir peldēšana, ko mēs arī jau vairākkārt piemi-
nējām. Un, protams, ir svarīgi sekot savam ķer-
meņa svaram, jo palielināts svars rada papildu 
slodzi mugurkaulam. Arī paaugstināts stress var 
saasināt muguras sāpes, tāpēc būtu ieteicams 
vairāk laika uzturēties svaigā gaisā un labi izgu-
lēties – mazāk nervozēt par ikdienišķām lietām 
un būt optimistam.

Kā ārstēt starpskriemeļu diska trūci
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Mugurkaula ķirurgs Agris Mertens ir pārliecinājies, ka starpskriemeļu diska plīsums ir viena no biežākajām mugurkaula prob-
lēmām. Turklāt tā skar gados jaunus cilvēkus.

Viena no modernākajām 
metodēm, ko plaši 
izmanto mugurkaula 
ķirurģijā, ir magnētiskā 
rezonanse.
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Ļoti daudz cilvēku, kas cieš no klepus 
un aizdusas, ārstu palīdzību nemeklē, jo 
neuzskata to par nepieciešamu. Taču šie 
simptomi var norādīt uz nopietnu hro-
nisku slimību – astmu. Tā ir viena no sli-
mībām, ar ko mūsdienās slimo aizvien 
vairāk cilvēku.

Sarunā ar Liepājas reģionālās slimnīcas pneimo-
nologiem Sandru Auderi un Mārci Kristonu 
skaidrojam, kādi ir šīs slimības galvenie cēloņi, kā 
arī diagnostikas un ārstēšanas iespējas.

– Vai tā ir taisnība, ka saslimstība ar astmu 
palielinās ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē?
Sandra Audere. – Jā, tā ir taisnība, un taisnība ir 
arī tas, ka pēdējās desmitgadēs ļoti daudz cilvēku 
ne tikai astmas, bet arī citos nopietnos saslimša-
nas gadījumos neiet pie ārsta.
– Kādi ir astmas attīstības cēloņi?
S. A. – Viens no saslimstības iemesliem ir piesār-
ņojums. Tāpat astmu var izraisīt pārtika, medika-
menti, dzīvesveids, pirmām kārtām smēķēšana. 
Arī iedzimtība spēlē savu lomu.
Mārcis Kristons. – Noteikti jāatzīmē dažādas aler-
ģijas, kas ir ļoti būtisks astmas cēlonis. Pēdējā laikā 
alerģisku cilvēku skaits arvien pieaug.
S. A. – Runājot par alerģiju izraisītājiem, pirmo 
vienmēr nosauc putekļu ērcīti, bet tikpat labi tie 
var būt dažādi pārtikas produkti, medikamenti, 
ziedputekšņi...
M. K. – Jāatzīmē, ka ziedputekšņu izraisītai alerģi-
jai vairāk ir sezonāls raksturs. Pie alerģijām noteikti 
jānosauc arī jutība pret dzīvnieku spalvām.
– Kādi ir raksturīgākie simptomi, kas ārstam 
liek sākt domāt par astmas iespējamību?
M. K. – Viens no pirmajiem ir ilgstošs kle-
pus. Arī čīkstēšana krūtīs un apgrūtināta 
elpošana – aizdusa.
S. A. – Klepus parasti ir sauss un apgrūtinošs, īpaši 
naktīs un rīta stundās.
– Ko dara pneimonologs, kad pacients ar 
šādām sūdzībām atnāk vizītē?
S. A. – Vispirms mēs sarunā pacientu iztaujā-
jam gan par sajūtām un simptomiem, gan par 
tuvinieku veselību un iespējamu alerģiju, par 
kaitīgajiem ieradumiem, darba apstākļiem un 
tamlīdzīgi. Savukārt, lai novērtētu plaušu funk-
cionālo stāvokli, izmanto diagnostikas metodi, 
ko sauc par spirogrā�ju. Ar tās palīdzību nosaka 
elpceļu caurejamību, mērot ieelpotā un izelpotā 
gaisa daudzumu, kā arī maksimāli forsētas ieel-
pas un izelpas ātrumu.
M. K. – Metode ir pavisam vienkārša: pacients 
dziļi ievelk elpu un no visa spēka to izpūš spe-
ciālā aparātā – spirogrāfā. Analizējot datus, mēs 
varam konstatēt, vai ir nosprostoti elpceļi, un 
noteikt diagnozi. Taču pirms šīs izmeklēšanas 
ir jāveic plaušu rentgens, lai izslēgtu jebkādas 
citas plaušu slimības, jo daudzām no tām ir ast-
mai līdzīgi simptomi.
S. A. – Vajadzētu noskaidrot arī pilnu asinsainu, lai 
noteiktu, vai tā neuzrāda kādus iekaisuma proce-
sus. Taču es vēl gribu piebilst, ka astmas simptomi 
ir mainīgi dienu no dienas, un tāpēc var būt arī 
gadījumi, kad saņemtie spirogrā�jas rezultāti cil-
vēkam ir vecuma normas robežās. Tāpēc mums ir 
būtiski pierādīt elpceļu caurlaidības mainību. Lai to 
izdarītu, vispirms cilvēkam veic spirogrā�jas izmek-
lējumu, tad dod ieelpot bronhu paplašinātāju un 
pēc 20 minūtēm veic atkārtotu pārbaudi. Pēc tam 
novērtējam, vai medikaments ir bronhus papla-
šinājis un vai elpošanas tilpums ir palielinājies. Ja 

forsētas izelpas pirmās sekundes tilpums (maksi-
mālais gaisa daudzums, ko cilvēks spēj izelpot pir-
majā sekundē) uzlabojas par 12% un vairāk, tas ir 
nopietns saslimšanas apliecinājums. Taču pat tad, 
ja tā nav, cilvēkam var būt astma, jo tās apakštipi ir 
ļoti dažādi. Vienam tā var būt klepus formā, otram 
izpausties kā alerģija uz kādu no kairinātājiem, tre-
šajam astma var būt saistīta ar klimata izmaiņām, 
un vēl kādam astmas lēkme var sākties pēc �ziskas 
slodzes. Vadoties no astmas izraisītāja, ārstēšanu 
katram pacientam piemēro individuāli.
– Ar ko to sāk?
S. A. – Mūsu pirmais uzdevums ir novērtēt 
pacienta stāvokli, lai saprastu, vai ir vajadzīga 
tūlītēja palīdzība ar bronhu paplašinātājiem, kā 
tas ir lēkmes gadījumos, vai ilgstoši jālieto inha-
lējamie medikamenti ar pretiekaisuma iedarbību.
– Pacienti noteikti interesējas, vai astma ir 
diagnoze uz mūžu?
S. A. – Galvenais, pacientiem jāsaprot, ka astma ir 
hroniska slimība, taču tā ir kontrolējama. Ar medi-
kamentiem ir iespējams panākt tādu stāvokli, kad 
nav astmas simptomu. Tas ir pats būtiskākais. Līdz 
ar to cilvēks dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, strādā, nav 
ierobežotas viņa �ziskās aktivitātes. Taču to var 
panākt, tikai ilgstoši lietojot medikamentus. To, 
vai tie būs jālieto visu mūžu, vai arī pienāks laiks, 
kad varēs pārtraukt – arī tas katram pacientam ir 
individuāli. Astma ir jākontrolē.
– Ko nozīmē termins «kontrolēta astma»?
S. A. – Tieši to, par ko es tikko runāju: pacientam 
vairs nav astmas simptomu vai tie ir retāk nekā 
divas reizes nedēļā. Konsultējoties ar ārstu, viņa 
stāvoklis tiek novērtēts un regulāri kontrolēts. 
Samazinoties astmas simptomiem, ir iespējams 
veikt medikamentu devu korekcijas vai simptomu 
izzušanas gadījumā tos pat pārtraukt lietot. Tas 
arī ir pacienta un ārsta sadarbības mērķis: kon-
trolēt astmu, lai slimība netraucētu cilvēkam nor-
māli dzīvot, strādāt un labi justies. Ja tā ir, tad mēs 
varam apgalvot, ka astma ir kontrolēta.
– Nereti pacienti paši jūtas pietiekoši gudri, un 
noteikti nav mazums gadījumu, kad, stāvok-
lim uzlabojoties, cilvēks pārtrauc lietot zāles.
S. A. – Jā, šādi gadījumi ir ļoti izplatīti, un tas ir 
nepareizākais, ko cilvēks var izdarīt. Pēc kāda laika 
tādi pacienti atkal nonāk pie sava ārsta, un mēs 
sākam visu no gala.
– Kādi ir biežāk lietotie astmas ārstēšanas 
medikamenti? 
M. K. – Parasti pacientam ir jālieto inhalēja-
mie glikokortikoīdi, kas kontrolē iekaisuma 
procesu bronhos, kombinācijā ar īslaicīgas vai 

garas darbības bronhu dilatatoriem, kas papla-
šina bronhus, lai ārstējošās zāles varētu iekļūt 
dziļāk elpceļos. Tieši inhalējamie medikamenti 
visvieglāk nokļūst un iedarbojas tur, kur tas ir vaja-
dzīgs – bronhos. Taču pirms ārstēšanās uzsākša-
nas cilvēkam ir jāiemācās inhalatoru pareizi lietot.
S. A. – Ir divu veidu inhalatori: vieni satur sašķid-
rinātus medikamentus, bet otri – medikamentus 
pulverveidā. Izvēloties pacientam piemērotāko 
inhalatoru, ir jāizvērtē viņa �ziskās spējas. Pie-
mēram, lai lietotu medikamentu sašķidrināta 
aerosola veidā, pacientam jāspēj saskaņot ieel-
pas brīdis ar brīdi, kad viņš nospiež inhalatoru. 
Ja viņš to spēj, viss ir kārtībā.
– Bet, ja ne?
M. K. – Tādiem gadījumiem, lai atvieglotu medi-
kamenta ievadīšanu, ir paredzētas speciālas 
krājtelpas. Medikamentu no inhalatora ievada 
speciālā tilpnē ar iemuti un no tās cilvēks mierīgi 
ieelpo visu vajadzīgo. Biežāk tāda papildus palī-
dzība ir nepieciešams bērniem un gados vecā-
kiem cilvēkiem.
S. A. – Savukārt, lietojot pulvera inhalatorus, ir 
vajadzīgs lielāks spēks, lai zāles ieelpotu. Tāpēc, 
lai pacientiem iemācītu pareizi lietot inhalatorus, 
mūsu slimnīcā darbojas Astmas apmācības kabi-
nets, kur palīdzību sniedz bez maksas. Es ieteiktu 
katram astmas slimniekam atnākt uz šo kabinetu, 
lai pārliecinātos, vai viņi inhalatoru lieto pareizi. 
Turklāt arī māsiņa, kas strādā kopā ar ārstu, māca 
pacientiem lietot šīs ierīces.
– Kādā vecumā visbiežāk parādās astmas 
simptomi? 
S. A. – Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt. Piemē-
ram, simptomi bieži parādās bērnībā, bet, bērnam 
augot lielākam, tie izzūd, un ir ilgs miera periods. 
Taču pieauguša cilvēka vecumā simptomi atkal 
var parādīties. Faktiski astma var parādīties jeb-
kurā vecumā.
M. K. – Maziem bērniem un veciem cilvēkiem ir 
sarežģīta astmas diagnostika. Mazs bērns nevar 
pastāstīt par savām sajūtām, savukārt veci cilvēki 
domā, ka klepus ir citu slimību sekas.
– Fiziski aktīviem cilvēkiem, kam diagnosti-
cēta astma, noteikti ir bažas: vai es turpmāk 
varēšu nodarboties ar �ziskajām aktivitātēm 
– apmeklēt baseinu, skriet krosu, spēlēt fut-
bolu un tamlīdzīgi?
M. K. – No �ziskās slodzes noteikti nevajadzēs 
atteikties – tā pie astmas ir pat vēlama, taču, atbil-
stoši savām sajūtām, ir jāatrod piemērotākās.
S. A. – Agrāk ar astmu slimus skolēnus atbrīvoja 
no sporta nodarbībām, taču mūsdienās tā vairs 

nedara. Protams, astmai ir jābūt kontrolētai. Saasi-
nājumu gadījumos �ziskās aktivitātes noteikti 
nederēs. Bet citādi tās ir vajadzīgas vispārējai cil-
vēka labsajūtai.
– Aktuāls ir arī jautājums par pacientu līdzes-
tību astmas ārstēšanā. Jums šai jautājumā 
noteikti ir sava pieredze.
M. K. – Pacienti ir ļoti dažādi. Mana pieredze lie-
cina: jo slimība ir smagākā formā, jo pacients ir 
vairāk ieinteresēts līdzdarboties, ārstēties, apzi-
nīgi lieto zāles. Taču, līdzko simptomi mazinās, 
arī medikamentu lietošana kļūst neregulārāka.
S. A. – Mana pieredze ir ļoti līdzīga. Ja astmas 
simptomi izzūd, ir tikai cilvēciski dažkārt aiz-
mirst lietot zāles. Taču gadās, ka slimība kļūst 
nekontrolēta un cilvēks smagā stāvoklī nonāk 
slimnīcā. Tādēļ ir svarīgi, lai astmas pacientiem 
mājās noteikti būtu nepieciešamie medikamenti. 
Tad, sākoties slimības saasinājumam, viņš varēs 
sev palīdzēt.
– Varbūt atruna astmas nekontrolēšanai ir 
naudas trūkums zāļu iegādei?
S. A. – Valsts kompensē astmas ārstēšanas zāles 
75% apmērā. Protams, arī ar visu kompensāciju 
tās neizmaksā lēti, tāpēc, pirms izrakstīt kādu 
konkrētu medikamentu, ārstam ir pienākums 
noskaidrot, vai cilvēks varēs to nopirkt. Ja ne, tad ir 
jāpiemeklē zāles, ko viņš varēs atļauties. Kāda jēga 
izrakstīt zāles, ja pacients tās tik un tā nelietos?
– Ko jūs ieteiktu astmas slimniekiem, lai sli-
mība būtu kontrolēta un viņi varētu dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi?
S. A. – Manuprāt, pirmais un galvenais ir doties 
pie ārsta, ja parādās šādi simptomi: klepus, apgrū-
tināta elpošana, sēkšana u. tml. Noteikti jāatmet 
smēķēšana un jāpiekopj aktīvs dzīvesveids.
M. K. – Es noteikti gribu atgādināt par darba dro-
šības ievērošanu vietās, kur tas nepieciešams. 
Tas attiecas, piemēram, uz respiratoru lietošanu, 
strādājot piesārņotās telpās. Ļoti daudz cilvēku 
šajā ziņā grēko.
S. A. – Cilvēkiem ar pierādītu alerģiju pret kādu 
konkrētu pārtikas produktu būtu tikai saprotami 
to nelietot. Savukārt cilvēkiem ar ziedputekšņu 
alerģiju ziedēšanas laikā ir laikus jāsāk lietot pre-
talerģijas medikamenti.
M. K. – Ir jāierobežo saskarsme ar dzīvniekiem, 
ja konstatēta alerģija pret to izdalītajiem alergē-
niem. Tāpat ir svarīgi uzturēt kārtībā mitekli, lai 
pēc iespējas izvairītos no putekļu ērcītēm.
S. A. – Vismaz guļamistabā nevajag turēt garus 
plauktus ar grāmatām, kur krājas putekļi, kā arī 
mīkstos paklājus utt.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Sandra Audere: «Fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas astmas 
pacienta vispārējai labsajūtai.»

Mārcis Kristons: «Jo slimība ir smagākā formā, jo pacients ir vai-
rāk ieinteresēts līdzdarboties, ārstēties un apzinīgi lieto zāles.»

Kā sadzīvot ar astmu

OK



Kurzemes
veselības avīze

OK



14

Kurzemes
veselības avīze

RAMONA FIĻIPOVA

Šogad Liepājas reģionālā slimnīca atzī-
mēs 28. gadadienu, un tieši tik ilgi tajā 
darbojas Fizikālās terapijas un rehabi-
litācijas nodaļa. Savā ziņā tā ir Liepājas 
seno kurortoloģijas tradīciju turpinā-
tāja. Ejot līdzi mūsdienu medicīnas un 
rehabilitācijas attīstībai, arī šajā nodaļā 
ik gadu nāk klāt kāds jaunums.

Sarunā ar nodaļas vadītāju Līgu Priedenu iepa-
zīsimies ar šo nodaļu, tās piedāvājumiem un 
pēdējā laika jaunumiem.

