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Kādiem riskiem sevi pakļauj cilvēki ar paaugstinātu holesterīna līmeni 
asinīs un neveselīgu dzīvesveidu.

Kā pēc dažādām reformām veselības aprūpes sistēmā strādā Daugavpils 
reģionālā slimnīca.

PAŠA IZVĒLE GAIDOT TRĪSDESMIT
4.–5. lpp.2. lpp.

JA VISA DZĪVE BŪTU KĀ KORU 
KARI VAI DZIEDOŠĀS ĢIMENES, 
TAD LATGALE TAJĀ PĒC OLIMPIS
KĀ PRINCIPA VIENMĒR CĪNĪTOS 
PAR UZVARU, JO VIENMĒR CIK 
SPĒJ ATBALSTA SAVĒJOS.

Taču dzīvē viss bieži vien notiek pavisam citādi, un Latgali mēdz 
dēvēt arī par Latvijas «rūpju bērnu» visdažādāko saimnieciskās 
darbības un sociālo problēmu dēļ, kas šajā Latvijas reģionā ir īpaši 
izteiktas. Izņēmums nav arī veselības aprūpe.

«Strādājot ar Latgales reģiona pacientiem, mēs skaidri redzam 
un izjūtam šim reģionam raksturīgās negatīvās tendences. Pirm-
kārt, demogrāfiskais stāvoklis – vecāka gada gājuma cilvēku 
skaits ir viens no lielākajiem valstī. Otrkārt, ir vērojama vairāku 
faktoru ietekme – sociāli ekonomiskais stāvoklis, bezdarbs, so-
ciālās infrastruktūras attīstība, ienākumu līmenis uz iedzīvotāju. 
Mirstības rādītājs kopumā ir lielāks nekā vidēji valstī. Pacientu 
hospitalizāciju skaits ir lielāks nekā citos reģionos,» satraukts ir 
Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Reinis Joksts. Un 
statistika rāda, ka viņa teiktais nav tikai vārdi vien. Pēc Slimību 
profilakses un kontroles centra datiem Latgalē pēdējo divu gadu 
laikā visstraujāk ir samazinājies iedzīvotāju skaits: no 298 176 līdz 
286 238, kas ir 4%. Tāpat mirstība no galvenajiem nāves cēloņiem 
(infekcijas un parazitārās slimības, audzēji, asinsrites sistēmas 
slimības, elpošanas sistēmas slimības) uz 100 000 iedzīvotāju 
Latgalē ir visaugstākā – 1728,8. Nākamajā vietā esošajā Vidzemē 
skaitļi ir ievērojami zemāki – 1489,7.  

Mēs neveidojam Latvijas veselības aprūpes politiku un  neva-
ram kompetenti spriest, kas būtu vajadzīgs, lai situāciju Latvijā 
kopumā un arī Latgalē ievērojami uzlabotu, taču šajā avīzes nu-
murā mēs sniedzam ieskatu, kādus pakalpojumus sava reģiona 
iedzīvotājiem piedāvā Latgales veselības aprūpes iestādes.

BĒRNIŅA DZĪVĪBAI IZVĒLIES PROFILAKSI ĀRSTĒ UN OPERĒ
Kā acu gaišumam palīdzēs Daugavpilī.Pasargāt sevi no onkoloģiskas slimības.Lai mazuļa ienākšana pasaulē būtu droša.

14. lpp.11. lpp.8. lpp.
Nopietnā slimība ar saldo nosaukumu.
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Kas palīdzēs Latgalei dzīvot?
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ZINAIDA RESSELE

Joprojām gan Latvijā, gan visā pasaulē 
visbiežākais nāves cēlonis ir kardiovas-
kulārās slimības (KVS). Viens no svarīgā-
kajiem faktoriem, kas provocē šo slimību 
rašanos, ir dislipidēmija – nepareiza attie-
cība starp slikto un labo holesterīnu, kā 
arī triglicerīdiem.

Diagnozi «dislipidēmija» uzstāda, balstoties uz 
asins bioķīmisko analīzi, ko mūsu valstī veic jeb-
kurā laboratorijā un ko apmaksā valsts. KVS pro-
�laksei un ārstēšanai tiek tērēta liela daļa Latvijas 
veselības aprūpes budžeta, ģimenes ārsti pievērš 
pastiprinātu uzmanību to riska faktoriem. Tomēr 
pacienti stacionārā nonāk jau ar infarktu, insultu, 
nestabilu stenokardiju, smagu hipertensiju un 
nopietniem sirds ritma traucējumiem.
«Tas nozīmē, ka pacienti nav pietiekami informēti 
par to, kas ir dislipidēmija, lai gan vārdu «holeste-
rīns» ir dzirdējis ikviens», ir pārliecināta Daugavpils 
reģionālās slimnīcas kardioloģe Nataļja Pontaga. 
«Cilvēki domā: ja smēķētājs ir tievs un jauns, tātad 
dislipidēmijas problēma viņu neskar. Bet pacien-
tam ar pārmantotu dislipidēmiju var arī nebūt 
liekais svars, bet būs paaugstināts holesterīna 
līmenis un risks iedzīvoties KVS agrīnā vecumā.»

– Kurām iedzīvotāju grupām ir augstāks sirds 
un asinsvadu slimību attīstības risks? Kādi 
simptomi norāda uz to, ka ir laiks pārbaudīt 
holesterīna līmeni?
– Dislipidēmijai nav simptomu – to var atklāt, 
tikai veicot analīzes. Mēs nozīmējam holesterīna 
līmeņa pārbaudi, ja pacientam (neatkarīgi no viņa 
vecuma) ir kardiovaskulāro notikumu riska faktori.
Riska faktori ir: pacienta dzimums, vecums, kaitī-
gie ieradumi (smēķēšana), augsts arteriālais spie-
diens, liekais svars, nepietiekama �ziskā aktivitāte, 
cukura diabēts (CD), kā arī iedzimtība (ģimenes 
locekļi slimo ar diabētu, ir pārcietuši infarktu, 
insultu).
Pacienta kardiovaskulāro slimību riska pakāpi 
var aprēķināt dažu minūšu laikā – šiem mērķiem 
ir izstrādātas speciālas tabulas, kur ļoti skaidri 
ir noteikts risks atkarībā no vecuma, dzimuma, 
holesterīna līmeņa, CD esamības un smēķēšanas.
Tāpēc, ja pacients smēķē, strādā smagu �zisku 
darbu, viņam bieži ir stress, ja viņa ģimenē bijuši 
pēkšņas agrīnas nāves, insulta, infarkta gadījumi, 
tad pie šādiem riska faktoriem viņam var veidoties 