– Ne visās slimnīcās ir tik fantastiskas iespē-
jas saņemt gan ārstnieciskās, gan rehabi-
litācijas, gan arī organismu stiprinošās 
procedūras. Liepājas slimnīcā ir.
– Mums patiešām ir ļoti plašas iespējas palīdzēt 
cilvēkiem visdažādākajās situācijās: gan pēc sli-
mību akūtā perioda un pat tā laikā, piemēram, 
insulta slimniekiem, gan piedāvāt dažādas reha-
bilitācijas iespējas pēc traumām un citos gadī-
jumos, gan arī izveidot pilnvērtīgu procedūru 
kursu cilvēkiem, kas ir noguruši, darba slodzes un 
stresa nomākti un vēlas atjaunot spēkus. Faktiski 
mūsu nodaļu var saukt par nelielu sanatoriju. 
Man pat būtu grūti nosaukt gadījumus, kuros 
neviens no mūsu speciālistiem nespētu palī-
dzēt. Es ar pilnu atbildību varu teikt – tādu nav.
– Jautājot par ekskluzīvāko piedāvājumu 
šajā nodaļā, pieļauju, ka tās varētu būt ūdens 
procedūras. 
– Jā, tam es pilnīgi piekrītu! Ūdens procedūru 
piedāvājums mums ir ļoti plašs un būtu maldīgi 
uzskatīt, ka tās ir piemērotas tikai noguruma aiz-
dzīšanai vai skaistumkopšanai. Nebūt nē! Tās ļoti 
daudz izmanto tieši ārstnieciskos nolūkos. Mums 
ir zemūdens masāžas, kas ir ļoti iecienītas un daž-
kārt pat jāpagaida rindā, lai uz tām tiktu, tāpat 

pieprasītas ir Šarko un cirkulārā duša, kā arī mine-
rālūdens vannas. Stāsts par minerālūdens van-
nām Liepājā ir ļoti īpašs, jo šai procedūrai mūsu 
pilsētā ir senas saknes. Minerālūdeni iegūst tepat 
Liepājā, netālu no jūras, bijušās peldu iestādes, 
vēlāk sanatorijas Liepāja teritorijā. Zemē tas ir 
40 grādu karsts, turklāt tik ļoti koncentrēts, ka 
lietojams ļoti stipri atšķaidīts.
– Jūsu nodaļā strādā ar vēl vienu «derīgo 
izrakteni», ko arī iegūst pavisam netālu no 
Liepājas – tās ir dūņas.
– Tā ir, dūņas, ko izmantojam, iegūst pavisam 
netālu no Liepājas – Grobiņas novadā. Tās ir 
ārkārtīgi spēcīgas un medicīniski iedarbīgas. 
Dūņu aplikācijas uzlabo organisma aizsargspē-
jas, veicina centrālās nervu sistēmas darbības 
atjaunošanos, kā arī nostiprina imunitāti. Dūņas 
izvada toksīnus, radioaktīvās vielas un stimulē 
organisma reģenerāciju, aptur iekaisuma pro-
cesus, uzlabo muskuļu tonusu, kā arī organisma 
vielmaiņas un hormonālos procesus.
– Lai nokļūtu uz šīm procedūrām, vispirms 
notiek saruna ar ārstu, un arī procedūras 
veic mediķi. 
– Tieši tāpēc mēs šo savu SPA daļu varam saukt 
par sanatorijas veida piedāvājumu, jo viss notiek 

stingrā medicīnas darbinieku uzraudzībā un kon-
trolē. Turklāt es noteikti gribu atzīmēt, ka mēs 
esam vienīgā reģionālā slimnīca, kas piedāvā 
šāda veida palīdzību.
– Jau kopš pirmsākumiem nodaļā ir ļoti plašs 
elektroprocedūru klāsts. Kādreiz tādas bija 
katrā poliklīnikā, taču jums to ir krietni vai-
rāk nekā citur.
– Teikšu godīgi – to ir tik daudz, ka visas nemaz 
nevar uzskaitīt, un tas arī šobrīd nav galvenais. 
Galvenais, manuprāt, ir minēt tās veselības prob-
lēmas, kad visbiežāk izmanto elektroprocedū-
ras. Tās ir dažādas sāpes, kā akūtas, tā hroniskas. 
Mūsdienās ļoti izplatītas ir muguras sāpes, turklāt 
ne tikai cilvēkiem jau gados, bet arī jauniem cil-
vēkiem – tā ir mūsdienu tendence. Netrūkst cil-
vēku, kas hronisku slimību saasinājumu dēļ pie 
mums reizi gadā ir pastāvīgi klienti. Ar elektro-
procedūrām lieliski ārstē arī iekaisumus, tāpat 
neirotiskus stāvokļus, elpošanas ceļu problē-
mas un daudzas citas. Turklāt elektroprocedūras 
nereti kombinē ar masāžām, ūdens procedū-
rām, ārstniecisko vingrošanu un cita veida �zi-
kālo un �zioterapeitisko palīdzību. Salīdzinot 
ar tiem laikiem, kad dažas elektroprocedūras 
bija katrā poliklīnikā, tagad ir jauni un moderni 
aparāti, kas sen vairs nelīdzinās tiem, ko atcera-
mies no bērnības.
– Fizioterapeitiskās palīdzības iespējas uz 
jūsu nodaļu atved ļoti daudz pacientu.
– Tā ir. Taču atšķirībā no SPA procedūrām vai 
elektroprocedūrām �zioterapeitisko palīdzību 
nesniedz tikai ārstniecības persona viena pati. 
Tajā aktīvi jāpiedalās arī slimajam cilvēkam 
pašam. Un �zioterapeitiskā palīdzība nav tikai 
ārstnieciskā vingrošana nepareizas stājas gadīju-
mos, kā dažkārt to vienkāršoti saprot. Mūsdienās 
iespējas ir ļoti paplašinājušās. Iespējams palīdzēt 
gan pacientiem pēc traumām, gan insulta un 
citiem smagiem stāvokļiem, kad jāatgūst kus-
tību un runas spējas un dažkārt pat no jauna 
jāiemācās veikt pavisam ikdienišķas sadzīvis-
kas kustības. Jā, daudzos smagos gadījumos 
sākumā ar slimnieku strādā tikai �zioterapeits, 
taču pamazām šajā darbā iesaistās gan radi-
nieki, gan arī slimais cilvēks pats. Lai būtu labs 
rezultāts, paša slimnieka līdzdalība un vēlme 

atgriezties pilnvērtīgi dzīvē ir ļoti, ļoti svarīga! 
Lai sasniegtu rezultātu, bieži vien �zioterapeits 
ar slimo cilvēku sāk strādāt jau nākamajā dienā 
pēc operācijas, traumas vai insulta. Turklāt mums 
ir speciālisti, kas strādā ar dažādām metodēm. 
Piemēram, viens no pēdējo gadu jaunumiem 
mūsu nodaļā ir slinga jeb saišu terapija. Tās laikā 
pacients ir iekarināts speciālās saitēs un �zio-
terapeita vadībā veic dažādus stiepšanās vin-
grinājumus. Vislabāk šī terapija iedarbojas uz 
mugurkaulāja dziļo muskulatūru, tāpēc ir lieliski 
izmantojama muguras sāpju ārstēšanā. Taču to 
izmanto arī dažādos citos gadījumos. Es noteikti 
gribu pieminēt mūsu ergoterapeitus – viņi lie-
lākoties strādā ar pacientiem pēc insulta, kad 
cilvēks ir zaudējis spēju veikt vienkāršas sadzī-
viskas darbības, kā arī, ja tādas ir traumu vai citu 
slimību sekas. Ergoterapeits palīdz pacientiem 
iemācīties izmantot dažādus palīglīdzekļus, lai 
viņi varētu paveikt kaut vai pašas elementārā-
kās darbības un nebūtu pilnībā atkarīgi no tuvi-
niekiem. Otrs mūsu ergoterapeitu darbalauks 
ir rokas terapija, izstrādājot kustību terapiju 
gan pēc insulta, gan traumām un citos gadīju-
mos, kad rokas un plaukstu kustības ir pavisam 
vai daļēji zaudētas. Mūsu speciālisti ir apgu-
vuši arī plaukstas un pirkstu ortožu izgatavo-
šanu pēc individuāla pasūtījuma gan bērniem, 
gan pieaugušajiem.
– Jūsu pēdējā laika jaunums ir grupas reha-
bilitācijas programmas, ko īstenojat dienas 
stacionārā. 
– Tā ir kompleksa un intensīva programma 
divu nedēļu garumā, ko mēs piedāvājam cilvē-
kiem ar kompleksām saslimšanām, piemēram, 
politraumu, insultu, muguras problēmām un 
tamlīdzīgi. Mēs esam sagatavojuši nodarbību 
un procedūru plānu vairāku stundu garumā. 
Gan procedūras, gan arī nodarbības pie izglī-
tojošajiem speciālistiem izvēlamies atkarībā 
no klienta diagnozes un speci�skajām vajadzī-
bām viņa veselības uzlabošanai. Katru dienu 
ikvienam šīs programmas dalībniekam ir indi-
viduāla nodarbība pie �zioterapeita, kam seko 
vingrošana grupā. Divreiz nedēļā programmas 
ietvaros ar tās dalībniekiem strādā nūjošanas 
speciālists, ierādot, kā pareizi nodarboties ar šo 

�zisko aktivitāti. Divreiz nedēļā ir arī lekcija par 
ergonomiju – darba vietas pareizu iekārtošanu, 
lai tā būtu funkcionāli ērta un nekaitētu veselī-
bai. Tas attiecas gan uz darba vietu mājās, pie-
mēram, virtuvi, gan arī darbā – sava darba galda 
un tā aprīkojuma pareizu izvietošanu un tamlī-
dzīgi. Tāpat ir nodarbība pie uztura speciālis-
tes par veselīgu un pareizu uzturu. Vēl katram 
šīs programmas dalībniekam atkarībā no viņa 
diagnozes ir dažādas procedūras. Teikšu atklāti – 
slodze ir intensīva, tāpēc jārēķinās, ka strādājošs 
cilvēks nevarēs tajā iekļauties. Tāpēc ārstēšanās 
laikā, visticamāk, būs vajadzīga slimības lapa. 
Šī ir patiešām ļoti vērtīga atveseļošanās prog-
ramma, turklāt neizmaksā dārgi – septiņus eiro 
dienā. Divu intensīvu nodarbību nedēļu laikā 
pacients saņem gan daudzpusīgu �zioterapei-
tiskās un �zikālās terapijas palīdzību, gan lielu 
praktisko iemaņu un informatīvo bāzi, kas turp-
mākajā dzīvē ļauj viņam tās izmantot ikdienas 
dzīvē, tādējādi gan turpinot veicināt savu atvese-
ļošanos, gan uzlabojot vispārējo dzīves kvalitāti 
un labsajūtu kopumā. Izglītots un zinošs pacients 
ir gudrs pacients, un tas ir svarīgi.
– Jaunums ir arī līdzīga programma bērniem 
ar īpašām vajadzībām.
– Jā, tā ir orientēta uz mazajiem pacientiem, kas 
sirgst ar bērnu cerebrālo trieku. Arī tā ir divu 
nedēļu ilga intensīva programma, kuras laikā 
ir gan nodarbības individuāli pie �zioterapeita, 
ergoterapeita un audio logopēda, gan viena gru-
pas nodarbība katru dienu. Vienai no grupām 
izmēģinājām pavisam jaunu terapijas veidu – 
kanisterapiju, kur terapeita pienākumus veic 
speciāli piemeklēts un apmācīts suns. Paldies 
mūsu speciālistiem, kas sadarbojas ar Liepājā 
izveidojušos kanisterapijas grupu no biedrības 
Dižvanagi! Mēs redzējām, cik ļoti pozitīvi šie tera-
pijas suņi iedarbojas uz mūsu mazajiem pacien-
tiem – pēc nodarbības ar sunīšiem bērniem bija 
pavisam cits uzrāviens: jaunas emocijas, jaunas 
prasmes, jauni piedzīvojumi. Līdz ar to jau pavi-
sam drīz viņi uzrādīja daudz labākus rezultātus 
arī pie citiem speciālistiem. Teikšu atklāti: čet-
ras nodarbības, kas katram no šiem bērniem ik 
dienu ir nozīmētas, viņiem ir liela slodze, taču 
tas ir labi, jo šiem bērniem vajag slodzi, lai viņi 
attīstītos. Tieši tāds, izveidojot programmu, bija 
mūsu mērķis. Turklāt šajā programmā nekas nav 
akmenī iecirsts, nemainīgs. Gluži pretēji: redzot, 
kā tā īstenojas, un redzot, ko tajā vajadzētu papil-
dināt, mēs to arī darām. Piemēram, mums ir ideja 
kādai no nākamajām bērnu grupām piedāvāt 
smilšu terapiju. Tā mēs gan pieaugušo, gan arī 
šo īpašo bērniņu programmām visu laiku mek-
lējam aizvien kaut ko jaunu.
– Noteikti jums jau ir padomā kāds pavisam 
jauns piedāvājums.
– Jā, tāds mums patiešām ir, taču, tā kā tas vēl 
ir tikai idejas līmenī, es daudz nevēlos stāstīt, 
vien mazliet ieskicēšu. Tā ir skaistumkopšanas, 
atveseļošanās un relaksācijas programma, kurā 
mēs gribam iekļaut gan ūdens procedūras, gan 
masāžas – klasisko, medus vai vēl kādu citu –, 
gan vēl kādas citas procedūras pēc klienta izvē-
les. Saprotot, ka cilvēkiem ļoti svarīgs ir savs 
laiks, mums ir padomā piedāvāt divas stundas 
garu ar klientu iepriekš saskaņotu programmu, 
kurā būtu iekļauts tieši tas, ko viņš vēlas. Cik 
bieži cilvēks gribētu to apmeklēt – vienu dienu, 
divas, trīs vai vairāk –, tā jau būs viņa izvēle. Mēs 
gribam šo piedāvājumu sagatavot kā kaut ko 
pavisam īpašu, lai klients apmeklējuma laikā 
justos pie mums gaidīts un aprūpēts. Es ceru, 
ka izdosies.

Procedūras dažādām vajadzībām

Ūdens procedūrām Liepājā ir vairāk nekā gadsimtu sena vēsture. Tagad tās turpina 
Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā, kur ūdens procedūras ir ļoti populārs 
pakalpojums, stāsta nodaļas vadītāja Līga Priedena.

SKAISTUMAM UN VESELĪBAI
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Kurzemes
veselības avīze

SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

KRISTĪNE KLAUZE

Neskatoties uz to, ka veselības aprūpes 
finansējums slimnīcu sektorā nepalieli-
nās, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 
turpina attīstīties, ieviešot jaunus veselī-
bas aprūpes pakalpojumus un īstenojot 
infrastruktūras uzlabošanas projektus.

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca sniedz 24 
stundu neatliekamo palīdzību septiņos pro�-
los. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja Alīda Vāne 
akcentē dzemdību, ginekoloģijas, oftalmoloģijas, 
nefroloģijas, ķirurģijas, traumatoloģijas, pediatri-
jas un vēl vairākus pro�lus, kuru attīstība notiek 
īpaši strauji. Pozitīvus rezultātus dod arī savstar-
pējā sadarbība. Piemēram, nefrologam cieši 
sadarbojoties ar dzemdību speciālistiem un gine-
kologiem, nesen kāda māmiņa no Rīgas ar smagu 
nieru saslimšanu veiksmīgi pasaulē laida bērniņu. 
«Tas ir ārstu komandas darbs,» uzsver A. Vāne.

Uzlabo infrastruktūru
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca nepārtraukti 
strādā, lai telpas un nodaļas būtu mājīgas, tīras 
un skaistas. Mūsdienu medicīnā mainās arī funk-
cionālie uzstādījumi, tādēļ nodaļas visu laiku 
tiek pilnveidotas.

Šā gada sākumā darbu sāka reorganizētā Uzņem-
šanas nodaļa, kas kļuvusi ērtāka pacientiem. Nodaļā 
veikts remonts, funkcionāli pārveidojot telpas, kā arī 
uzlabota darba organizācija. Tagad, ienākot nodaļā, 
pacientu sagaida māsu postenis. Nodaļā uzstādīts 
arī rindu regulators. Tāpat tiek norobežoti ar neat-
liekamās medicīniskās palīdzības automašīnām 
atvestie pacienti no tiem, kas uz traumpunktu vai 
dienas stacionāru atnākuši paši.