dislipidēmija, kuras dēļ kardiovaskulārie notikumi 
attīstās daudz agrāk nekā vidēji statistiskajam 
pacientam mūsu populācijā.
– Kā ārstē dislipidēmijas slimniekus? Vai vien-
mēr lieto medikamentus?
– Ārstēšanas taktika ir atkarīga no pacienta 
vecuma un dzīvesveida, no viņa riska faktoriem 
un ģimenes anamnēzes.
Viens no svarīgākajiem dislipidēmijas ārstēša-
nas posmiem jebkurai pacientu grupai ir diēta ar 
samazinātu tauku saturu. Ideālā gadījumā – Vidus-
jūras diēta ar lielu daudzumu dārzeņu, augļu, jūras 
velšu un augstas kvalitātes olīveļļu. Latgales rea-
litātē diēta nozīmē atteikšanos no mūsu reģionā 
tradicionālās treknās gaļas (cūkgaļas), pārejot uz 
liellopa un putna gaļu, olīveļļas lietošanu un augļu 
un dārzeņu iekļaušanu ēdienkartē.
Holesterīna līmeni labvēlīgi ietekmē atteikšanās 
no kaitīgiem ieradumiem (smēķēšana, pārmērīga 
alkohola lietošana), stresa mazināšana un samē-
rīga �ziska slodze. Slodžu apjomu noteiks ģime-
nes ārsts vai ārstējošais speciālists.
Ja šie pasākumi holesterīna līmeni nesamazina, 
tad ārsts izvēlas medikamentozo terapiju. Neār-
stēta dislipidēmija kombinācijā ar citām saslim-
šanām (hipertensija, CD) var novest pie pacienta 
agrīnas invalidizācijas un pat nāves.
– Vai dislipidēmijas ārstēšanai paredzēto 
medikamentu izvēle ir pietiekama? Kādās 
devās un cik ilgi ir jālieto zāles?
– Dislipidēmijas ārstēšanai lieto vairākas lielas 
ķīmisko preparātu grupas. Pirmkārt, tie ir jau sen 
lietotie statīni (ap simts medikamentiem), kuri ir 
iekļauti valsts apmaksājamo medikamentu grupā 
ar daļēju kompensāciju – pacientiem ar CD, kā arī 
slimniekiem, kuri ir pārcietuši infarktu, insultu, 
sirds operācijas, asinsvadu stentēšanu.
Otrkārt, dislipidēmijas ārstēšanai izmanto �brā-
tus (arī valsts kompensējamie preparāti), kurus 
nozīmē pacientiem ar paaugstinātu triglicerīdu 
līmeni, parasti tie ir CD slimnieki.
Viena no svarīgām dislipidēmijas ārstēšanas 
sastāvdaļām ir polinepiesātinātās taukskābes 
omega-3 (tā saucamā zivju eļļa).
Ārstniecisko preparātu izvēle dislipidēmijas 
ārstēšanai, to devas un kombinācijas, ārstēšanas 
ilgums ir atkarīgi no pacienta vecuma un saslim-
šanām. Ir iespējamas situācijas, kad mēs pārkāp-
jam veselīgas ēšanas principus (lietojam pārāk 
daudz trekna ēdiena) un maz kustamies; tādēļ 
paaugstinās holesterīna līmenis. Kad mēs likvidē-
jam šos kaitīgos faktorus, holesterīna līmenis nor-
malizējas, un medikamentozā ārstēšana var būt 
īslaicīga. Taču visbiežāk dislipidēmijai ir hronisks 
raksturs, nereti tā ir ģenētiski noteikta – šādos 
gadījumos diemžēl medikamentozā terapija aiz-
ņems ilgāku laiku. Ja pacients ar dislipidēmiju ir 
pārcietis insultu vai infarktu, tad medikamentozā 
terapija būs jālieto visu mūžu. Lielas pulsa tera-
pijas devas mēs nozīmējam galvenokārt ierobe-
žotam laika posmam un ļoti nelielam pacientu 
skaitam (5–10%).
Lai pārliecinātos par terapijas efektivitāti, kā arī 
lai izslēgtu nozīmēto preparātu blakusefektus, 
ir obligāti jāveic periodiskas (dažas reizes gadā) 
holesterīna līmeņa pārbaudes.
– Kādus blakusefektus var izraisīt dislipidēmi-
jas ārstēšanai domāti medikamenti?