Šogad rekonstruēta Hemodialīzes nodaļa, bet 
patlaban norisinās Ķirurģijas un Traumatoloģi-
jas nodaļu remonts. Šajās nodaļās notiek kos-
mētiskais remonts ar daļējām funkcionālajām 
izmaiņām, lai būtu ērtāk gan pacientiem, gan 
mediķiem. Savukārt viena no Dzemdību noda-
ļas zālēm šobrīd tiek aprīkota ar speciālu vannu 
dzemdībām ūdenī.

Nākamās lielākās ieceres ir saistītas ar Labora-
torijas nodaļas modernizāciju un reorganizāciju, 
lai paaugstinātu laboratorijas servisu un kvalitāti. 
Šobrīd tiek meklēti arhitektoniskie risinājumi, lai 
visi laboratorijas pakalpojumi būtu pieejami vie-
nuviet. Ir iecerēts paplašināt arī piedāvāto ana-
līžu klāstu, jo laboratorija ir viens no galvenajiem, 
fundamentālajiem pakalpojumiem diagnostikā, 
kuriem jābūt operatīviem un kvalitatīviem.

Talsos atvērta jauna slimnīca
Vērienīgas izmaiņas sagaidījusi arī Ziemeļkurze-
mes reģionālās slimnīcas Talsu �liāle. Šoruden Talsu 
reģiona iedzīvotājiem durvis vērusi jaunā slimnī-
cas ēka. Turpmāk veselības aprūpes pakalpojumi 
iedzīvotājiem tiks sniegti jaunās, pacientiem un 
mediķiem ērtās telpās. Slimnīcā ir stacionārs, dienas 
stacionārs, ambulatorā diagnostika un laborato-
rija. «Visi līdzšinējie veselības aprūpes pakalpojumi 
saglabāsies un piedāvāsim arī jaunus, jo medicīna 
attīstās un līdz ar to arī ārstnieciskās un diagnosti-
kas iespējas,» uzsver A. Vāne.

Jaunā ēka ir funkcionāla, jo mūsdienu medicīna 
prasa pareizu loģistiku – gan medicīnas perso-
nāla, gan pacientu. Proti, lai izmeklējumi atrastos 
blakus traumpunktam, ambulatorā daļa atrastos 
vienuviet un reģistratūras tuvumā, bet visi kabi-
neti būtu pieejami pacientiem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Tāpat svarīgi, lai ēka būtu energo-
efektīva un pēc iespējas mazāk vajadzētu maksāt 
par apkuri. «Tās ir lietas, ko nodrošina jaunas ēkas 

būvniecība un kas ir arī jaunajā slimnīcā,» akcentē 
A. Vāne. Protams, ne mazāk svarīga ir sakārtota 
vide un patīkamas krāsas. Apkārtējā vide pozitīvi 
ietekmē cilvēka emocionālo stāvokli, kas viņam 
palīdz izveseļoties.

Jaunā Talsu slimnīcas ēka uzbūvēta, pateico-
ties ventspilnieku aktīvam darbam, piesaistot 
ievērojamus Eiropas Savienības struktūrfondu 
un valsts līdzekļus. Projekta �nansējums nāk arī 
no Talsu pašvaldības.

Iekārtu iegādē palīdz pašvaldība
Slimnīcai lielu atbalstu sniedz Ventspils pilsētas 
dome, ik gadu piešķirot aptuveni 150 tūkstošus 
eiro gan jaunu medicīnas tehnoloģiju iegādei, 
gan arī ārstu speciālistu piesaistei. Šogad par 
pašvaldības piešķirto �nansējumu tiks iegādāta 
jauna laparoskopijas iekārta operāciju veikšanai, 
kā arī pamataprīkojums vēl viena acu ārsta ambu-
latorā kabineta ierīkošanai, ar vannu tiks aprī-
kota viena no dzemdību zālēm. «Ja sarēķinām 
visu iepriekšējo gadu ieguldījumu, tad Ventspils 
domes atbalsts slimnīcai sasniedz jau vairāk nekā 
miljonu. Bez pašvaldības atbalsta slimnīca nebūtu 
tik moderna un attīstīta,» norāda A. Vāne.

Pilnveido operāciju tehniku
Galvenais ārsts Dainis Gīlis uzsver, ka Ziemeļkur-
zemes reģionālā slimnīca ir viena no Latvijas līde-
rēm saudzējošo laparoskopisko operāciju veikšanā. 
Slimnīcas operējošie ginekologi šobrīd pilnveido 
laparoskopijas tehniku ginekoloģisko operāciju veik-
šanai. Tāpat laparoskopiju ievieš arī citās speciali-
tātēs. Sadarbībā ar bijušo ventspilnieku, Minhenes 
Universitātes slimnīcas ķirurgu Igoru Iesalnieku jau 
vairāk nekā divu gadu garumā Ziemeļkurzemes 
reģionālajā slimnīcā tiek īstenots projekts resnās 
zarnas laparoskopiskās ķirurģijas ieviešanai. «Strādā-
jam arī pie tā, lai pilnveidotu šo slimību diagnostiku, 
jo savlaicīga diagnostika ir ļoti svarīga, lai pilnvērtī-
gāk varētu sniegt palīdzību. Tādēļ šobrīd veidojam 
jaunu endoskopijas kabinetu, ko aprīkosim ar jau-
nākās paaudzes iekārtām,» atklāj D. Gīlis.

Uzlabo pediatrisko palīdzību 
un grūtnieču aprūpi
Pēdējā gada laikā slimnīca ir spēcinājusi pedi-
atrisko palīdzību. Ventspils stacionārā tagad ir 

iespēja vērsties pie trijiem slimnīcas pediatriem, 
kuri mazos pacientus pieņem ambulatori. Šāds 
pakalpojums ir pieprasīts, jo pediatru zināšanas 
par bērnu saslimšanām ir dziļākas nekā ģime-
nes ārstiem, kuri ikdienā ārstē arī pieaugušos un 
ar bērniem nodarbojas retāk. Tāpat vecāki, kuru 
bērni ārstējušies slimnīcas nodaļā, pēc izrakstī-
šanās bieži vien vēlas turpināt konsultēties ar 
ārstējošiem pediatriem. Ar Talsu novada paš-
valdības atbalstu pediatrs tagad ir pieejams arī 
Talsu stacionārā.

Tāpat aizvadītā gada laikā gan Ventspilī, gan 
Talsos ir izveidoti grūtnieču aprūpes kabineti, 
kuros topošās māmiņas aprūpē pieredzējušas 
vecmātes. Tostarp Ventspilī kabinets izveidots 
Dzemdību nodaļas paspārnē. «Tas veicina vec-
mātes un grūtnieces sadarbību vēlāk, dzemdību 
laikā, jo vecmāte ir iepazinusi grūtnieci un lie-
lāka uzticība ir arī no grūtnieces puses: viņa jau ir 
pabijusi slimnīcā, tādēļ dzemdību laikā viņai nav 
papildu uztraukuma,» uzsver D. Gīlis.

Attīsta nefroloģiju un neiroloģiju
Slimnīca turpina attīstīt vēl vairākas ārstniecī-
bas jomas. Neiroloģijā tiek strādāts pie jaunas 
un modernas diagnostikas metodes ieviešanas. 
Insulta vienība tiks nodrošināta ar jauniegādātu 
doplera monitorēšanas sistēmu, kas identi�cēs 
cilvēka asinsritē radušos mikrotrombus un, pie-
lietojot medikamentus, būs iespējams novērst 
atkārtota insulta riskus.

Tāpat tiek attīstīts hemodialīzes pakalpojums. 
«Uzskatām, ka ir pilnvērtīgāk jāizmanto mūsu 
rīcībā esošie medicīniskie resursi, radot iespēju 
plašākam nefroloģisko pacientu skaitam nodro-
šināt hemodialīzi,» akcentē D. Gīlis. Tā kā esošajā 
hemodialīzes nodaļā bija ierobežotas iespējas 
pieņemt vairāk pacientu, tad nodaļai tika atvēlē-
tas citas, plašākas telpas, kuras rekonstruētas un 
šogad svinīgi atklātas. Tagad nodaļā ir 11 vietas, 
kas vienlaikus pieejamas pacientiem.

Gādā par personālu
Tā kā vissvarīgākā loma pacientu ārstēšanā ir 
kvali�cētam personālam, slimnīca atbalsta ini-
ciatīvas konkrētu specialitāšu attīstībai. Slimnīca 
apmaksā mācības ārstnieciskajam personālam, 
dodot viņiem iespēju pilnveidot savas zināšanas.

Nav noslēpums, ka ārpus Rīgas medicīniskā 
personāla trūkst. Tādēļ slimnīcā tiek īstenota 
jauno speciālistu atbalsta programma. Tostarp 
ir noslēgts sadarbības līgums ar abām universi-
tātēm, kas gatavo mediķus. Slimnīcā ir 17 apmā-
cīt tiesīgi ārsti, tādēļ aktīvi tiek strādāts gan ar 
rezidentiem, gan ar studentiem, kuri Vents-
pili ir izvēlējušies par prakses vietu un bieži 
vien ir ieinteresēti vēlāk atgriezties šeit pastā-
vīgā darbā.

Sadarbība notiek arī ar vairākām Latvijas 
medicīnas māsu koledžām, kuru audzēknes iziet 
praksi Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. 
Šogad praksē slimnīcā bija arī topošās medicī-
nas māsas no Šveices un Francijas. Tāpat notiek 
māsu palīgu apmācības. Šobrīd gandrīz visiem 
vairāk nekā 100 slimnīcas māsu palīgiem ir medi-
cīniskā izglītība, kas paaugstina pacientu aprū-
pes kvalitāti un uzlabo ārstniecības procesu. 
«Jāteic, ka mūsu slimnīca ir pietiekoši pievilcīga 
darba vieta un mums nav tik lielu problēmu 
ar kadru nodrošināšanu, kā tas ir citās slimnī-
cās. Ir specialitātes, kuras mums ir jāpastiprina, 
taču visumā ar personālu esam labi nodrošināti,” 
informē D. Gīlis.

Rūpēs par pacientiem visā Ziemeļkurzemē
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Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Alīda Vāne un galvenais ārsts Dainis Gīlis pie šogad pilnveidotās 
Uzņemšanas nodaļas, kas pārveidota atbilstoši mūsdienu prasībām un pacientu interesēm.

zz Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas stacionārā (Ventspilī un 
Talsu filiālē) kopumā ārstēti 9768 pacienti. 
zz Ambulatoro, kā arī traumpunkta palīdzību pacienti kopumā 
saņēmuši 53 312 reizes. 
zz Slimnīcas mediķi veikuši 2166 operācijas stacionārā un 1675 
operācijas dienas stacionārā. 
zz Kopumā dienas stacionāru apmeklējuši 6557 pacienti. 

2013. gads Ziemeļkurzemes 
reģionālajā slimnīcā 

zz Stacionārais rentgens
zz Pārvietojamais rentgens
zz Ultrasonogrāfs 
zz Anestēzijas iekārta
zz Iekārta laparoskopisko operāciju veikšanai
zz Dzemdību galdi
zz Funkcionālās gultas 

Finansējuma avoti: Ventspils pašvaldība, ES struktūrfondi, slimnīcas 
līdzekļi. 

Iegādātās iekārtas
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Kurzemes
veselības avīze

MARLENA ZVAIGZNE

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 
laboratorijā veic plaša spektra analīzes, 
tai skaitā hematoloģijas, imunoseroloģi-
jas un mikrobioloģijas klīniskās un klīnis-
kās ķīmijas analīzes.

Laboratorijā katru dienu notiek iekšējās kvalitā-
tes kontrole, iestāde piedalās starptautiskajā kva-
litātes kontroles programmā Labquality Somijā 
un sadarbojas ar Latvijas Infektoloģijas centra 
laboratoriju, tādēļ, kā saka laboratorijas vadī-
tāja, citoloģe Kristīne Primaka, Ziemeļkurze-
mes reģionālās slimnīcas laboratorijas klienti var 
būt droši par savu analīžu rezultātiem.

– Laboratorijas vadītāja esat nepilnu gadu. 
Vai, uzsākot darbu šajā amatā, ieviesāt 
jaunumus? 
– Kardinālas izmaiņas neieviesu, turpinu labora-
torijas iepriekšējās vadītājas Intas Čirkšes iesākto. 
Darbs šeit man nebija svešs, jo kopš 2006. gada 
strādāju par laboratorijas kvalitātes speciālisti. 
Iekšējās kvalitātes kontroli veicam katru dienu 
un strādāt sākam tikai tad, ja kontroles testi ir pie-
ļaujamo normu robežās. Mūsu darbu divas reizes 
gadā vērtē arī Somijā. Tā ir dubulta kontrole, kas 
ļauj uzturēt augstu kvalitātes līmeni. Vēlos, lai 
mūsu laboratorijā atkal veiktu alergēnu testus. 
Tādā gadījumā, lai noteiktu, cik precīzi strādājam, 
visticamāk, sadarbosimies ar kvalitātes program-
mas izstrādātājiem Vācijā.
– Vai laboratorija ir atvērta visu diennakti?
– Tiem pacientiem, kas nonākuši slimnīcā, labo-
ratorijas izmeklējumi pieejami jebkurā laikā, bet 
ambulatorā pieņemšana notiek no pulksten 
8.00–16.00. Slimnīcas nodaļu mediķi analīžu 
rezultātus var apskatīt, izmantojot laboratori-
jas informācijas sistēmu, – mediķi tos novērtē 
datorā. Savukārt ambulatorie pacienti atbildes 
var saņemt laboratorijā, uzrādot personu aplieci-
nošu dokumentu. Dienā vidēji veicam vairāk nekā 
tūkstoš testu, apkalpojot 200 cilvēku.
–Tie ir tikai ventspilnieki?
– Ne tikai. Ambulatori analīzes var nodot jeb-
kurš cilvēks. Mēs palīdzam arī Talsu slimnīcas 
kolēģiem, jo Talsos neveic speci�skas analī-
zes, piemēram, HIV testu, un nenosaka, vai cil-
vēks in�cējies ar vīrushepatītu A, B vai C. Asins 
serumus no Talsiem parasti saņemam divas rei-
zes nedēļā. Lielākā klientu daļa ir ambulatorie 
pacienti, kuri visbiežāk veic izmeklējumus, saņe-
mot ģimenes ārsta vai speciālistu nosūtījumu. 
Slimnīcā parasti nonāk smagi slimi pacienti, pie-
mēram, kardioloģiskie, kuriem veicam speci�s-
kus kardiomarķierus, nosakot, vai pacientam ir 
miokarda infarkts. Slimnīcā bieži iestājas pacienti 
ar sūdzībām par sāpēm vēderā, tad, izmantojot 
laboratorijas testus, palīdzam noskaidrot, vai 
nav izveidojies aklās zarnas piedēkļa iekaisums 
jeb apendicīts, aizkuņģa dziedzera iekaisums un 
citas saslimšanas. Vasarā, kad ir karsts, un ziemā, 
kad izplatās vīrusu infekcijas, ar stacionētajiem 
pacientiem strādājam biežāk.
– Laboratorijas darbinieki runā ar pacientiem 
par analīžu rezultātiem?
– Parasti analīzes komentē pacienta ģimenes 
ārsts vai speciālists, bet, ja viņi ir atvaļinājumā 
un analīzes uzrāda patoloģiskās izmaiņas, aici-
nām cilvēku nekavējoties doties pie cita pieejamā 
speciālista. Tas var notikt, piemēram, pēc sirds 

operācijas, kad izmantoti sirds asinsvadu stenti 
un pacientam jālieto īpaši medikamenti, kurus 
viņš ir aizmirsis iedzert, vai zāles neiedarbojas, 
kā cerēts. Analīzes uzrāda šādas problēmas, tādēļ 
cilvēkam steidzami jādodas pie ārsta, lai vienotos 
par terapijas turpmāko gaitu. Tas jādara arī tad, 
ja «satrakojušies» vairogdziedzera hormoni; šādā 
situācijā iesakām nevilcināties un meklēt endo-
krinologa palīdzību. Ar analīžu rezultātu pašno-
lasīšanu gan nevajadzētu nodarboties, tas būtu 
jāatstāj ārsta ziņā.
– Pastāstiet, lūdzu, par citoloģiskajām ana-
līzēm! 
– Citoloģija ir zinātne par šūnām. Ārsti citologi 
izvērtē dažādu audu šūnas, to morfoloģiju un, gal-
venais, nosaka, vai šūnu kodolos nav ļaundabīgu 
izmaiņu. Visbiežāk izdarām dzemdes kakla vēža 
analīzes, saņemam ādas nokasījumus, lai izvēr-
tētu, vai neattīstās ādas vēzis bazalioma, šādos 
izmeklējumos var diagnosticēt arī melanomas. 
Izvērtējam gastroskopijas materiālu, notiek serozo 
dobumu šķidrumu izmeklējumi. Varam izvērtēt 
arī urīna šūnas, skatoties, vai tās ir labdabīgas, vai 
tomēr veidojas ļaundabīgas izmaiņas. Ja nepie-
ciešami papildu izmeklējumi, strādājam ar histo-
loģisko materiālu.
– Kādos gadījumos pacientam jādodas uz citu 
laboratoriju? 
– Mēs neveicam ļoti speci�skus imunoloģiskos 
testus, kuri ir maz pieprasīti un izmaksā dārgi. 
Pavisam drīz varēsim noteikt D vitamīna trūkumu 
organismā. Pašlaik izmeklējam tikai četrus vai-
rogdziedzera hormonu rādītājus, bet to ir vairāk, 
tādēļ plānojam, ka drīz savā laboratorijā varēsim 
noteikt arī pārējos rādītājus.
– Cik bieži veselam cilvēkam vajadzētu veikt 
urīna un asins analīzes?
– Iesaku to darīt vismaz reizi gadā! Būtībā šis jautā-
jums ir ģimenes ārsta vai speciālista kompetencē. 
Pilnībā atbalstu, ka sievietes saņem aicinājumu 
reizi trīs gados veikt dzemdes kakla vēža skrī-
ningu. Tā ir laba iespēja pasargāt savu veselību.

– Vai cilvēks var veikt izmeklējumus arī bez 
ārsta nosūtījuma?
– Protams! Ja kāds vēlas uzzināt, piemēram, 
holesterīna līmeni, viņš droši var nākt pie mums, 
maksājot par analīzēm pats vai izmantojot apdro-
šināšanas kompānijas pakalpojumus. Ja izmek-
lējumu nozīmējis ģimenes ārsts, par analīžu 
veikšanu jāsamaksā 0,71 cents. Grūtnieces un 
bērni no šīs maksas ir atbrīvoti.
– Kas jāzina, ja paredzēts nodot urīna un asins 
analīzi? 
– Urīna analīzei domāto paraugu vislabāk atnest 
no rīta. Pieceļamies, nomazgājamies, savācam 
urīna vidējo porciju tīrā trauciņā un, neturot to sil-
tumā, nesam uz laboratoriju. Ja ir runa par lipīdu 
spektra – kopējā holesterīna, zema un augsta blī-
vuma lipoproteīnu holesterīna un triglicerīdu – 
noteikšanu, iepriekšējā vakarā, vismaz 12 stundas 
pirms analīžu nodošanas, nevajadzētu lietot trek-
nus, kūpinātus, ceptus ēdienus, un asinis jāno-
dod tukšā dūšā.
– Laborantu darbs daudziem asociējas ar mik-
roskopiem. Vai tos lieto arī mūsdienu labo-
ratorijās? 
– Mikroskops aizvien ir viens no mūsu pamat-
instrumentiem, kuru izmantojam katru dienu, 
bet laboratorijā netrūkst arī modernu iekārtu. 
Piemēram, hematoloģijā lietojam jaunu un pre-
cīzu aparatūru, kas, pateicoties īpašām gra�skām 
līknēm, palīdz laborantam saprast, kur asins ainā 
redzama patoloģija. Tāpat, veicot asins bioķīmisko 
analīzi, strādājam ar jaunām ierīcēm un stabiliem 
reaģentiem. Ir jaunas iekārtas, lai testētu dzimum-
hormonus un vairogdziedzeru hormonus, veiktu 
HIV testu. Paraugu ņemšanai izmantojam vien-
reizējas lietošanas sistēmas, tādējādi izslēdzot 
in�cēšanās risku.
– Vai laboratorijā var sajaukt izmeklējumu 
atbilžu rezultātus?
– Ir izdarīts viss, lai tas nenotiktu. Kad laborants 
saņem materiālu, viņš to pārbauda un nomarķē, 
salīdzinot, vai uz stobriņa rakstītais atbilst 

uzvārdam, kas norādīts nozīmējumā. Tad tes-
tējamam materiālam piešķir svītru kodu, kuru 
iekārta atpazīst, tādējādi izslēdzot cilvēciskās kļū-
dīšanās faktoru.
– Laboratorijā ir daudz darbinieku?
– Esam 25 cilvēki, tostarp pieci ārsti: Inta Čirkše, 
Benita Puķīte, Larisa Goldšteine, Māra Bumbiere 
un es. Laboratorijā strādā 16 laboranti, divi reģis-
tratori un sanitāri. Mums ir profesionāls personāls 
ar ilggadēju darba pieredzi. Regulāri apmeklē-
jam kursus un konferences gan Latvijā, gan arī 
ārvalstīs, tā paaugstinot savu zināšanu līmeni un 
izmantojot tās, lai uzlabotu mūsu slimnīcas labo-
ratorijas darbu. Cenšamies savā darbavietā sav-
starpēji sadarboties, palīdzēt cits citam, radot 
draudzīgu atmosfēru. Ceru, ka šo patīkamo mik-
roklimatu jūt arī mūsu apmeklētāji. Pašlaik strādā-
jam pie laboratorijas rekonstrukcijas plāna.
– Cik analīžu gadā veicat?
– Pagājušajā gadā esam reģistrējuši vairāk nekā 
27 tūkstošus apmeklētāju. Analīžu rezultāti pie-
ejami trīs gadus, savukārt izmeklējamos mate-
riālus nedēļu glabājam aukstumā; ir materiāls, 
kuru sasaldējam, lai vajadzības gadījumā testu 
varētu atkārtot.

Precizitāte un daudzveidība –  
slimnīcas laboratorijas vizītkarte

Kristīne Primaka: «Tiem pacientiem, kas nonākuši slimnīcā, laboratorijas izmeklējumi pieejami jebkurā laikā, bet ambulatorā 
pieņemšana notiek no pulksten 8.00–16.00. Dienā vidēji veicam vairāk nekā tūkstoš testu, apkalpojot 200 cilvēku.»

SKAIDRO SPECIĀLISTS
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zz Veicot hematoloģijas testus (leikocīti, hemoglobīns, EGĀ), 
pacientam nav jābūt tukšā dūšā.
zz Veicot bioķīmiskos testus, vēlams, lai pacients būtu tukšā dūšā. 
Īpaši tas attiecas uz lipīdu spektra izmeklēšanu – jābūt tukšā 
dūšā vismaz sešas stundas.
zz Ja paredzēta koprogramma (fēču izmeklēšana), divas trīs dienas 
pirms izmeklēšanas nav ieteicams lietot uzturā jēlu gaļu un 
zivis. Fēces nepieciešams savākt ne vēlāk kā 12 stundas pēc 
iegūšanas, apmēram 10 g ieliekot stikla vai plastikāta traukā, 
ņemot paraugu no vienas porcijas dažādām vietām.
zz Urīna un fēču izmeklēšanai laboratorija piedāvā īpašus traukus. 
Tos var saņemt pie laboratorijas personāla.
zz Par citu testu savākšanas noteikumiem jautājiet savam ģimenes 
ārstam vai sazinieties ar laboratorijas darbiniekiem.

Kā pacientam sagatavoties 
izmeklējumiem laboratorijā

OK
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KRISTĪNE KLAUZE

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 
dzemdību nodaļas vadmotīvs ir nodro-
šināt mūsdienām atbilstošu aprūpi – lai 
būtu vesela sieviete un vesels bērns.

Par nodaļas darbu un plānotajiem jaunumiem 
izvaicājām Dzemdību un ginekoloģijas bloka 
vadītāju Sergeju Gurjanovu.

– Latvijā pēdējā laikā pieaug jaundzimušo 
skaits. Vai arī Ventspilī tas ir jūtams?
– Dzemdību skaits mūsu nodaļā aug ar katru 
gadu. Pagājušajā gadā līdz 600 pietrūka tikai čet-
ras dzemdības. Tas bija pēdējo gadu rekords. Šī 
gada sešos mēnešos mūsu nodaļā jau bijis vairāk 
nekā 300 dzemdību, kas ļauj cerēt, ka šogad mēs 
iepriekš minēto skaitli pārsniegsim.
– Vai uz Ventspili brauc māmiņas arī no citām 
pilsētām un novadiem?
– Jā, pie mums nonāk ne tikai ventspilnieces, bet 
arī no citām Latvijas pilsētām un novadiem. Liela 
daļa māmiņu ir no Talsiem un Talsu novada. Viņām 
ir iespēja izvēlēties arī citas dzemdību nodaļas, 
tomēr arvien biežāk talsinieces izvēlas Ventspils 
nodaļu. Tāpat bieži ventspilnieces, kuras šobrīd 
dzīvo Rīgā, savu mazuli vēlas laist pasaulē dzim-
tās pilsētas slimnīcā. Ļoti daudzas māmiņas brauc 
pēc savu draudzeņu un paziņu rekomendācijām, 
kuras ir dzemdējušas Ventspilī un iesaka mūsu 
nodaļu citiem. Daļa par mums uzzina internetā, 
izlasot pozitīvās atsauksmes dažādos forumos.
– Kādi apstākļi tiek nodrošināti sievietēm 
dzemdību nodaļā?
– Visas 19 palātas ir vienvietīgas un aprīkotas ar 
individuāliem sanitārajiem mezgliem. No tām divas 
ir paaugstināta komforta palātas un septiņas ģime-
nes palātas, kur kopā ar māmiņu un mazuli var 
uzturēties arī viņas vīrs vai kāds cits tuvinieks. Jāuz-
sver, ka maksa par ģimenes palātu ir ļoti zema – 
14,23 eiro par visu uzturēšanās laiku. Savukārt 
lielajām ģimenēm trešo vai nākamo mazuli mēs 
piedāvājam sagaidīt komforta palātā bez mak-
sas, un daudzas kuplās ģimenes šo piedāvājumu 
labprāt izmanto. Šo slimnīcas iniciatīvu atzinīgi 
novērtējusi arī Latvijas Ginekologu un dzemdību 
speciālistu asociācija, kas aicinājusi mūsu pozitīva-
jam piemēram sekot arī citām Latvijas dzemdību 
nodaļām. Visā nodaļā ir pieejams WiFi, un jebkurā 
vietā var izmantot internetu bez maksas.
– Kādus pakalpojumus jūs piedāvājat sievie-
tēm, kuras par dzemdību vietu izvēlas Ziemeļ-
kurzemes slimnīcu?
– Mēs visu laiku sekojam līdzi pieprasījumam un 
šobrīd piedāvājam praktiski visus pakalpojumus, 
ko mūsdienās var sniegt grūtniecēm. Sākot no 
dzemdību atsāpināšanas ar slāpekļa oksidulu, bei-
dzot ar epidurālo dzemdību atsāpināšanu. Slāpekļa 
oksiduls tiek piedāvāts bez maksas. Cik zināms, 
Ventspils ir vienīgā slimnīca, kur par to nav jāmaksā.
– Kas ir slāpekļa oksiduls?
– Plašāk tas ir pazīstams ar nosaukumu smieklu 
gāze, kas palīdz sievietei dzemdību laikā un 
neatstāj nekādu ietekmi uz bērnu. Ieelpojot šo 
gāzi, sieviete atslābinās, un viņas sāpju slieks-
nis nedaudz paaugstinās. Tas nozīmē, ka viņai 
sāp mazāk.
Jau šajā rudenī mēs māmiņām piedāvāsim arī 
dzemdības ūdenī. Šobrīd tiek strādāts, lai vienu no 
dzemdību zālēm aprīkotu ar speciālu vannu. Tas 
arī būs bezmaksas pakalpojums, jo šim mērķim 
�nansējumu piešķīra Ventspils pašvaldība. Citur 
dzemdības ūdenī pārsvarā ir maksas pakalpojums. 
Cerams, ka šī jaunā iespēja stimulēs dzimstību 
mūsu pilsētā un uzlabos demogrā�sko situāciju.

– Vai dzemdības ūdenī ir pieprasītas, ja jau 
esat gatavi piedāvāt šādu iespēju?
– Pēdējā laikā cilvēki biežāk izvēlas dabiskas dzem-
dības, un dzemdības ūdenī ir viens no veidiem, ko 
popularizē organizācijas, kas mudina dzemdēt 
ārpus stacionāra. Tomēr es uzskatu, ka dzemdības 
stacionārā ir daudz drošākas, un, ja mēs piedāvāsim 
dzemdības ūdenī, tas būs stimuls dabisko dzem-
dību piekritējām braukt pie mums. Ūdens atvieglo 
dzemdību sāpes un atvieglo pašu dzemdību pro-
cesu, jo ūdens nomierina un atslābina sievieti. 
Tāpat mēs arī piedāvājam ģimenes dzemdības.
– Sarunas sākumā jūs minējāt, ka Ventspilī 
aug jaundzimušo skaits. Cik dzemdību zāles 
nodaļā ir iekārtotas?
Mums ir trīs parastās dzemdību zāles un tagad 
būs ceturtā ar vannu. Tās ir aprīkotas ar jaunām un 
modernām dzemdību gultām, kuras var pārveidot 
tā, lai sieviete justos pēc iespējas ērtāk. Pateicoties 
funkcionālajām dzemdību gultām, varam piedā-
vāt arī pašlaik modē esošās vertikālās dzemdības. 
Kā jau minēju, mēs ejam laikam līdzi un reaģē-
jam uz visām jaunajām tendencēm. Katrā zālē ir 
savs monitors – kardiotokogrāfs, ar ko dzemdību 
laikā var novērot mazuļa stāvokli, sirdstoņus, cik 
adekvāta ir dzemdību darbība un tamlīdzīgi. Arī 
jaundzimušo aprūpe atbilst mūsdienu līmenim. 
Bērniņi parasti atrodas kopā ar māmiņu, taču, ja 
mazulim ir vajadzīga intensīvā terapija, mums šim 
mērķim ir intensīvās terapijas palāta, kur mazuli 
var novērot. Palāta ir aprīkota ar labām iekārtām, 
kas novēro bērna vitālās funkcijas.
– Nodaļa nesen ir paplašinājusi savu darbības 
spektru, un tagad tajā ir arī grūtnieču aprūpe.