– Omega-3 preparātiem un feno�brātiem nav 
daudz blakusefektu. Bet statīni, it īpaši, ja tos lieto 
lielās devās, zināmā mērā var kaitēt cilvēka vese-
lībai: pacientam var parādīties vājuma pazīmes, 
slikta �ziskas slodzes panesamība, elpas trūkums, 
dispeptiskas parādības (slikta dūša, vemšana un 
citas kuņģa zarnu trakta problēmas). Novērtēt 
blakusefektu risku un smagumu var, izvērtē-
jot atkārtotas asins analīzes un papildu klīnis-
kos izmeklējumus.
Dislipidēmija ir slimība, kuru visbiežāk neizdo-
das izārstēt pilnībā, taču to var veiksmīgi kontro-
lēt. Tādēļ ārsti iestājas par savlaicīgu ārstēšanu 
ar ķīmiskiem preparātiem. Mūsdienās tie visi ir 
labas kvalitātes medikamenti un ir pieejami slim-
niekiem. Lietojot šīs samērā lētās zāles, pacients 
iegūs remisiju – stabilu holesterīna līmeņa paze-
mināšanos – uz ilgiem gadiem. Viņam vairs tik 
aktīvi neveidosies jauni holesterīna izgulsnējumi 
asinsvados, kas noved pie insulta vai infarkta.
Turpretī ķīmisko preparātu blakusefekti ir tik 
niecīgi, salīdzinot ar to kaitējumu, ko veselībai 
var nodarīt paaugstināts holesterīna līmenis. Ja 
nemedikamentozā terapija nespēj normalizēt 
holesterīna līmeni, tad infarkta, insulta risks tomēr 
ir tik liels, ka nevajadzētu baidīties jaunā vecumā 
sākt lietot medikamentus.
– Vai Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama 
neatliekamā kardioloģiskā palīdzība? Kādu 
pacientu jūsu nodaļā ir vairāk?
– Salīdzinot ar citiem eiropiešiem, Latvijas iedzīvo-
tāji gan dzīvo mazāk, gan agrāk sāk slimot ar KVS: 
mums ir gadījies ārstēt miokarda infarktu 28–29 
gadus veciem pacientiem. Lielākā daļa mūsu 
pacientu ir vīrieši. Nereti gana jauni – ap 40–50 
gadiem –, gandrīz vienmēr tie ir smēķētāji. Lieta 
tāda, ka nikotīns paaugstina sliktā holesterīna un 
pazemina labā holesterīna līmeni, tādēļ regulāra 
smēķēšana provocē kardiovaskulāro notikumu 
rašanos par 10–15 gadiem ātrāk nekā vidēji sta-
tistiskajam cilvēkam.
Neskatoties uz to, pēdējos gados mediķiem izde-
vies ievērojami palielināt Latvijas, tostarp Lat-
gales, iedzīvotāju dzīvildzi, pateicoties veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai (veselīgs uzturs, 
smēķēšanas atmešana, �ziska aktivitāte), kā arī 

Latvijas medicīnas aprūpes līdzekļu izlietošanai 
KVS ārstēšanai un pro�laksei un tam, ka neatlie-
kamo kardioloģisko palīdzību izdevies pietuvi-
nāt pacientam.
Piemēram, mūsu valstī pacients ar akūtām, pēk-
šņām sāpēm sirdī 90–120 minūšu laikā (pēc Eiro-
pas standartiem) var nonākt tuvējā slimnīcā, 
kur strādā angiogrā�jas laboratorija un kur viņš 
saņems sirds koronāro asinsvadu izmeklēšanu un 
ārstēšanu pilnā apjomā.
Daugavpils reģionālā slimnīca ir noteikta kā 
centrs, kur neatliekamo kardioloģisko palīdzību 
sniedz 24 stundas diennaktī. DRS Kardioloģi-
jas nodaļa (pieci ārsti kardiologi, 60 gultasvie-
tas) uzņem slimniekus no visas Latgales. Nodaļā 
ir arī intensīvās terapijas palāta ar 10–12 gultas-
vietām, kuras nekad nestāv tukšas. DRS angio-
grā�jas laboratorijā šobrīd strādā četri ārsti, kuri 
veic angiogrā�jas un angioplastijas procedūras, 
tostarp sirds koronāro asinsvadu, kakla un nieru 
asinsvadu stentēšanu.
– Jūsuprāt, kas būtu jādara, lai Latvijas iedzī-
votāju vidū samazinātu sirds un asinsvadu 
slimību skaitu?
– Būtu labi, ja masu mediji informētu iedzīvotā-
jus par kardiovaskulārajiem riskiem un populari-
zētu veselīgu dzīvesveidu, pareiza uztura kultūru.
Baltijas reģionā cilvēki raduši ēst treknu gaļu (cūk-
gaļu), desas, subproduktus un kūpinājumus, kuri 
ne tikai rada dislipidēmijas risku, bet arīdzan ir 
kancerogēni. Protams, lai iedzīvotājiem mainītos 
ēšanas paradumi, ir vajadzīgs laiks, kā arī mate-
riālā stāvokļa uzlabošanās, jo diētiskais uzturs 
maksā dārgāk: svaigi gatavots ēdiens, dārgāki 
gaļas produkti, daudz augļu un dārzeņu. Mums 
gan ir pieejami arī lētāki dārzeņi, tie paši burkāni, 
bietes, kāposti, ķirbji.
Noteikti savu labumu dos arī smēķēšanas atme-
šanas programma. Mūsu jaunatne vairs nesmē-
ķēs tik intensīvi kā 40–50-gadnieku paaudze – tie 
daudzie KVS pacienti, par kuru dzīvībām mums 
nākas cīnīties.
Kardiovaskulāro notikumu risks noteikti turpinās 
samazināties. Paies laiks, un jaunie Latvijas, Lat-
gales iedzīvotāji obligāti izvēlēsies aktīvu, vese-
līgu dzīvesveidu.

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

Nataļja Pontaga: «Ja jūsu ģimenē ir bijuši insulta, infarkta, CD un pēkšņas nāves 
gadījumi, pat ja jums nav sūdzību, jūs varat griezties pie ģimenes ārsta, lai saņemtu 
nosūtījumu uz bezmaksas holesterīna līmeņa pārbaudi.»
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EVITA HOFMANE

1986. gada 25. janvārī Daugavpilī, Stropu 
ezera krastā darbu sāka jaunā 12 stāvu 
pilsētas slimnīca. Pašlaik tā ir slimnīca ar 
30 000 hospitalizāciju gadā.

Par Daugavpils reģionālās slimnīcas dzīvi gadu 
gaitā un šobrīd sarunājamies ar valdes locekļiem 
Intu Vaivodi un Reini Jokstu.