– Drīz jau būs gads, kopš mūsu nodaļas paspārnē 
darbojas grūtnieču aprūpes kabinets. Tajā ārstu 
uzraudzībā strādā mūsu vecmātes. Tādējādi grūt-
nieces jau pierod pie nodaļas, iepazīstas ar kolek-
tīvu un vecmātēm. Rezultātā viņām viss šeit nav 
svešs un nav tik liela stresa dzemdību laikā. Esam 
gandarīti, ka grūtnieču aprūpes kabinets strādā 
ar labiem rezultātiem. Sievietes ir ļoti apmieri-
nātas. Ja viss ir kārtībā, tad vecmāte grūtniecību 
novēro visu laiku. Tiklīdz grūtniecībā rodas kādas 
novirzes, tā tiek piesaistīts nodaļas ginekologs. 
Daudzām grūtniecēm izveidojas labs kontakts 
ar vecmāti, tādēļ viņas izvēlas noslēgt līgumu ar 
viņu arī uz dzemdībām. Tas nozīmē, ka konkrētā 
vecmāte ar topošo māmiņu būs kopā no dzem-
dību sākuma līdz beigām. Arī tas mazina stresu 
un atvieglo dzemdību procesu.
– Vai topošajām māmiņām ir iespēja iepriekš 
apskatīt nodaļu?
– Mūsu slimnīcas mājas lapā ir tālruņa numurs, pa 
kuru var piezvanīt un pieteikties nodaļas apskatei, 
sarunājot konkrētu laiku. Mēs nekad neatsakām. 
Tāpat topošās māmiņas var pieteikties četru lek-
ciju ciklam, ko lasa mūsu vecmātes. Arī lekciju laikā 
grūtnieces tiek iepazīstinātas ar nodaļu.
– Nodaļā daudz kas ir izdarīts, lai padarītu to 
mūsdienīgu un ērtu, taču noteikti ir vēl nere-
alizēti plāni?
– Plāni mums ir tālejoši. Vēlamies Ventspilī palie-
lināt dzemdību skaitu. Ja būs vairāk par 700 
dzemdībām gadā, tad varēsim domāt par Peri-
natālās aprūpes centra izveidi, pretendējot uz 
vienu vai divām bērnu intensīvās aprūpes vie-
tām. Tas būtu liels ieguvums, jo pirmstermiņa 

dzemdētājas nevajadzēs sūtīt uz citu stacionāru 
un viņas varēs dzemdēt tepat Ventspilī, jo būs 
iespēja pašiem ārstēt bērnus, kuriem nepiecie-
šama intensīvā terapija, kā arī pirms laika dzimu-
šos bērniņus. Jāuzsver, ka Ventspilī dzemdēt ir 
ļoti droši, jo mūsu slimnīcā visu diennakti dežurē 
neonatologs, pediatrs, ginekologs, kā arī reanima-
tologs-anesteziologs. Tāpat visu diennakti strādā 
laboratorija un akūtos gadījumos operatīvi var 
uztaisīt dažādas analīzes.
Tuvākajā laikā plānojam nodaļā izveidot skaistu 
telpu, kur vecāki svinīgos apstākļos varēs bērnu 
reģistrēt, fotografēties un izrakstīties no nodaļas.
– Vai plānojat iegādāties arī jaunas medicī-
niskās iekārtas?
– Šobrīd mums ir viss, kas nepieciešams, taču 
medicīniskās tehnoloģijas noveco, tādēļ to atjau-
nošanai jānotiek nemitīgi. Nākamajā gadā vēla-
mies iegādāties jaunu sonogrāfu, kuru varēs 
izmantot arī neonatoloģijā, proti, neirosonogrā-
�jai bērniem pēc dzemdībām. Tāpat mums ir plāni 
iegādāties jaunu STAN monitoru – iekārtu augļa 
novērošanai. Ar šo iekārtu varēs precīzāk redzēt, 
vai bērns attīstās normāli. Tas palīdzēs izlemt, vai 
vajadzēs veikt ķeizargriezienu. Jāteic, ka mums 
jau šobrīd ir mazāks ķeizargriezienu skaits nekā 
vidēji valstī. Tas ir ļoti pozitīvi. Taču ar jaunās iekār-
tas palīdzību ķeizargriezienu skaitu varētu vēl 
vairāk samazināt. Ir jāstrādā atbilstoši mūsdienu 
standartiem un pasaules tendencēm – lai būtu 
vesela sieviete un vesels bērns. Arī mūsu nodaļas 
personāls ir ļoti kvali�cēts, pieredzējis un zinošs, 
lai to nodrošinātu. Mūsu vecmātes, ārsti un pārē-
jais personāls ļoti mīl savu darbu.

Lai vesela sieviete un vesels bērns
ATTĪSTĪBA

Sergejs Gurja-
novs aprauga 
ventspilnieku 
ģimeni Jūliju 
un Ingusu 
Klindžānus, 
kuriem pirms 
dažām die-
nām Ventspils 
dzemdību 
nodaļā 
pasaulē nākusi 
atvasīte.

Šogad jau ceturto reizi 
notika bēbīšu salidojums, 
kurā tradicionāli tika 
atklāta Ventspilī dzimušo 
mazuļu fotogalerija.
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Kurzemes
veselības avīze

BĒRNU VESELĪBAI

MARLENA ZVAIGZNE

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā 
ir radīti visi priekšnoteikumi, lai mazie 
pacienti saņemtu savlaicīgu un profesio-
nālu palīdzību.

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Bērnu 
nodaļa bija pirmā ārpus Rīgas, kurā darbu sāka 
dakteris Klauns, palīdzot mazajiem pacientiem 
iejusties slimnīcas vidē, uztverot ārstēšanos 
kā piedzīvojumu, nevis nepatīkamu pārbaudī-
jumu. Mazajiem pacientiem Ventspils slimnīcā 
ātrāk izveseļoties palīdz arī profesionālā mediķu 
komanda, kuras rīcībā ir kvalitatīva diagnostikas 
aparatūra, uzskata Pediatrijas dienesta vadītāja 
Ieva Ozola.

– Jūs esat strādājusi arī citās ārstniecības ies-
tādēs, tādēļ varat salīdzināt, kādi apstākļi 
ir Ventspilī.
– Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā esmu kopš 
2011. gada pavasara. Pirms tam 22 gadus strādāju 
Talsu slimnīcā, vadīju Bērnu nodaļas darbu, bet, 
kad šo ārstniecības iestādi slēdza, dažus gadus 
biju virsārste Bērnu klīniskās universitātes slim-
nīcas Hematoonkoloģijas nodaļā. Tas bija liels 
izaicinājums, bet, saņēmusi Ziemeļkurzemes 
reģionālās slimnīcas galvenā ārsta Daiņa Gīļa uzai-
cinājumu, nolēmu atgriezties dzimtajā Ventspilī, 
kļūstot par Pediatrijas dienesta vadītāju un uzņe-
moties atbildību par to, kas notiek ne tikai Bērnu, 
bet arī Infekcijas slimību un Dzemdību nodaļā. Jau 
pirmajos mēnešos biju pārsteigta par ideālajiem 
darba apstākļiem, sakārtoto vidi, ļoti profesionā-
lajām māsiņām un Bērnu nodaļā valdošo mieru.
Pie mums mazie pacienti neskraida pa korido-
riem, bet uzturas savās labiekārtotajās palātās. 
Nodaļā ir rotaļu stūrītis, bet to bērni izmanto 
reti. Daudz labprātāk viņi gaida ciemos dakteri 
Klaunu, kurš mazos pacientus apciemo divas rei-
zes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās. Mūsu 
Klauns Rebeka par sevi saka, ka dara visu – kā 
iespējamo, tā arī neiespējamo, lai izplatītu slim-
nīcā prieku, jo tas, kā zināms, palīdz izveseļoties. 
Jautrību nodaļā ienes arī bulciņu vāģis, kad atved 
no kafejnīcas garšīgas maizītes, kā arī bibliotēkas 
darbiniece, kura visiem piedāvā grāmatas.
– Minējāt, ka slimnīcā ir ļoti labi darba apstākļi.
– Jā, mēs nekavējoties varam nodrošināt visus 
nepieciešamos izmeklējumus. Laboratorija 
strādā diennakti, vienmēr ir pieejams rentgens, 
datortomogrā�ja, nepieciešamības gadījumā 
arī ultrasonogrā�ja un magnētiskās rezonanses 
izmeklējums. Bērnu neiroloģe Anna Čudere veic 
elektroencefalogrammas. Šai izmeklēšanas meto-
dei labprāt piesakās arī pacienti no citiem nova-
diem. Savukārt bērnu kardioloģe Vita Knauere 
veic ehokardiogrā�ju un konsultē mazos pacien-
tus. Lai bērniem nebūtu ilgstoši jāuzkavējas slim-
nīcā, esam iegādājušies dažādus ātros testus 
infekciju, piemēram, streptokoka un Rota vīrusa, 
noteikšanai, tādējādi ātri un precīzi uzstādot diag-
nozi un izlemjot, kā veikt ārstēšanu.
– Ne visi bērni, kurus atved uz slimnīcu, paliek 
ārstēties stacionārā.
– Tieši tā, un tas nemaz nav vajadzīgs! Slimnīca 
sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, tādēļ 
mūsu uzdevums ir ātri un kvalitatīvi izārstēt akū-
tās saslimšanas. Nu jau gadu mūsu slimnīcā ļoti 
veiksmīgi darbojas observācijas jeb novēroša-
nas palāta, kurā pacients var uzturēties līdz 24 
stundām. Šajā laikā mediķiem, veicot izmeklē-
jumus, jānolemj, ārstēt bērnu stacionārā vai arī 
ambulatori pie ģimenes ārsta. Šo iespēju izman-
tojam arvien biežāk, un vecākiem tā ļoti patīk. 

Neatliekamās palīdzības slimnīcā �nansējums ir 
paredzēts operatīvai ārstēšanai, lai bērns neuz-
kavētos stacionārā bez vajadzības. Slimnīcā ārstē 
akūtos gadījumos, bet, kad bērna veselības stā-
voklis stabilizējas, viņš var doties mājās, turpinot 
ārstēšanos ģimenes ārsta uzraudzībā.
Pasaules prakse ir tāda, ka mazie pacienti stacio-
nārā uzturas trīs dienas. Mēs tuvojamies šim cipa-
ram, pagaidāmi vidēji tās ir četras dienas. Bērns, 
kurš šodien ir smagi slims, pēc divām dienām var 
atlabt tiktāl, ka var doties uz mājām, un tas ir tikai 
normāli. Nav par varītēm jāmēģina uzkavēties 
slimnīcā. Gribu uzsvērt arī to, ka, ārstējot bērnu, 
bez nepieciešamības neveicam visaptverošas 
pārbaudes. Par tām atbild ģimenes ārsts. Jāat-
ceras arī tas, ka par bērna veselību atbild vecāki, 
tādēļ viņi jebkurā brīdī var pateikt: «Stop! Es vairs 
negribu, lai bērns atrodas slimnīcā. Mēs ārstēsi-
mies mājās.» Tieši tādēļ slimnīcas mediķiem jābūt 
labam kontaktam ar ģimenes ārstiem, lai varētu 
vienoties par mazo pacientu turpmāko ārstēšanu.
 – Jums izdevies izveidot labas attiecības ne 
tikai ar ģimenes ārstiem, bet arī saliedēt Bērnu 
nodaļas ārstu kolektīvu.
– Četras reizes gadā aicinu savus kolēģus un ģime-
nes ārstus no Talsiem, Ventspils un Kuldīgas uz 
semināriem, kuros pārrunājam klīniskos gadīju-
mus un uzklausām dažādus lektorus. Tā ne tikai 
iegūstam jaunas zināšanas, bet arī iepazīstam cits 
citu, un tas ir ļoti svarīgi!
Būdama Pediatrijas dienesta vadītāja, rosināju 
kolēģus vairāk uzmanības veltīt komandas dar-
bam, tādējādi sniedzot mazajiem pacientiem vis-
labāko aprūpi, jo neviens no mums nav Dievs 
un pats gudrākais. Ļoti labi, ka katram ir dziļākas 
zināšanas kādā atšķirīgā jomā.
Bērnu nodaļas vadītāja, temperamentīgā Tatjana 
Cinīte ir iemantojusi plašu ventspilnieku uzticību. 
Infekcijas nodaļā jau 33 gadus strādā bērnu infek-
toloģe pediatre Ilze Buka, kura ir ļoti erudīta, kole-
ģiāla un labestīga. Ļoti grūto un spriedzes pilno 

darbu Dzemdību nodaļā ilgstoši veic zinošā 
neonatoloģe Ligita Marnauza. Dežūrpediatra 
pienākumus, neskatoties uz aizņemtību plašajā 
ārsta praksē, lieliski pilda ģimenes ārsts, pediatrs 
Armands Bricis. Esmu priecīga, ka mūsu dežūrpe-
diatru pulkam pievienojusies pediatre neiroloģe 
Anna Čudere, kura ar savu mieru un nosvērtību ir 
labs palīgs mūsu komandas darbā. Mūsu mērķis ir 
paplašināt Dzemdību nodaļas darbu, tādēļ ar slim-
nīcas atbalstu neonataloģijas rezidentūrā mācās 
pediatre Sarma Blumberga. Uzskatu, ka tikai šādi, 
būdami tik dažādi, varam nodrošināt pilnvērtīgu 
mazo pacientu ārstēšanu. Taču, neskatoties uz 
mūsu kompetenci, ir gadījumi, kad pacientam ir 
nepieciešama specializētāka palīdzība, un šādos 
gadījumos bērnus pārvedam uz Bērnu klīnisko 
universitātes slimnīcu. Gribu izteikt lielu pateicību 
šīs slimnīcas ārstiem, kuri nekad neatsaka konsul-
tāciju telefoniski un vienmēr ir gatavi nepiecie-
šamības gadījumā tālāk ārstēt mazos pacientus.
– Kādos gadījumos bērns jāved uz slimnīcu?
– Vispirms vajadzētu mēģināt sazināties ar ģime-
nes ārstu, bet, ja bērns ir smagi slims – notikusi 
saindēšanās, ir asas sāpes vēderā, temperatūra 
virs 39 grādiem, konstatēti čūsku un suņu kodumi, 
neskaidras dabas izsitumi, elpošanas nepietie-
kamība, sirdsdarbības traucējumi, ģībšana –, 
noteikti jāsauc neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta brigāde, un mediķi novērtēs, kas 
jādara – jāārstējas mājās vai jādodas uz slimnīcu. 
Ja bērns, piemēram, aizrijies, neatliekamās palī-
dzības ārsts pa telefonu izstāstīs, kas jādara, lai 
nenotiktu nenovēršamais. Bērnus uz slimnīcu var 
vest arī vecāki, ja tā ir ērtāk. Nevajag baidīties trau-
cēt mediķus; labāk lieku reizi meklēt palīdzību, 
nekā pēc tam nožēlot…
– Vai Uzņemšanas nodaļā ir lielas rindas?
– Lai no tām izvairītos, sestdienās un svētdienās 
no pulksten 9.00–15.00 strādā vēl viens pediatrs, 
tātad pacientu rīcībā ir divi bērnu ārsti. Uzskatu, 
ka pusstundas laikā, kopš bērns ieradies slimnīcā, 

jāsaprot, kāda būs turpmākā ārstēšanas gaita. 
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas �liālē Tal-
sos ir sācis strādāt pediatrs, un tas atvieglo darbu 
Ventspils Uzņemšanas nodaļā. Pacientu plūsmu 
prognozēt ir faktiski neiespējami – reizēm dienas 
laikā apskatām trīs bērnus, dažkārt trīs stundu 
laikā pēc palīdzības vēršas 12.
– Bērniņu uz slimnīcu pavada vecāki, un viņi 
bieži ir ļoti uztraukti.
– Tas ir saprotams, tādēļ ļoti bieži vispirms nomie-
rinām vecākus un tikai tad apskatām mazo 
pacientu. Vecākiem ir tiesības uzdot jautājumus 
par ārstēšanu, būt kopā ar savu bērnu visās proce-
dūrās un izmeklējumos un interesēties par katru 
veikto manipulāciju. Vecākiem slimnīcā iekārto-
tas atsevišķas guļvietas, lai viņi var būt kopā ar 
savu bērnu visu diennakti. Mediķu un vecāku sav-
starpējā uzticība ir ļoti svarīga, arī tas ir viens no 
faktoriem, kas palīdz bērniem ātrāk izveseļoties.
– Kādi ir raksturīgie gadījumi, kad bērni nonāk 
slimnīcā? 
– Ziemā tie ir bronhīti un pneimonijas, vasarā – 
traumas un vēdersāpes, ar infekcijas slimībām 
sirgst visu gadu. Aizvien palīdzam suņu sakostiem 
un apdegumus guvušiem pacientiem.

Veselību atgūst ar daktera Klauna palīdzību

Ieva Ozola (attēlā vidū) stāsta, ka mazie slimnīcas pacienti ļoti gaida ciemos dakteri Klaunu, kurš viņus apciemo divas reizes 
nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās.
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Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Bērnu 
nodaļa Ventspilī nodrošina neatliekamo un plānveida 
medicīnisko palīdzību bērniem no desmit dienu vecuma līdz 
18 gadiem. Nodaļā ir atsevišķa intensīvās terapijas palāta, 
jaundzimušo palātas, palātas bērniem no 1–3 gadu un no 
3–18 gadu vecumam.

Gadā nodaļā ārstējas ap 800 pacientu, slimnīcā pavadot vidēji 
četras dienas.

Lai izsauktu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, 
jāzvana 113, vieglākos gadījumos var izmantot ģimenes ārstu 
konsultatīvo telefonu 66016001.

2012. gadā Ventspilī atvērtajā glābējsilītē pagaidām nav 
atstāts neviens mazulis.
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MARLENA ZVAIGZNE

Lai veiktu gūžas vai ceļa endoprotezē-
šanu, kurzemniekiem nav jādodas uz 
Rīgu, operāciju var izdarīt Ziemeļkurze-
mes reģionālajā slimnīcā.