– Slimnīcai ir gandrīz 29 gadi. Vai tas ir daudz 
vai maz?
Inta Vaivode. – Ja mēs pajautātu tiem cilvēkiem, 
kuri strādā no slimnīcas atvēršanas pirmās die-
nas, protams, viņi teiktu, ka tas ir daudz, jo tie ir 
gandrīz 30 gadi, bet pašai slimnīcai, nē, tas nav 
daudz. Tā vēl ir jaunība.
– Noslēdzoties Liepājas reģionālās slimnīcas 
rekonstrukcijai, tās valdes priekšsēdētājs 
Edvīns Striks teica, ka labprāt vecās slimnī-
cas ēkas vietā būtu uzcēlis jaunu, kas atbilstu 
visām mūsdienu prasībām, nevis rekonstruē-
jis jau esošo. Kādi plāni saistībā ar rekonstruk-
ciju vai jaunu ēku celtniecību ir Daugavpils 
slimnīcas vadībai?
I.V. – Daugavpils slimnīcas projekts ir tāds pat 
kā Liepājas reģionālajai slimnīcai. Remonts un 
rekonstrukcija ir vajadzīgi, un pēdējo 5–7 gadu 
laikā slimnīcā ir paveikts ļoti daudz. Ēka ir nosil-
tināta un arī vizuāli izskatās pavisam citādi 
nekā pirms 4–5 gadiem. Mēs esam renovējuši 
liftus, sanitāros mezglus, kas tagad ir pielāgoti 
visām prasībām un piemēroti cilvēkiem ar kus-
tību traucējumiem.
– Laika gaitā Daugavpils Reģionālā slimnīca 
ir ievērojami mainījusies. Slimnīcas ir apvie-
nojušās, mainījušas nosaukumu. Ko šīs reor-
ganizācijas ir slimnīcai devušas?
I.V. – Laika gaitā slimnīcas struktūra ir ļoti mainī-
jusies, jo agrāk, manuprāt, reģionā bija 11 atseviš-
ķas medicīnas iestādes, kas pašlaik, māsterplāna 
ietvaros, ir sapludinātas vienā slimnīcā.
Reinis Joksts. – Savulaik Daugavpils veselības 
aprūpes sistēmā bija slavena ar to, ka visas refor-
mas, kas valstī notika, tā ieviesa viena no pir-
majām. Stacināro iestāžu koncentrācija notika 
nevis labas dzīves dēļ, bet tāpēc, ka �nansējuma 
trūkums visu spieda koncentrēt vienuviet. No 
ārstniecības viedokļa tas paaugstināja sniegto 
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, jo visi 
medicīnisko tehnoloģiju un ārstniecības personu 
resursi atrodas vienuviet.
I.V. – Pēdējā Daugavpils reģionālajai slimnīcai 
tika pievienota Daugavas slimnīca. Šķiet, tajā 
laikā valsts līmenī tika nolemts, ka reģionos 
onkoloģiskā palīdzība atsevišķās slimnīcās vairs 
netiks sniegta.
Uzskatu, ka onkoloģiskā palīdzība pie mums tiek 
sniegta ļoti labā līmenī. Eiropas projekta ietva-
ros ir uzcelts jauns Staru terapijas bloks, ko ska-
tīties brauc arī citu Baltijas klīniku vadītāji. Tas 
ir moderns centrs, kurā visi reģiona iedzīvotāji 
saņem sekundāro palīdzību – staru terapiju – 
onkoloģisko diagnožu ārstēšanā.
– Kāda pašlaik ir pacientu skaita tendence 
jūsu slimnīcā – tas aug vai paliek nemainīgs? 
Kādu diagnožu pacientus uzņemat visvairāk?
I.V. – Pacientu skaits neapšaubāmi aug, mēs 
redzam to, ka iestājas arvien vecāka gada gājuma 
cilvēki, un mēs ļoti bieži risinām sociālas lietas. 
Nevaru nošķirt kādas konkrētas diagnozes – ļoti 
daudz ir neiroloģisku, kardioloģisku un onkolo-
ģisku pacientu. Ar katru gadu redzam, ka diagno-
zes kļūst arvien «jaunākas». Ja pirms 10 gadiem 

infarkts 30 gadu vecumā bija reti sastopams, tad 
tagad tas vairs nav retums. Līdzīgi kā visā valstī 
pieaug onkoloģisko pacientu skaits, bieži slimī-
bas ir ielaistas. Lai gan tā ir visas Eiropas prob-
lēma. Populācija noveco, bet slimot sāk arvien 
jaunāki cilvēki.
R. J. – Strādājot ar Latgales reģiona pacientiem, 
mēs skaidri redzam un izjūtam šim reģionam rak-
sturīgās negatīvās tendences. Pirmkārt, demo-
grā�skais stāvoklis – vecāka gada gājuma cilvēku 
skaits ir viens no lielākajiem valstī. Otrkārt, ir vēro-
jama vairāku faktoru ietekme – sociāli ekonomis-
kais stāvoklis, bezdarbs, sociālās infrastruktūras 
attīstība, ienākumu līmenis uz iedzīvotāju. Mir-
stības rādītājs kopumā ir lielāks nekā vidēji val-
stī. Pacientu hospitalizāciju skaits ir lielāks nekā 
citos reģionos. Šajā sakarā gribu akcentēt kādu 
netaisnību veselības aprūpes �nansējumā – tā 
saucamo izlīdzināšanas koe�cientu. Ja pēc gada 
datu analīzes kādā no slimnīcām hospitalizāciju 
līmenis ir lielāks par vidējo, tad šo hospitalizāciju 
skaitu mehāniski samazina, līdz ar to samazinās 
�nansējums slimnīcai. Mēs pret to kategoriski 
iebilstam un mums tā liekas ļoti netaisnīga pozī-
cija attiecībā pret reģionālajām slimnīcām vispār 
un konkrēti pret Latgales reģionu.
– Jūs minējāt, ka hospitalizāciju skaits aug, 
savukārt Veselības ministrijas nostāja ir tāda, 
ka arvien vairāk pacientu vajadzētu ārstēt 
ambulatori. Arī slimnīcām vairāk jāsniedz 
ambulatorie pakalpojumi. Ko Daugavpils 
reģionālā slimnīca var piedāvāt Latgales 
iedzīvotājiem? 
I.V. – Ļoti labs risinājums, manuprāt, ir slimnīcās 
ierīkotās atsevišķi nodalītās observācijas gultas. Ja 
pacients uzņemšanas nodaļā iestājas ar neskaidru 
diagnozi, mēs viņu 24 stundas paturam observāci-
jas gultā, izmeklējot un konsultējot, un tad izlem-
jam, vai viņš tālāk ārstējams stacionārā vai var 
izrakstīt mājās un tālāko ārstēšanu turpināt ģime-
nes ārsta uzraudzībā. Tādā veidā mēs ļoti daudzus 
slimniekus novirzām uz ambulatoro ārstēšanu, arī 
pacientiem tas ir izdevīgāk. Varbūt tādējādi primā-
rās veselības aprūpes posms mazliet parazitē uz 
observācijas nodaļas darba rēķina, jo gan pacien-
tam, gan ģimenes ārstam ir izdevīgi, ja slimnieks 
nonāk slimnīcas observācijas gultā, viņam tiek 
veikti izmeklējumi un nav jāstāv ambulatorajā 
rindā. Iekārtojot observācijas gultas, tika cerēts, ka 
tas samazinās hospitalizāciju skaitu, kas ir daudz 
dārgāk nekā ambulatorā ārstēšana, bet pašlaik, 
pēc divu gadu darba, mēs šādu tendenci nere-
dzam. Neskatoties uz to, ka observācijas nodaļa 
tiek ļoti intensīvi izmantota, hospitalizāciju skaits 
ir liels. Lielāks par vidējo rādītāju valstī. Pacienti 
gadu gaitā nav mainījušies. Es medicīnā strādāju 
25 gadus un redzu, ka viņi ļoti bieži velk līdz pēdē-
jam brīdim, un tad ir nepieciešama neatliekamā 
palīdzība, jātērē daudz lielāki līdzekļi nekā tad, 
ja cilvēks būtu rūpējies par savu veselību, veicis 
pro�laktiskās apskates. Mēs gan esam optimisti 
un ceram, ka �nansējums augs un kādreiz vese-
lības aprūpe mūsu valstī būs prioritāte.
R.J. – Ir jāatbalsta katrs solis, kas palielina �nansē-
jumu veselības aprūpei. Nākamajā gadā papildus 
plānotie 30 miljoni eiro – tas ir ļoti labi, bet mēs 
ceram, ka tas ir tikai pirmais solis daudzo prob-
lēmu risināšanā.
I.V. – Mēs Latvijā faktiski esam atteikušies no plān-
veida stacionārās palīdzības.
R.J. – Tā ir, jo esošais �nanšu apjoms to neatļauj.
I.V. – Mēs pašlaik strādājam, lai sniegtu neatlie-
kamo palīdzību. Vienīgais jaunais virziens, kura 
mums nebija agrāk, ir �zioterapijas rehabilitācijas 
dienas stacionārs. 2014. gadā valsts tam piešķīra 