Sāpes, īpaši ilgstošas, vienmēr izraisa nepatīka-
mas sajūtas. Tās norāda, ka ir jāapstājas, jāieklau-
sās savā ķermenī un ir laiks veltīt uzmanību savai 
veselībai. Muguras sāpes ir aktuālas visos gada-
laikos; lai saprastu, šo sāpju cēloni, pacienti dodas 
arī pie traumatologa, apliecina Ziemeļkurzemes 
reģionālās slimnīcas Traumatoloģijas nodaļas vadī-
tājs Māris Zirnis.

– Biežāk ar muguras sāpēm cilvēki vēršas pie 
neirologa, bet nereti viņi meklē arī traumato-
loga palīdzību.
– Jā, parasti tas notiek tad, ja pacients vēlas 
noskaidrot, vai muguras sāpju cēlonis nav sais-
tīts ar izmaiņām gūžas vai ceļa locītavā. Ja mēs, 
traumatologi, secinām, ka šādu problēmu nav, 
rekomendējam pacientam ārstēties pie speciā-
lista – vai nu pie neirologa, vai mugurkaula ķirurga.
– Kādas metodes izmantojat, nosakot sāpju 
cēloni? 
– Parasti tās ir sarunas ar pacientu un rentgena 
uzņēmums, ja nepieciešams, veicam papildu 
izmeklējumus: datortomogrā� ju, magnētisko 
rezonansi vai ultraskaņas izmeklēšanu, bet tas 
notiek reti. Parasti pietiek ar rentgena uzņē-
muma apskatīšanu.
– Reizēm cilvēkam, kas sūdzas par muguras 
sāpēm, ir nieru iekaisums vai savilkts sprands.
– Pacients ar šādām sūdzībām parasti meklē ģime-
nes ārsta palīdzību, kurš izvērtē, pie kāda speciā-
lista cilvēkam jādodas. Ja traumatologs secina, 
ka pacientam ir gūžas locītavas deformācija, kas 
izraisa muguras sāpes, domājam, ko darīt tālāk – 
operēt vai izmantot konservatīvo terapiju.
– Katram no mums ir savs sāpju slieksnis. Cik 
ilgi var ciest sāpes, nekaitējot savai veselībai?
– Šo jautājumu ir ļoti grūti komentēt, jo tajā slēp-
jas atbilde – katram ir savs sāpju slieksnis. Sāpes, 
protams, signalizē, ka ķermenī radusies problēma, 
tādēļ, ja tās ir ilgstošas, jādodas pie ārsta. Pašār-
stēšanās un ilgstoša paša izvēlētu medikamentu 
lietošana nebūs pareizais ceļš, jo sāpju cēlonis 
tādējādi netiks atrasts.
– Aptiekās pieejams plašs pretsāpju medika-
mentu klāsts. Kā izvēlēties labāko?
– Cik cilvēku, tik situāciju. Vienam pacientam derēs 
vienas, otram – citas zāles, turklāt tas nav atkarīgs 
no medikamentu grupas. Ja cilvēks saka, lai droši 
izrakstu dārgas zāles, skatos, vai tas ir vajadzīgs. 
Taču, ja tādas ir izrakstītas, tad noteikti ir pama-
tojums, jo ārsts iesaka tādu terapiju, lai uzlabotu 
pacienta pašsajūtu, nevis liktu mocīties. Jaunā-
kās paaudzes pretsāpju medikamenti ir efektīvi, 
ar mazāk blaknēm, jālieto daudz retāk, daži, tikai 
vienu reizi dienā, kas, piemēram, būtiski uzlabo 
ikdienas ritmu vai nakts mieru. Galvenais notrāpīt 
īsto preparātu un devu, turklāt jāatceras, ka lielākā 
daļa pretsāpju medikamentu mēdz kairināt kuņģa 
zarnu traktu, tādēļ tos nevar lietot neierobežotā 
daudzumā. Skaidrs, ka tad, ja cilvēkam ir «aktīva» 
kuņģa čūla, viņš nevar pārtikt no pretsāpju zālēm.
– Pastāstiet, lūdzu, kas notiek tad, ja trauma-
tologs secina – šim pacientam sāpes izraisa 
deformēts celis vai gūža!
– Izvērtējot situāciju, nolemjam, vai pacientam 
nepieciešama konservatīvā terapija, kad tiek lietoti 
medikamenti, vai tomēr gaidāma operācija. Māks-
līgās locītavas var ielikt arī plecos, pēdās, elkoņos 

un plaukstu locītavās, bet Ziemeļkurzemes reģio-
nālās slimnīcas mediķi specializējušies tieši gūžu 
un ceļu locītavu endoprotezēšanā.
– Kā sāpes celī un gūžā skaidro mediķi?
– Šīs locītavas parasti sāp gados vecākiem cilvē-
kiem, kuriem radusies osteoartroze jeb skrimšļu 
artroze (osteoartrīts). Tā ir nepatīkama un sāpīga 
locītavu deformācija, kas izraisa stīvumu, cilvēks sāk 
klibot, viņam ir grūti pārvietoties. Neārstējot skrim-
šļu artrozi, sāpes kļūst spēcīgākas, cilvēks nevar 
atpūsties ne dienu, ne nakti, rodas pārvietošanās 
grūtības. Locītavas vēlams protezēt arī tad, ja kon-
statēts reimatoīdais poliartrīts vai iedzimtas locītavu 
patoloģijas. Progresējot šīm slimībām, pacientam 
parādās pastāvīgas sāpes, viņš vairs nespēj pārvie-
toties bez spieķa vai kruķiem. Slimība pati no sevis 
nepāriet, kļūst arvien sliktāk, un sāpes arvien palie-
linās, tādēļ jādomā, kā cilvēkam palīdzēt.
– Kādos gadījumos nepieciešama ķirurģiska 
iejaukšanās? 
– Kad pacients ierodas pie mums, meklējam indi-
viduālu risinājumu. Osteoartrozes sākumstadijā 
nereti labi der konservatīvā terapija un, piemēram, 
� zioprocedūras. Konservatīvo terapiju izmanto arī 
tad, ja pacients ir gados vecs cilvēks un pastāv risks, 
ka viņa sirds var neizturēt operāciju. Lai to veiktu, 
vajadzīga pacienta piekrišana un jānovērtē cilvēka 
vispārējais � ziskais stāvoklis. Tāpat izvērtējam, vai 
operācija nebūs pārāk komplicēta. Jāatzīst, ka rei-
zēm vienīgais risinājums ir konservatīvā terapija – 
cilvēkam visu mūžu jālieto pretsāpju medikamenti, 
jo operācijai ir pārāk daudz kontrindikāciju. Taču 
gribu nomierināt, jo šodien ir pieejami moderni 
pretsāpju medikamenti, kurus var lietot arī ilgstoši.
– Ja nolemts veikt operāciju, cik ilgi pacien-
tam jāgaida rindā?
– Ceļu un gūžu locītavas protezē arī citās Latvijas 
slimnīcās, pacients var izvēlēties, kur to darīt. Pie-
mēram, ventspilnieks var operēties Daugavpilī un 
otrādi. Cilvēks izvērtē, kur viņam parocīgāk ārstē-
ties. Pie mums, Ventspilī, rindā parasti jāgaida divi 
gadi. Valsts apmaksāto operāciju skaits ir limitēts, 
mums jārēķinās ar kvotām. Gada laikā, par laimi, 
limitu pārskata, tādējādi vidēji veicam ap 10 ceļu 
un 20 gūžu operācijām gadā. Pateicoties gūžas 
endoprotezēšanai, cilvēks atgūst dzīves kvali-
tāti, bet jāsaprot, ka cilvēks, kam ir 70 gadi, pēc 
operācijas nejutīsies 20 gadus jaunāks, turklāt arī 
pacientam pēcoperācijas atveseļošanās periodā 
ir jāiegulda darbs, piemēram, veicot dažādus 

slimnīcas � zioterapeita ieteiktos vingrinājumus. 
Pēc operācijas stacionārā jāpavada no desmit die-
nām līdz divām nedēļām. Gūžas operācija parasti 
ilgst pusotru stundu, ceļa – divarpus stundas.
– Ja cilvēks gatavs maksāt pats, viņu var ope-
rēt nekavējoties?
– Var, jā, bet reti kurš pacients var atļauties mak-
sāt divus tūkstošus eiro. Būtībā mēs operējam par 
valsts piešķirto naudu. Jāatzīmē, ka endoprotezē-
šana nav mūsu pamatnodarbošanās.
Mūsu ikdiena saistīta ar akūtu situāciju risināšanu, 
kurā iesaistos ne tikai es, bet arī ārsti traumato-
logi ortopēdi Juris Krupnovs, Aleksandrs Pri-
maks un Igors Harjuzovs. Medicīna ir komandas 
darbs, kur svarīgs katra cilvēka, arī māsu un māsu 
palīgu veikums.
– Kādas ir ventspilnieku un pilsētas viesu rak-
sturīgākas traumas?
– Amplitūda ir ļoti plaša: sākot ar traumētām gal-
vām un beidzot ar kāju pirkstiem. Ciparu valodā 
runājot, tikai 20% traumu ir neapzinātas un tādas, 
no kurām nevar izvairīties. Pārējās diemžēl saistītas 
ar cilvēku nesaprātīgu rīcību. Nu, nevajag lēkt ar 

galvu ūdenī nezināmā vietā, nevajag braukt dzē-
rušam ar automašīnu, nevajag alkohola reibumā 
strādāt ar zāģi… Pieaugušo traumatisms lielāko-
ties ir pašu inducēts. Pagājušajā gadā apkalpojām 
aptuveni 8000 pacientu, piedāvājot kā ambula-
toru, tā stacionāru ārstēšanu. Daļai pacientu 
nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās – lūzumu 
reponēšana ar � ksatoriem, metāla stieņiem un 
plāksnēm. Ārstējam arī galvaskausa, smadzeņu, 
mugurkaula un krūšu kurvja neirotraumas.
– Šovasar Ziemeļkurzemes reģionālās slim-
nīcas Ķirurģijas un Traumatoloģijas nodaļās 
notiek remonts.
– Remonts ir vajadzīgs tādēļ, ka abu nodaļu 
rekonstrukcija notika pirms vairāk nekā 10 gadiem. 
Kosmētiskais remonts atsvaidzinās telpas, būs arī 
dažas funkcionālas izmaiņas, lai ērtāk būtu gan 
pacientiem, gan mediķiem. Nodaļās nomainīs 
elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmas, uzstā-
dīs jaunus un mūsdienīgus apgaismes ķermeņus. 
Visas palātu labierīcības pielāgos cilvēkiem ar kus-
tību traucējumiem, tiks nomainītas visas gultas, jo 
esošās ir savu laiku nokalpojušas.

Izrakstīt zāles vai operēt?
Māris Zirnis: 
«Izvērtējot situā-
ciju, nolemjam, 
vai pacientam 
nepieciešama kon-
servatīvā terapija, 
kad tiek lietoti 
medikamenti, vai 
tomēr gaidāma 
operācija. Mākslī-
gās locītavas var 
ielikt arī plecos, 
pēdās, elkoņos un 
plaukstu locītavās, 
bet Ziemeļkurze-
mes reģionālās 
slimnīcas mediķi 
specializēju-
šies gūžu un 
ceļu locītavu 
endoprotezēšanā.»

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Sāpes – nepatīkamas sajūtas un emocijas, kas saistītas ar reālu vai 
potenciāli iespējamu audu bojājumu vai arī tiek aprakstītas kā šāds 
bojājums. Tās vienmēr ir subjektīvas sajūtas. Akūtas sāpes ir aizsarg-
mehānisms, kas ļauj pasargāt sevi no draudošām briesmām. Tās ir sāpes 
pēc audu bojājuma, traumas vai ķirurģiskas manipulācijas, un ir signāls 

smadzenēm par audu bojājumu un/vai 
kairinošiem stimuliem. Hroniskas sāpes ir 
tādas, kas turpinās pēc akūtas slimības ilgāk 
par fi zioloģisko nepieciešamību.

Avots: Starptautiskā Sāpju izpētes asociācija IASP 
(International Association of the study of Pain)

Skaidrojošā vārdnīca
kairinošiem stimuliem. Hroniskas sāpes ir 
tādas, kas turpinās pēc akūtas slimības ilgāk 

Akūtas sāpes Hroniskas sāpes

Ilgums Ierobežotas  (10–14 dienas) Ilgāk nekā trīs mēneši

Kvalitāte Asas, dedzinošas, tirpšanas sajūta Smeldzošas, dedzinošas, pulsējošas

Objektīvi simptomi Lokāls bojājums, tūska, eritēma, refl ektoras muskuļu 
spazmas u.c.

Dažādas sensoras, motoras un veģetatīvas 
izmaiņas

Citi simptomi Paātrināts pulss, paaugstināts asinsspiediens, forsēta 
elpošana

Bezmiegs, nogurums, muskuļu spazmas, 
apetītes izmaiņas, pavājinātas koncentrēša-
nās spējas, atmiņa

Lokalizācija Lokalizētas, dermatomālas Difūzas, somatotopiskas

Emocijas Nemiers, bažas, bailes, panika Depresija, dusmas, naidīgums, agresivitāte

Izturēšanās Vārdiskas sūdzības, vaidi, grimases, bojātās vietas 
aizsargāšana, berzēšana

Miega traucējumi, samazināta aktivitāte, 
sociāla izolācija, samazinātas funkcionālās 
un darba spējas, pastiprināta modrība, 
saasināta uztvere

Afekti un kognitīvais 
stāvoklis

Pacients norūpējies, bažīgs, uzmācīgs Izmisums, bezcerība, pacients jūtas nesaprasts, 
vainīgs, neveiksminieks, nekontrolējams
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MARLENA ZVAIGZNE

Konsultējot onkoloģiskos pacientus, 
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 
ķirurgs Ģirts Štekerhofs saka: «Vēzis ir 
tāda pati slimība kā citas, tā ir operējama 
un ārstējama. Mums šī cīņa jāuzvar!»

Ventspils slimnīcas ķirurgi, kuri operē dažāda 
veida audzējus – arī melanomu un kuņģa vēzi –, 
specializējušies resnās zarnas laparoskopiskajās 
operācijās. Kā tās veicamas, mediķiem ierādījis 
Minhenes Universitātes slimnīcas galvenā ķirurga 
vietnieks Igors Iesalnieks. Bijušais ventspilnieks 
iesaistījies starptautiskajā sadarbības programmā 
un palaikam ierodas Ventspilī, lai palīdzētu kolē-
ģiem apgūt jaunākās laparoskopiskās ķirurģi-
jas metodes.

– Latvijā resnās zarnas laparoskopiskās ope-
rācijas pagaidām nav izplatītas, ventspilnieki 
šajā jomā ir līderi!
– Tā ir, un te paldies jāsaka Igoram Iesalniekam, 
kurš pirms trim gadiem mūs iedrošināja veikt 
šādas operācijas. Viņš ne tikai ierodas Vents-
pilī un demonstrē, kā tas darāms, bet arī aicina 
mūsu mediķus pieredzes apmaiņas braucie-
nos uz savu klīniku Minhenē. Sadarbība ar Igoru 
iespējama, pateicoties Ziemeļkurzemes reģionā-
lās slimnīcas vadības atbalstam un izstrādātajai 
vēža ārstēšanas programmai, kurā iesaistījušies 
vairāki mūsu slimnīcas mediķi, tostarp Diag-
nostikas nodaļas vadītājs radiologs Andris Kār-
kliņš, ķirurgi Jurijs Krupnovs un Ēriks Čēms, arī 
anesteziologi. Visi kopā vēlamies panākt to, lai 
minētās operācijas mūsu slimnīcā būtu ikdiena, 
kā tas ir, piemēram, Vācijā un Šveicē. Lai laparo-
skopiskās operācijas varētu veikt visaugstākajā 
līmenī, slimnīca, piesaistot Eiropas Savienības 
līdzekļus, iegādājusies jaunākās paaudzes lapa-
roskopijas iekārtu.
– Kādēļ, ārstējot zarnu vēzi, labāk izmantot 
laparoskopisko metodi?
– Tā ir saudzējoša, jo veicam minimālus griezu-
mus, ievadot ķermenī instrumentu ar kameru, un 
ārsts operācijas gaitu vēro monitorā. Šādas ope-
rācijas būtiski samazina pacientu sāpes pēcope-
rācijas periodā un ļauj viņiem ātrāk atgriezties 
ikdienas gaitās. Operācija vidēji ilgst piecas stun-
das (dažkārt trīs līdz septiņas), tās pašas dienas 
vakarā cilvēks jau var lasīt avīzi, bet pēc četrām 
dienām doties mājās.
– Kā pieņēmāt lēmumu iesaistīties onkolo-
ģisko slimību ārstēšanā?
– Pateicoties kvalitatīvajām diagnostikas iespē-
jām, jo endoskopijas kabinetā katru gadu izdarām 
arvien vairāk izmeklējumu, tostarp kolonoskopiju, 
kas palīdz diagnosticēt arī onkoloģiskas saslimša-
nas. Jāuzslavē arī pacienti, jo viņi biežāk ierodas 
uz diagnostiku.
Tā kā mums ir gan operāciju veikšanai nepiecieša-
mās zināšanas, gan iekārtas, nolēmām apgūt res-
nās zarnas ārstēšanas iespējas, un tās ir dažādas. 
Ne vienmēr nepieciešama operācija, bet, ja tā ir 
vajadzīga, uztraukumam nav pamata, jo kolorek-
tālais vēzis ir viens no tiem, kas labi padodas ārstē-
šanai – īpaši tad, ja pacients ir senioru vecumā. 
Savukārt, ja zarnu vēzis konstatēts jauniešiem 
vai vidējās paaudzes pacientiem, ārstēšana būs 
sarežģītāka, jo šajā gadījumā vēzis uzvedas agre-
sīvi – ļoti ātri izplatās pa limfmezgliem, un veido-
jas metastāzes.
– Mediķi aicina nekavēties un doties pie ārsta, 
tiklīdz manāmi slimības pirmie simptomi. Kādi 
tie ir, ja audzējs «ieperinājies» resnajā zarnā?

– Jāsaka atklāti – kad cilvēkam parādās nepatī-
kamas sajūtas, bieži vien ir par vēlu... Tieši tādēļ 
regulāri jāapmeklē ģimenes ārsts, kurš novērtēs 
pacienta veselības stāvokli, ieteiks veikt analī-
zes, ja nepieciešams – arī kolonoskopiju. Mums 
ir pacienti, kuriem divus gadus ir asiņaina vēdera 
izeja, un viņi atnāk ar stipri ielaistu vēzi. Šādās rei-
zēs operācija var nepalīdzēt, bet ārsti dara visu, 
lai atvieglotu slimnieka dzīvi, piedāvājot medi-
kamentozo ārstēšanu, ja vajadzīgs – arī palia-
tīvo aprūpi.
– Būsim optimisti un domāsim par izveseļoša-
nos, tādēļ noskaidrosim, kam jāpievērš uzma-
nība, domājot par resnās zarnas vēzi.
– Tā būs neregulāra un neviendabīgas konsis-
tences vēdera izeja ar gļotu un asiņu piejaukumu 
līdz pat desmit reizēm dienā. Jāuzmanās arī tad, 
ja asinis fēcēs parādās periodiski un ir neizpro-
tama vēdera pūšanās. Ļoti slikts simptoms ir nepa-
matota svarā krišanās; tad vēzis cilvēku vienkārši 
«apēd». Ja ir resnās zarnas vēzis, reizēm pacienti 
sūdzas par sāpēm, bet reti. Kad tās parādās, vis-
biežāk ir jau par vēlu, jo iestājusies slimības vēlīnā 
un neatgriezeniskā stadija, tieši tādēļ vēlreiz gribu 
uzsvērt savlaicīgas diagnostikas nozīmi, turklāt ne 
vienmēr vajadzīga operācija. Piemēram, nelie-
lus polipus var nokniebt kolonoskopijas laikā. 
Valsts varētu piešķirt vairāk līdzekļu kolonosko-
piju veikšanai, lai cilvēkiem, kam nepieciešama 
šāda veida diagnostika, nebūtu jāgaida rindā pus-
gadu. Ventspilī, par laimi, rinda nav pārāk gara, 
pārbaudi var veikt mēneša laikā.
– Vai nozīme ir arī iedzimtībai?
– Jā, turklāt ļoti liela! Noteikti vajadzētu pavaicāt 
vecākiem un vecvecākiem, vai viņiem nav bijis 
resnās zarnas vēzis. Ir tāda slimība kā ģimenes 
adenomatozā polipoze, kas pēc 40 gadu vecuma 
faktiski simtprocentīgi izraisa kolorektālā vēža 

attīstību. Ir cilvēki ar iedzimto polipozi, kuri netic, 
ka arī viņi varētu saslimt, tomēr tā notiek. Šī sli-
mība iedzimst, tā tas vienkārši ir. Jāuzmanās arī 
tad, ja sasniegts 60 gadu vecums, jo tad iespēja 
saslimt ar zarnu vēzi palielinās.
– Ko varam darīt, lai izvairītos no audzējiem?
– Lūgt Dievu! Vēži ir kļuvuši agresīvāki, notiek 
mutācijas. Protams, ir jādomā par to, ko ēdam, 
kādu gaisu elpojam, bet būtiskāka tomēr ir 
iedzimtība un novēlota vēršanās pie ārsta, kas 
neļauj «noķert» vēzi sākumstadijā, kad tas ir 
viegli ārstējams.
– Valsts noteiktai iedzīvotāju grupai piedāvā 
bezmaksas skrīninga programmas, bet ne jau 
visi šo iespēju izmanto. Ieliek uzaicinājumu 
atvilktnē vai pat izmet.
– Tieši tā, bet te nu katram pašam vajadzētu 
apzināties, ka tā ir viņa veselība, kas jāsaudzē un 
jāpārbauda. Neviens cits par to neuztrauksies. 
Domāju, ka valsts atbalsts ir adekvāts. Piemē-
ram, lai novērstu saslimšanu ar kolorektālo vēzi, 
50 gadu vecumu sasniegušās sievietes un vīrieši 
bez maksas var izmantot iespēju veikt zarnu pro-
�laktisko pārbaudi. Vai tas tiek darīts, paliek uz 
katra sirdsapziņas. Jā, daudziem negribas darīt to, 
kas obligāts, viņi arī šādus izmeklējumus uztver 
kā obligātu pasākumu, tomēr tā nav. Es iesaku 
izmantot katru iespēju pārbaudīt savu veselību!
Ja skrīningā atklāj slēptās asinis, parasti iesaka 
veikt kolonoskopiju, ja slimnīcā iestājas akūts 
pacients, visbiežāk izmantojam datortomogrā-
�ju un tad atkarībā no izmeklējuma rezultātiem 
lemjam, kā pacientu ārstēt. Ventspils slimnīcā ir 
visa nepieciešamā aparatūra, lai veiktu kvalitatī-
vus izmeklējumus. Esam iegādājušies arī īpašu 
matraci, kas labi noder ilgstošās operācijās, jo 
ļauj izvairīties no izgulējumiem un nospies-
tiem nerviem.

– Minējāt, ka bieži saskaraties ar ielaistiem 
vēžiem. 
– Jā, nereti audzējs ir trešajā vai pat ceturtajā sta-
dija, bet labā ziņa ir tā, ka resnās zarnas vēzis arī 
ceturtajā stadijā ir veiksmīgi ārstējams, izmanto-
jot kombinēto terapiju – ķirurģiju, staru un ķīmij-
terapiju. Sadarbojamies ar visiem onkoloģijas 
centriem, īpaši veiksmīgi ar Liepājas reģionālo 
slimnīcu. Tā piedāvā staru terapiju, kas Ventspilī 
vēl nav pieejama. Katrs gadījums ir individuāls, 
ārstēšanas algoritms atkarīgs no vēža lokalizāci-
jas un izplatības. Vienam cilvēkam vēzi izoperē, 
un viņš pēc pusgada vairs neatceras, ka bijis slims. 
Citam pacientam, iespējams, regulāri būs jāiz-
manto stomas maisiņš, bet arī tā nav traģēdija – 
galvenais, ka cilvēks ir dzīvs! Onkoloģiskajiem 
pacientiem arī pēc terapijas saņemšanas regu-
lāri jāapmeklē ārsts, lai secinātu, vai neveido-
jas metastāzes.
– Ja mediķi konstatē, ka nepieciešama resnās 
zarnas operācija, to var veikt nekavējoties?
 – Protams, ja konstatēta onkoloģiska saslimšana, 
gaidīt nevar! Ārsti izdomā, kādu taktiku izman-
tot, un ķeras pie lietas. Ārstējot vēzi, jābūt labiem 
karavadoņiem un spēcīgiem karavīriem, proti, 
pacientiem. Pirms operācijas vienmēr tiek veikta 
pamatīga izmeklēšana, lai secinātu, kāds būs ārs-
tēšanas plāns.
– Vai tiesa, ka vieglāk ārstēt optimistiskus 
cilvēkus? 
– Dzīvesprieks šajā cīņā nāks tikai par labu! Esmu 
par to, ka pacientam ir tiesības zināt visu par savu 
veselību, un vēzis nav tā lieta, kuras dēļ būtu 
jākautrējas vai jānolaiž rokas. Jau teicu, ka res-
nās zarnas vēzis labi padodas ārstēšanai, tādēļ 
jādara viss, lai ātrāk izveseļotos. Ir gūti pateikt 
otram «jums ir audzējs», tomēr tas ir jādara neka-
vējoties arī tādēļ, lai cilvēks varētu pagūt nokārtot 
ar savu dzīvi saistītās juridiskās formalitātes, kas 
arī nav mazsvarīgs jautājums.
– Kopā ar Igoru Iesalnieku esat operējuši 20 
resnās zarnas vēža pacientus. Katru gadu ope-
rējat arī patstāvīgi, tātad iegūta laba pieredze.
– Mēs ar Ķirurģijas nodaļas ārstiem Juriju Krup-
novu un Ēriku Čēmu, kuri arī veic šīs operācijas, 
esam nolēmuši iesaistīties topošajā Onkoloģijas 
atbalsta biedrībā. Tas ļaus vēl ciešāk sadarboties 
ar apkārtējo reģionu slimnīcām un ārstiem, pare-
dzēts rīkot videokonferences un speciālistu kon-
sīlijus par konkrētiem gadījumiem, lai secinātu, kā 
labāk ārstēt pacientu. Atbalsta biedrība paredzēta 
ne tikai ārstu savstarpējai komunikācijai, bet arī 
iedzīvotāju informēšanai par onkoloģisko saslim-
šanu simptomiem, mudinot viņus laikus apmeklēt 
ārstus un veikt izmeklējumus.

Resnās zarnas vēzi operē laparoskopiski

Ģirts Štekerhofs: «Kolorektālais vēzis labi padodas ārstēšanai – īpaši tad, ja pacients ir 
senioru vecumā. Savukārt, ja zarnu vēzis konstatēts jauniešiem vai vidējās paaudzes 
pacientiem, ārstēšana būs sarežģītāka, jo šajā gadījumā vēzis uzvedas agresīvi – ļoti 
ātri izplatās pa limfmezgliem, un veidojas metastāzes.»
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Zarnu vēzis, ko sauc arī par kolorektālo vēzi, ir viens no izplatītākajiem 
vēža veidiem, ko sievietēm novēro biežāk nekā vīriešiem. Ar zarnu 
vēzi parasti saslimst pēc 60 gadu vecuma. Vairāk nekā pusi gadījumu 
diagnosticē novēloti, jo pacienti pie ārsta bieži vēršas tikai tad, kad 
izveidojusies vēža trešā vai pat ceturtā stadija. Šāda situācija rodas 
arī tādēļ, ka zarnu vēzis nerada izteiktas sūdzības, līdz nav sasniedzis 
vēlīnu stadiju.

Zarnu vēzis

zz Asinis un gļotas izkārnījumos
zz Vēdera izejas pārmaiņas – šķidra vēdera izeja vai aizcietējums
zz Sāpes vēderā
zz Ķermeņa masas samazināšanās
zz Vājums, nespēks
zz Vēdera pūšanās

Biežākie zarnu vēža 
simptomi

OK
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3. Iztaustiet krūtis, kā arī paduses. Paceliet iztaustāmās 
puses roku. Ar otras rokas kopā saliktiem pirkstiem 
rūpīgi apļveidā iztaustiet visu krūti no augšas uz leju, 
no krūts malām uz centru un atpakaļ, vai nav sataustā-
mi sabiezējumi, mezgliņi. Neaizmirstiet iztaustīt arī 
padusi.

2. Paceliet rokas virs galvas un apskatiet krūtis vēlreiz – 
vai arī šādā pozīcijā krūtis nav deformētas, vai abi 
krūtsgali atrodas vienādā augstumā.

Vairāk informācijas par krūts izmeklējumiem – www.onko.lv

Materiāls sagatavots SIA Roche Latvija, Rīga, G. Astras 8b.
2013. gads decembris.

KRŪŠU PAŠPĀRBAUDE

MAMOGRĀFIJAS IZMEKLĒJUMI LATVIJĀ
 Rīga
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 
Latvijas Onkoloģijas centrs
Hipokrāta iela 4, Rīga, LV–1079,  tālr. 67000610
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV–1002, 
 Radioloģijas institūta reģistratūra
darba dienās no 8:00–20:00,  tālr. 67069200
Latvijas jūras medicīnas centrs
Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, Rīga, LV–1015,
reģistratūra  tālr. 67098433
Veselības centru apvienība
A. Saharova iela 16, Rīga, LV–1021, 
bez pieraksta
Pulss-5
Lāčplēša iela 38, Rīga, LV–1011,
bez pieraksta
Medicīnas sabiedrība ARS
Skolas iela 5, Rīga, LV–1010, 
reģistratūra tālr. 67201016
Dziedniecība, SIA
Rušonu iela 15, Rīga, LV–1057, tālr. 67131313
F. Sadavņikova iela 20, Rīga, tālr. 67131313
Vienības gatve 109, Rīga, tālr. 67131316
Buļļu iela 9, Rīga, tālr. 67131311
Veselības centrs 4
K. Barona iela 117, Rīga, LV–1012,
Radioloģijas nodaļas reģistratūra tālr. 67847105
Grebenščikova iela 1, Rīga, LV–1019,
reģistratūra tālr. 67144031 
Elite, medicīnas centrs
Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV–1029, 
reģistratūra tālr. 67413743, 67413792
Dubultu poliklīnika
Slokas ielā 26, Jūrmala, LV–2015, 
reģistratūra tālr. 67760077, 67760088, 67760011
Veselības centrs Možums-1
Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010,
reģistratūra tālr. 67273435

 Zemgale
Jelgavas pilsētas slimnīca
Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV–3002, 
Diagnostiskās radioloģijas 
nodaļas reģistratūra tālr. 63027223
Jelgavas poliklīnika
Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV–3001,
reģistratūra tālr. 63022100, 63022101
Bauskas slimnīca
Dārza iela 7/1, Bauska, LV–3901, 
reģistratūra tālr. 63923433
Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs
Dzirnavu iela 1, Iecava, LV–3913, 
reģistratūra tālr. 63941481
Dobeles un apkārtnes slimnīca
Ādama iela 2, Dobele, LV–3701, 
Radioloģijas nodaļas reģistratūra tālr. 63722407
Aizkraukles slimnīca
Bērzu ielā 5, Aizkraukle, LV–5101,
reģistratūra tālr. 65133870, 65133875
Ogres rajona slimnīca
Slimnīcas iela 2, Ogre, LV–5001,
reģistratūra tālr. 65021510, 65024552

 Vidzeme
Vidzemes slimnīca
Jumaras iela 195, Valmiera, LV–4201, 
Diagnostiskās radioloģijas reģistratūra tālr. 64202601
Madonas slimnīca
Rūpniecības iela 38, Madona, LV–4801, 
reģistratūra tālr. 64860586
Ambulatorās nodaļas reģistratūra tālr. 64822935
Limbažu slimnīca
Klostera iela 3, Limbaži, LV–4001, 
Radioloģijas nodaļa tālr. 64021649
Alūksnes poliklīnika 1
Vidus iela 1, Alūksne, LV–4301, tālr. 64322482

 Latgale
Rēzeknes slimnīca
18. novembra iela 41, Rēzekne, LV–4600, 
Staru diagnostikas nodaļas reģistratūra tālr. 64622239
Veselības centru apvienība
Arhitektu iela 12, Daugavpils, LV–5410, 
reģistratūra tālr. 65441226
Daugavpils reģionālā slimnīca
Viestura iela 5, Daugavpils LV–5403, 
Centra poliklīnika
reģistratūra tālr. 65440856
Ludzas slimnīca
18. novembra iela 17, Ludza, LV–5701,
reģistratūra tālr. 65707093
Veselības centrs Ilūkste
Raiņa iela 35, Ilūkste, LV–5447,
reģistratūra tālr. 65462455

 Kurzeme
Piejūras slimnīca
Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV–3401, 
reģistratūra tālr. 63422968
Tukuma rajona centrālā slimnīca
Raudas iela 8, Tukums, LV–3101, 
Rentgena nodaļas reģistratūra tālr. 63124724
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
Inženieru iela 60, Ventspils, LV–3601,
reģistratūra tālr. 63624665
Talsu veselības centrs
V. Ruģēna iela 4, Talsi, LV–3201,
reģistratūra tālr. 63223366
Ventspils poliklīnika
Raiņa 6, Ventspils, LV–3601,
reģistratūra tālr. 63622131
Vizuālā diagnostika
Slimnīcas iela 3, Saldus, LV–3801,
Radioloģijas nodaļa tālr. 63821100; 26339991

Reizi mēnesī katrai sievietei, neatkarīgi no vecuma, jāveic krūšu pašizmeklēšana. 
Vislabāk šīs pārbaudes ir veikt no 5.–10. menstruālā cikla dienai.