nelielus līdzekļus, un mēs, piemēram, kardiolo-
ģijas un neiroloģijas pacientus vai slimniekus ar 
progresējošu invaliditāti pēc akūtā posma varē-
jām paņemt pie sevis rehabilitācijas stacionārā. 
Agrāk šiem pacientiem bija jāstāv garās rindās 
Vaivaros, Jaunķemeros un citās iestādēs. Piešķir-
tos līdzekļus mēs apguvām ļoti ātri, gandrīz pus-
gada laikā. Ceram, ka nākamgad �nansējums 
būs lielāks, jo rehabilitācijas posms ir ļoti sva-
rīgs, vēl jo vairāk tad, ja tas nepieciešams darb-
spējīgam pacientam, kuram jāatgriežas darbā. 
Jo ātrāk viņš iziet efektīvu rehabilitācijas prog-
rammas, jo labāk. Šogad tas mums bija kā svaiga 
gaisa malks.
– Katru gadu slimnīcu vadītāji runā par kvotu 
trūkumu ārstniecībai un dažādiem izmeklēju-
miem. Vai pēdējā laikā kaut kas ir mainījies?
I.V. – Jā, katru gadu mēs par to runājam un 
runāsim vēl un vēl, līdz būs adekvāts budžeta 
sadalījums. Tā nav normāla situācija, ja Eiropas 
Savienības valstī valsts kvotē neatliekamo palī-
dzību. Tā tam nevajadzētu būt. Protams, mēs 
cenšamies uzturēt normālu līmeni visās jomās, 
kas mums ir deleģētas, un līmenis kopumā nav 
slikts, mēs tiekam galā. Protams, ir situācijas, ko 
mēs nevaram atrisināt, bet tas bieži nav naudas 
jautājums, tas vairāk ir kadru trūkums.
R.J. – Galvenā problēma šeit ir ārstniecības per-
sonāla algas. Arī no algas ir atkarīgs, vai speciālists 
gribēs palikt ārstniecībā. Otrs moments – kādā 
veidā esošais �nansējums ietekmē jauna ārstnie-
cības personāla parādīšanos reģionos. Es domāju, 
ka ir jābūt valstiskai programmai, lai jaunajiem 
speciālistiem reģionos būtu īpaši nosacījumi, bet 
tam ir nepieciešami �nanšu līdzekļi.
– Cik ilgi pacientiem ir jāgaida rindā, lai Dau-
gavpils slimnīcā saņemtu valsts apmaksā-
tus pakalpojumus?

I.V. – Ņemot vērā izlīdzināšanas mehānismu, kas 
Daugavpils slimnīcai tika piemērots no šī gada 
sākuma, ambulatorajā posmā pacientu skaits tika 
samazināts par teju 12 tūkstošiem apmeklējumu. 
Tas nozīmē, ka katru mēnesi vidēji viens tūksto-
tis pacientu nevarēja saņemt valsts apmaksātos 
pakalpojumus. Mēs šogad ļoti strikti strādājam 
pēc noteiktajām kvotām. To, protams, nepie-
tiek, un pacientiem dažās pozīcijās nākas izman-
tot maksas pakalpojumus. Ņemot vērā pacientu 
zemo maksātspēju, ja valsts apmaksātais pakal-
pojums nav pieejams, viņi pie mums nokļūst jau 
neatliekamās palīdzības posmā. Tas nav normāli, 
ja onkoloģiskam pacientam uz datortomogrā�ju 
rindā jāstāv trīs mēneši. Iestāde un ārsts ir šādas 
situācijas ķīlnieki, jo neko nevar mainīt – naudas 
vairāk nav. Tāpēc mēs aicinām un informējam 
pacientus: ja kādu pakalpojumu nevar saņemt 
Daugavpilī, varbūt to var saņemt citur reģionā. 
Citreiz pacients aizbrauc uz Rīgu un izmeklējumu 
veic tur. Tas nav ērti, turklāt pakalpojumu snieg-
šanas kvalitātes ziņā mēs neatpaliekam. Slimnīcai 
ir jauns magnētiskās rezonanses aparāts, ļoti labi 
iekārtots datortomogrā�jas kabinets, radioloģis-
kie un ultraskaņas izmeklējumi utt.
R.J. – Uz neatliekamo pacientu rēķina mēs neva-
ram veidot rindas, viņi ir jāpieņem un jāizmeklē 
nekavējoties. Līdz ar to, ja mēs salīdzinām, kāds 
šogad bija plāns un cik slimnīca reāli ir izdarījusi, 
tad šobrīd mums ir bijis par 13% vairāk pacientu 
nekā līgumā ar Nacionālo Veselības dienestu 
paredzēts. Rindas veidojas tikai uz plānveida 
pakalpojumiem. Lielākās no tām ir uz plānveida 
invazīvās kardioloģijas pakalpojumiem, rehabili-
tāciju, magnētiskās rezonanses izmeklējumiem 
un atsevišķiem dienas stacionāra pakalpojumiem. 
Pie speciālistiem rindā jāgaida aptuveni mēnesi, 
citur ilgāk, bet tas ir saistīts ar speciālistu trūkumu.

Daugavpils reģionālā slimnīca – pārmaiņām un progresam atvērta
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Inta Vaivode: «Pacientu skaits aug. Slimnīcā iestājas arvien vecāka gada gājuma 
cilvēki. Ļoti daudz ir neiroloģisku, kardioloģisku un onkoloģisku pacientu. Lai gan 
redzam, ka ar katru gadu diagnozes kļūst arvien «jaunākas». Ja pirms 10 gadiem 
infarkts 30 gadu vecumā bija reti sastopams, tad tagad tas vairs nav retums.»
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– Katru gadu slimnīcās krājas ievērojami 
pacientu iemaksu parādi. Piemēram, pērn 
pacientu neapmaksāto rēķinu kopsumma 
Stradiņos bija 530  225 eiro. Vai daudzi 
pacienti nespēj samaksāt valsts noteikto 
pacientu iemaksu par uzturēšanos Daugav-
pils slimnīcā?
I.V. – Mēs redzam, ka no gada gadā pieaug to 
pacientu skaits, kuri nav spējīgi samaksāt par 
ārstēšanos, arī segt pacienta iemaksas, lai gan 
daudzām pacientu grupām tās ir valsts apmak-
sātas. Daugavpils pašvaldība tiem pensionāriem, 
kuri ir deklarēti pilsētā, sedz četru dienu uzturē-
šanos slimnīcā. No pacienta viedokļa tas ir izde-
vīgi, bet no slimnīcas vadības viedokļa – nē. Mēs 
redzam, ka šie pacienti gada laikā atgriežas vēl 
un vēl, jo viņiem nav jāuztraucas, kā samaksāt 
par uzturēšanos slimnīcā.
Taču, ja paskatās uz pacientu maksātspēju vispār, 
tad mēs, manuprāt, esam tuvu Stradiņu līmenim, 
jo pašlaik pacientu iemaksu parāds slimnīcai ir 
gandrīz 300 tūkstoši eiro. Tā ir pēdējo četru gadu 
statistika, un katru mēnesi mēs neiekasējam aptu-
veni 5–6 tūkstošus eiro, jo pacienti vienkārši nav 
spējīgi maksāt. Bieži vien šie pacienti ir strādājoši, 
taču arī viņi nevar samaksāt iemaksu. Ja pacients 
atrodas slimnīcā nedēļu, desmit dienas, vēl klāt 
nāk līdzmaksājums par kādu procedūru, tad tā 
ir problēma.
Mums palīdz pašvaldība. Apmaksā uzturēšanās 
izdevumus detoksikācijas palātā, ja tas ir pilsētā, 
novadā vai Krāslavas novadā reģistrēts pacients. 
Vēl pašvaldība mūs atbalsta donoru kustībā – tiek 
segta daļa no samaksas, ko saņem donori.
– Jūs minējāt, ka slimnīcā trūkst speciālistu. 
Kā varat risināt šo problēmu?
R.J. – Tas Daugavpilī ir ļoti smags jautājums. 
Ar jaunajiem speciālistiem, kuri nāk pie mums 

strādāt, nepietiek. Mums pat ir problēmas 
nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību 
24 stundu režīmā. Es domāju, ka visefektīvā-
kais risinājums varētu būt nopietna valsts prog-
ramma, kādā veidā uz reģioniem tiek virzīti ārsti. 
Sākot ar to, ka vajadzētu vairāk izmantot Eiropas 
Savienības struktūrfondus. Tāpat normatīvajos 
dokumentos, kuros ir noteikti rezidentu �nansē-
šanas noteikumi, vajadzētu ielikt kritērijus, kas 
atvieglo rezidentu nokļūšanu valsts apmaksāta-
jās programmās, ja viņi pēc tam strādā reģionā-
lajās slimnīcās.
Šobrīd mums palīdzēt ir gatava Daugavpils pilsē-
tas pašvaldība. Ir izstrādāti saistošie noteikumi, 
kas nosaka stipendijas rezidentiem un studējo-
šiem; jaunajiem speciālistiem ir dažādi atvieglo-
jumi, saņemot dienesta dzīvokli. Taču, manuprāt, 
visvairāk ir vajadzīga nopietna valsts programma.
I.V. – Šobrīd slimnīcā ir vismaz 25 vakances, un 
dažās specialitātēs trūkst pat 2–3 speciālistu. Ja 
būtu, ko pieņemt darbā, mēs to uzreiz darītu. 
Problēma ir milzīga. Protams, aktuālas ir runas par 
to, ka mēs sagatavojam labus speciālistus Eiropas 
tirgum un viņi aizbrauc prom, bet vienas slimnīcas 
ietvaros mēs šo problēmu nevaram atrisināt, lai 
arī ļoti cenšamies. Sava nostāja ir jāparāda valstij. 
Ja jaunie speciālisti nolemj doties uz reģioniem, 
viņu stimulēšanai ir vajadzīga algu diferenciācija.
– Neskatoties uz to, ka speciālistu trūkst, jūs 
atzināt, ka pakalpojumu sniegšanas kvalitāte 
slimnīcā ir laba. Kuru nodaļu darbu šobrīd 
uzskatāt par visveiksmīgāko?
I.V. – Es nevaru izcelt kādu konkrētu nodaļu, jo visi 
strādā labi. Varbūt pacienti varētu vēlēties labākas 
palātas vai situāciju nodaļās, bet mēs esam neat-
liekamās palīdzības slimnīca un citreiz ir tā, ka Nei-
roloģijas nodaļā uz 60 gultām ir 70 pacienti. Katru 
diennakti vidējais hospitalizāciju skaits ir aptuveni 