1. Nostājieties spoguļa priekšā, aplūkojiet un salīdziniet 
abas krūtis. Pievērsiet uzmanību, vai nav izmaiņas 
krāsā, formā un lielumā, vai nav asimetrisks pastipri-
nāts vēnu zīmējums, vai nav ādas izmaiņas – apsārtu-
mi, sabiezējumi, čūliņas, vai krūšu gali nav ievilkti, 
izčūlojuši.

! Ja jūtat veidojumus krūtīs vai uz ādas, vai arī sāpes pārbaudes laikā, 
apmeklējiet savu ārstu, kas izlems par tālāku izmeklējumu nepiecie-
šamību.

4. Maigi saspiediet krūtsgalu starp pirkstiem, 
vērojiet, vai nav izdalījumi.

5. Pārbaude guļus stāvoklī. Pārbaudot krūti, 
novietojiet spilvenu zem pleca, roku aizliekot 
aiz galvas. Ar otru roku iztaustiet krūti, 
pievērsiet uzmanību veidojumiem un sacietē-
jumiem. Šādi izmeklējiet abas krūtis.
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UZŅĒMUMS REĢIONĀ

MARLENA ZVAIGZNE

Klīnikā Zinta Ventspilī pacientiem pie-
ejami daudzveidīgi zobārstniecības un 
ķirurģijas pakalpojumi.

Uzņēmuma īpašnieki Zinta un Ģirts Štekerho�  
izmanto mūsdienīgu aparatūru un modernas ārs-
tēšanas metodes, tādējādi nodrošinot pacientiem 
kvalitatīvu medicīnisko aprūpi. Klīnikas apmek-
lētāji augstu novērtē arī personāla laipno attiek-
smi, mājīgo vidi un iespēju ne tikai ārstēties, bet 
arī iegādāties mutes kopšanas līdzekļus un kom-
presijas zeķes.

ZOBĀRSTNIECĪBA
Zinta Štekerhofa sarunu iesāk ar Marka Tvena vār-
diem: «Cilvēcei ir tikai viens patiešām iedarbīgs 
ierocis, un tas ir smaids.» Lai tas būtu skaists un 
veselīgs, ārste, ievērojot pasaulē pieņemtos zob-
ārstniecības prakses standartus, izvirzījusi uzde-
vumu uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, nodrošinot 
viņiem maksimālu funkcionālo, � zioloģisko un 
estētisko komfortu, kas tiek panākts, sniedzot 
dažādus zobārstniecības pakalpojumus: zobu 
protezēšanu, implantēšanu un balināšanu, sakņu 
kanālu ārstēšanu, ja kanālus skārusi infekcija, bijusi 
zoba trauma vai nepieciešama protezēšana, arī 
sakodiena korekciju – pieprasītākā ir brekešu sis-
tēma. Klīnikā strādā arī zobu ķirurgs Vilnis Stāmers, 
kurš rauj retinētos zobus un veic nelielas operā-
cijas, piemēram, cistektomiju, izņemot pie zoba 
izveidojušos strutu maisiņu, tā glābjot zobu no 
izraušanas. Klīnikai Zinta ir divas � liāles: Pārventā 
un Kuldīgā. Divas reizes mēnesī apmeklētājus pie-
ņem arī sestdienās. Šo iespēju labprāt izmanto ne 
tikai ventspilnieki, bet arī talsenieki, kuldīdznieki 
un liepājnieki.

Palīdz iegūt žilbinošu smaidu
Šogad Zinta Štekerhofa kļuvusi par pasniedzēju 
Rīgas Stradiņa universitātē un vada praktiskās 
nodarbības terapeitiskajā stomatoloģijā: «Mācu 
studentiem skatīties uz cilvēku kopumā, nevis 
domāt tikai par viena zobu cauruma ārstēšanu. 
Šādu pieeju praktizēju, arī runājot ar pacientiem, jo 
zobārstniecībā ļoti bieži ir vairāki varianti, kā ārstēt 
konkrēto zobu. Izstāstu klientiem, kā to var izda-
rīt, un tad kopā izvēlamies piemērotāko iespēju. 
Tas sakāms arī par pieprasīto zobu balināšanas 
procedūru. Mūsu klīnikā to var izdarīt, izmantojot 
Zoom 2 iekārtu vai lāzeru.»

Abas iespējas ir efektīvas un nesāpīgas, bet, 
izvēloties balināšanu ar ultravioletās gaismas 
spektra lampu Zoom 2, higiēnista kabinetā 
jāpavada divas stundas, savukārt steidzīgākie 
pacienti labprāt piesakās lāzerprocedūrai, kas 
ilgst nepilnu stundu, zinot, ka tiks izbalināti 
arī zobu dziļākie audi. Lai balināšanas efekts 
būtu ilglaicīgs, jāievēro higiēnista ieteikumi un 
nedaudz jāmaina ēšanas paradumi, izvairoties no 
zobus krāsojošiem produktiem. Tiem, kas zobus 
vēlās balināt mājās, Zintā izgatavo īpašas kapes. 
Daudzi pacienti klīnikā labprāt iegādājas mutes 
kopšanas līdzekļus – ne tikai zobu pastas un ska-
lojamos līdzekļus, bet arī Philips Sonicare zobu 
birstes, kas domātas perfektai mutes higiēnai. 
«Sarunā ar pacientiem vienmēr pastāstu, kādas 
ir pasaules tendences. Piemēram, Philips Sonicare 
tā dēvētās sonic zobu birstes divās minūtēs veic 
vairāk kustību nekā manuālā zobu birste mēneša 
laikā! Tā palīdz noņemt aplikumu arī starpzobu 
spraugās un zem smaganu līnijas. Sonic zobu birs-
tes labi motivē bērnus, kuriem dažkārt negribas 
tīrīt zobus, darīt to vairākas reizes dienā,» stāsta 
Zinta Štekerhofa.

Implantēšana – labākā zobu 
aizvietošanas metode
Dažkārt arī jauniem cilvēkiem, kam bijušas trau-
mas, nepieciešama zobu implantēšana. Šādu 
pakalpojumu klīnikā piedāvā kopš 1999. gada, 
ārstiem ir laba pieredze dabīgā zoba aizstā-
jēju ievietošanā. «Mūsu cenas ir zemākas nekā 
Rīgas klīnikās, bet kvalitāte neatšķiras, jo izman-
tojam augstvērtīgus implantus. Implantēšana ir 
labākā zobu aizvietošanas metode un saudzīgā-
kais protezēšanas veids, jo netiek slīpēti veselie 
blakus zobi un uzlikti mākslīgie kroņi. Implanti ir 
ideāli piemēroti arī senioriem, kad ir pilnīgs zobu 
zudums, jo labi kalpo kā izņemamās protēzes 
balsts. Trūkstošos zobus var aizvietot, izvēloties 
arī neizņemamas protēzes: kroņus, tiltveida protē-
zes, porcelāna plāksnītes, daļēja zoba kroņa bojā-
juma atjaunošanai izmantojam inlejas un onlejas. 
Implantus droši var likt tikai tādās klīnikās, kurās ir 
laba diagnostiskā radioloģija, un mums tāda ir!» 
lepojas Zinta Štekerhofa.

Piedāvā perfektu diagnostiku
Ventspils klīnikā izmanto trīsdimensiju rentgenu, 
kas ne tikai palīdz izvēlēties labāko implanta vietu, 
bet arī ļauj konstatēt visus iekaisuma procesus un 
veidojumus žokļa kaulā, izvērtēt žokļa locītavas 
pēc traumām, diagnosticēt zobu un to aptverošo 
audu, smaganu, alveolārā kaula, cieto un mīk-
sto aukslēju, mutes pamatnes, siekalu dziedzeru, 
deguna blakusdobuma pataloģijas. Visā pasaulē 
pēdējos gados lieto optiskā palielinājuma ierīces, 
kas ļauj veikt īpaši precīzas un smalkas manipulā-
cijas. Vairāki dentisti klīnikā Zinta izmanto lupas, 
kas palielina trīs reizes, un zobu mikroskopu Zeiss, 
kura palielinājums ir 12,5 reizes un ļauj saskatīt 
vietu, kurā beidzas zoba sakne. Daudzos gadī-
jumos tieši mikroskopa izmantošana ir pēdējā 
iespēja saglabāt zobu.

Nesāpīga anestēzija un smieklu gāze
«Gribu pastāstīt arī par mūsu klīnikā pieejamo 
ASV ražoto datora kontrolēto lokālās anestēzijas 
ievadīšanas iekārtu The Wand, ko esam iesaukuši 
par Vandu. Lietojot Vandu, mēs saviem klien-
tiem nodrošinām nesāpīgu anestēziju, izvairo-
tie no ierastā mēles, lūpu un vaigu notirpuma. 
Cilvēks uzreiz pēc zobārsta apmeklējuma var 
iet un vadīt sapulci vai uzstāties, neviens nepa-
teiks, ka viņš nupat bijis zobārstniecības klīnikā. 
Vanda ir labi piemērota bērnu zobu anestezē-
šanā, arī grūtniecēm, diabētiķiem, sirds, aknu un 
nieru slimniekiem, jo tiek samazināts nepiecieša-
mais anestētiķa daudzums. Uztrauktiem pacien-
tiem, kuri joprojām baidās apmeklēt zobārstu, 
iesaku izmēģināt nomierinošo un atsāpinošo 
smieklu gāzi, kas ir labs palīgs, ārstējot arī 
bērnus. Smieklu gāze paaugstina pacienta 
sāpju slieksni, sedatīvo līdzekli viņš saņem, 
uzvelkot vienreiz lietojamo masku. Starp citu, 
mūsu klīnikā daudzi zobārstniecības piede-
rumi ir vienreiz lietojami – tā mēs pasar-
gājam sevi un pacientus no 
in� cēšanās riska,» uzsver 
Zinta Štekerhofa.

ĶIRURĢIJA
Ķirurģijas speciālisti konsultē vispārējā un bērnu 
ķirurģijā, � eboloģijā, gastroenteroloģijā un prok-
toloģijā, izdara vēdera dobuma un vairogdziedzera 
ultrasonogrā� ju un vēnu izmeklēšanu – doplerso-
nogrā� ju. Klīnikā ir iekārtota operāciju zāle, pēcope-
rāciju palāta un pārsienamā telpa. Ambulatorajā 
ķirurģijas dienas stacionārā veic vēnu, proktoloģi-
jas, trūču un mazās uroloģiskās operācijas, piedāvā 
putu skleroterapiju, noņem ādas un zemādas vei-
dojumus, tostarp dzimumzīmes, tādējādi būtiski 
uzlabojot klienta ārējo izskatu, arī tauku dziedze-
rus galvas matainajā daļā, lipomas un labdabīgus 
zemādas audzējus. Visbiežāk tiek operētas vēnas.

Modernas kompresijas zeķes
Vēnu operācijās izmanto radiofrekvences ķirurģi-
jas metodi, iztiekot bez griezieniem, tādēļ pacients 
daudz ātrāk atlabst un atgriežas ierastajā dzīves 
ritmā. Vēnu vārstuļi bojājas pie datora sēdošiem un 
ilgstoši stāvošiem cilvēkiem, riska grupā ir grūtnie-
ces, taču būtiska nozīme ir arī iedzimtībai. Vieglā-
kos gadījumos no operācijām var izvairīties, valkājot 
medicīniskās kompresijas zeķes. «Daudziem izvei-
dojies stereotips, ka tās ir neglītas un grūti uzvelka-
mas, bet tā nav! Gan medicīniskās, gan pro� laktiskās 
kompresijas zeķes pieejamas dažādās krāsās un 
modernā piegriezumā,» saka Ģirts Štekerhofs.

Vācijā ražotās medicīniskās kompresijas zeķes, 
ko piedāvā iegādāties klīnikā Zinta, iesaka izman-
tot, ja ir hroniska venozā nepietiekamība, konsta-
tēts trombo� ebīts, vēnu varikozā paplašināšanās. 
To, kādas kompresijas zeķes labāk valkāt, nosaka 
flebologs. Visbiežāk izmanto otrās pakāpes 
izstrādājumus, kas labi palīdz pēc vēnu operā-
cijām, skleroterapijas, arī hronisku vēnu slimību 
gadījumā, ja konstatēta, piemēram, dziļo vēnu 
saslimšana, kad operācija nav iespējama. Trešo 
kompresijas pakāpi rekomendē, ja ir izteiktas kāju 
problēmas – limfas atteces traucējumi, veido-

jas tūska, limfostāze un tā dēvētā ziloņa 
kāja jeb elefantiāze. Pro� laktiskās jeb 
ceļojumu zeķes valkā veseli cilvēki, kuri 
pakļauti ilgstošai statiskai slodzei – stā-

vēšanai kājās, sēdēšanai birojā, automa-
šīnā vai lidmašīnā. «Uzvelkot mikromasāžu 

veicošās zeķes, neveidojas tūska, un kājas 
nenogurst. Regulāra šo izstrādājumu lieto-
šana var attālināt un palēnināt vēnu pato-
loģiju attīstību, zeķu valkāšana samazina 

trombu rašanās iespēju. Zeķes var izman-
tot ne tikai dāmas, bet arī 

kungi, tās var iegā-
dāties, veicot arī 
individuālu pasū-
tījumu,» piebilst 

Ģirts Štekerhofs.

Zinta – daudzpusīgi un kvalitatīvi

Ārstes Zintas Štekerhofas pacienti labprāt izvēlas anestēziju bez sāpēm. Nesāpīgu 
anestezēšanas procesu nodrošina Amerikā ražotā iekārta The Wand (pa labi).

Klīnikā Zinta pieejamas stilī-
gas fi rmas Mediven dažādu 
izmēru un krāsu medicīnis-

kās un profi laktiskās jeb ceļojumu 
kompresijas zeķes. Tās izgatavo arī pēc 
individuāla pasūtījuma.

Fo
to

: L
īg

a 
G

ab
rā

n
e

Klīnika Zinta
Ventspilī,  Lielajā Dzirnavu ielā 18,  tālrunis 63622244
 Talsu ielā 31,   tālrunis 63663012
Kuldīgā,  Pilsētas laukumā 6–3,  tālrunis 63320626

E-pasts jautājumiem: info@klinikazinta.lv
Klīnikai Zinta ir sadarbība ar visiem veselības apdrošinātājiem

Kontaktinformācija
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bērnus. Smieklu gāze paaugstina pacienta 
sāpju slieksni, sedatīvo līdzekli viņš saņem, 
uzvelkot vienreiz lietojamo masku. Starp citu, 
mūsu klīnikā daudzi zobārstniecības piede-
rumi ir vienreiz lietojami – tā mēs pasar-
gājam sevi un pacientus no 
in� cēšanās riska,» uzsver 
Zinta Štekerhofa.
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Klīnikā Zinta
gas fi rmas Mediven
izmēru un krāsu medicīnis-

kās un profi laktiskās jeb ceļojumu 
kompresijas zeķes. Tās izgatavo arī pēc 
individuāla pasūtījuma.
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Kurzemes
veselības avīze

Kurzemes
veselības avīze

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

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

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

Jūsu menstruālais cikls būs precīzs kā pulkstenis!

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

Efektīva klimaktēriskā sindroma ārstēšana

Efektīva ārstēšana uīnceļu infekciju un nierakmeņu gadījumos

Augu valsts preparāti 
sievietes veselībai jebkurā vecumā