100 pacienti, un visas nodaļas strādā neatliekamās 
palīdzības sniegšanas režīmā. Mēs nevaram runāt 
par sanatorijas apstākļiem, jo slimnieki nenāk te 
vienkārši pagulēt. Ja paskatāmies pagājušā gada 
rezultātus, tad mums bija 30 000 hospitalizāciju, 
un nevar teikt, ka pacienti ir neapmierināti. Pro-
tams, ir bijušas arī sūdzības, bet tās parasti rodas 
konkrētu problēmu dēļ.
– Kā sevi ir attaisnojusi Angiogrā�jas un sirds 
kateterizācijas laboratorijas izveidošana slim-
nīcā? Vai varat nodrošināt akūtiem pacien-
tiem angioplastijas 24 stundas dienā septiņas 
dienas nedēļā? Kādu redzat šīs laboratori-
jas nākotni?
I.V. – Šī laboratorija tika izveidota pirms astoņiem 
gadiem. Pašlaik tā strādā piecas dienas nedēļā, jo 
mums nav ne personāla, ne aparatūras jaudas, 
lai nodrošinātu darbu 24 stundas diennaktī sep-
tiņas dienas nedēļā. Ja pacients iestājas slimnīcā 
svētdien no rīta un viņam steidzami vajadzīga 
angioplastija, mēs to varam veikt, bet vai tā tiešām 
ir nepieciešama, izlemj ārstējošie ārsti. Ļoti labi ir 
tas, ka esam apmācījuši vienu jaunu kardiologu, 
kurš pie mums strādā no šī gada septembra, un 
arī viņš tagad ir serti�cēts angiogrā�jas speciālists.
R.J. – Uz diennakts darba režīmu vajadzētu vir-
zīties, tā varētu būt nākotnes perspektīva. No 
pacienta viedokļa, tas būtu ideāls variants, ja 
laboratorija tā strādātu.
– Latgales reģionā ir palikušas tikai dažas 
slimnīcas, kas sniedz dzemdību pakalpoju-
mus. Vai tas ir ietekmējis dzemdību skaita 
pieaugumu Daugavpilī?
I.V. – Latgales reģionā ir palikušas tikai trīs slim-
nīcas – Rēzeknē, Preiļos un Daugavpilī –, kur 
sniedz dzemdniecības pakalpojumus. Es domāju, 
ka dzemdību skaits mūsu slimnīcā īpaši nemai-
nās, jo dzemdētāju ir kļuvis mazāk, daudzas 
meitenes reproduktīvajā vecumā ir aizbrauku-
šas uz ārzemēm.
R.J. – Neskatoties uz demogrā�skajām izmai-
ņām, kas ir raksturīgas Daugavpilij un Latgalei, 

– novecošanās problēmas, izceļošana uz citām 
valstīm – dzemdību skaits nav samazinājies, tas 
ir apmēram vienādā līmenī pēdējos četrus gadus.
– Vai ir kādi jauni pakalpojumi, ko sniedzat 
pēc jaunās Dzemdību nodaļas ēkas nodoša-
nas ekspluatācijā?
I.V. – Dzemdību bloks arī ir Eiropas struktūrfondu 
projekts un tika uzcelts no jauna. Apstākļi tagad 
ir daudz labāki, lielākas palātas, notiek arī ģime-
nes dzemdības, kas pēdējā laikā ir ļoti moderni.
– Vai sarežģītāku pacientu ārstēšanā slimnī-
cai ir iespēja operatīvi sazināties ar kolēģiem 
universitātes slimnīcās?
I.V. – Mēs to darām, jo mums ir pacienti, kuriem 
ir nepieciešama šī terciārā palīdzība. Mēs ar kolē-
ģiem gan konsultējamies, gan saucam pie sevis. 
Valstī pastāv arī katastrofu medicīnas sistēma. 
Šīs sadarbības jomā nav problēmu. Mums ir 
ļoti daudz kolēģu, kuriem ir skolotāji, autoritā-
tes, ar kuriem viņi nepieciešamības gadījumā 
konsultējas. Daugavpils pašvaldībai ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Sanktpēterburgas pilsētas 
pašvaldību. Šīs programmas ietvaros mēs katru 
gadu uz viņu klīnikām nosūtām aptuveni 10 
ārstus, kuri tur var gūt pieredzi. Bieži vien varam 
secināt, ka pie mums Daugavpilī ir Sanktpēter-
burgai līdzvērtīgs līmenis – gan tehnoloģiju, 
gan zināšanu ziņā.
 R.J. – Kolēģiem ir iespēja salīdzināt gan Aus-
trumu, gan Rietumu pusi, jo speciālisti arī turp 
brauc uz kongresiem un klīnikām. Ja runājam par 
universitātes slimnīcām, tad varētu domāt arī par 
plašākām sadarbības iespējām. Tas ir jāpārrunā 
ar šo klīniku vadītājiem; arī reģionālās slimnīcas 
vajadzētu vairāk iesaistīt zinātniski pētniecis-
kajā darbā.
– Kādas metodes jūs izmantojat, lai noskaid-
rotu, vai pacienti ir apmierināti ar slimnīcas 
sniegtajiem pakalpojumiem?
I.V. – Slimnīcā ir izstrādāta kvalitātes sistēma, kā to 
pieprasa Ministru kabineta noteikumi un dažādi 
normatīvie akti. Mēs esam aptaujājuši pacientus. 
Pēdējais pētījums bija maijā un jūnijā, kur no 270 
aptaujātajiem pacientiem tikai viens pacients bija 
ļoti neapmierināts ar slimnīcā pavadīto laiku. Cik 
šīs aptaujas ir objektīvas, grūti spriest, bet tajā 
brīdī, kad pacients atnāk uz slimnīcu, viņš grib 
saņemt to, ko vēlas, un personāls cenšas viņam 
to sniegt. Neapšaubāmi, ja ir 30 000 hospitalizā-
ciju, tad vienmēr būs kāds neapmierinātais. Bet 
tā nav tikai Daugavpils speci�ka. Gan medicīna, 
gan sociālā joma ir ļoti sensitīvas lietas, un mums 
bieži jārisina ne tikai medicīniskas, bet arī sociālas 
problēmas. Varbūt pat vairāk neapmierinātības 
ir par sociāliem jautājumiem, nevis par ārstnie-
cības kvalitāti.
R.J. – Mēs, slimnīcas valde, regulāri ejam uz 
nodaļām vizītēs un jautājam, kā pacienti jūtas, 
vai viņiem ir jautājumi, lūgumi. Bieži vien šajās 
sarunās mēs iegūstam jaunas atziņas, kā varētu 
uzlabot darbu. Vēl es gribu piebilst, ka aptaujas 
ir laba lieta, taču no neapmierinātajiem ļoti maz 
būs tādu, kas uzrakstīs nopietnu sūdzību. Taču 
arī tas mums ir svarīgs gadījums un jāskatās, ko 
varam labot.
– Ko jūs visiem lasītājiem novēlētu Jaunajā 
gadā? 
I.V. – Man ir vienkāršs vēlējums: ja cilvēks atce-
ras par to, ka mašīnai ir jāiziet tehniskā apskate, 
tad vajag atcerēties arī par pro�laktiskajām pār-
baudēm pašam sev. Ģimenes ārsti strādā, valstī 
darbojas skrīninga programmas, bet tās šobrīd 
izmanto apmēram trešā daļa no mērķa grupām. 
Visiem novēlu pievērsties pro�laksei! Priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Reinis Joksts: «Uz neatliekamo pacientu rēķina mēs nevaram veidot rindas, viņi ir 
jāpieņem un jāizmeklē nekavējoties. Līdz ar to, ja mēs salīdzinām, kāds šogad bija 
plāns un cik slimnīca reāli ir izdarījusi, tad šobrīd mums ir bijis par 13% vairāk pacientu 
nekā līgumā ar Nacionālo Veselības dienestu paredzēts.»
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zz 2013. gadā Daugavpils reģionālās slimnīcas stacionārā ārstējās 
29 716 pacienti.
zz Centrālā poliklīnika ir lielākā Latgalē. Ik mēnesi tā apkalpo 
aptuveni 24 tūkstošus pacientu, kas ir aptuveni 30% no visu 
ambulatoro apmeklējumu skaita reģionā.

Skaitļi

1998. gads
Daugavpils pilsētas dzemdību namu pievieno Daugavpils pilsētas 
centrālajai slimnīcai, izveidojot dzemdību nodaļu.

2000. gads
Daugavpils pilsētas infekciju slimnīcu pievieno Daugavpils pilsētas 
centrālajai slimnīcai, izveidojot infekciju nodaļu.

2001. gads
Daugavpils pilsētas bērnu slimnīcu pievieno Daugavpils pilsētas 
centrālajai slimnīcai, izveidojot bērnu nodaļu.
SIA Pilsētas centra poliklīniku pievieno Daugavpils pilsētas centrā-
lajai slimnīcai.

2002. gads
Apvieno PSIA Daugavpils pilsētas centrālo slimnīcu un SIA Plaušu 
slimību un tuberkulozes centru, izveidojot SIA Daugavpils reģio-
nālo slimnīcu.

2010. gads
Daugavas slimnīcu, kurā bija apvienotas Daugavpils onkoloģijas 
slimnīca ar Daugavpils narkoloģisko slimnīcu, pievieno Daugavpils 
reģionālajai slimnīcai.

Tā veidojās Daugavpils 
reģionālā slimnīca
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Daugavpils reģionālā slimnīca (DRS) ik 
dienu uzņem 15–18 pacientus ar kardio-
vaskulārām problēmām.

Parasti stacionārā uzturas 10–15 šādu slimnieku, 
kuri šeit ārstējas aptuveni sešas dienas. Ievēro-
jami ilgāk kardioloģiskie pacienti atrodas ģimenes 
ārsta uzraudzībā. Daudzās Eiropas valstīs darbo-
jas vienotā informācijas sistēma, no kuras ģime-
nes ārsti saņem ziņas par sava pacienta akūtiem 
stāvokļiem, par viņa hospitalizēšanu un izrakstī-
šanu no stacionāra.
Kādā veidā Latvijā, kur šādas sistēmas nav, ģime-
nes ārsti uzzina par pacienta izrakstīšanu no sta-
cionāra? Vai slimnīcas kardiologi uztur saikni ar 
citiem ārstiem? Par to stāsta DRS Kardioloģijas 
nodaļas vadītāja Gaļina Dormidontova.

– Vairākas reizes gadā mēs ar kolēģiem tiekamies 
ar citiem speciālistiem, ģimenes ārstiem, uzstā-
jamies ar lekcijām, kas veltītas kardioloģijas jau-
tājumiem, apspriežam daudzas tēmas. Ikdienas 
darbā, bez stacionāra izdotiem slimību izrakstiem, 
citas saiknes ar ģimenes ārstiem mums faktiski 
nav. Pacienti tiek izrakstīti ar detalizētām reko-
mendācijām par turpmāko ārstēšanos un nepie-
ciešamajiem ambulatorajiem izmeklējumiem. 
Ja ģimenes ārstam ar to nepietiek, viņam pašam 
speciālists ir jāuzmeklē. Pie esošās noslogotības 
stacionārā kardiologam vienkārši nav laika kon-
trolēt pacientus, un tas pat nav viņa uzdevums. Ja 
mums kaut kā trūkst precīzas diagnozes noteik-
šanai, mēs paši uzmeklējam ģimenes ārstu pa 
telefonu un pieprasām dokumentus.
Lai ārstēšana būtu efektīva, nozīmīgi ir daudzi fak-
tori. Ģimenes ārsti, saņemot stacionāra rekomen-
dācijas, dažkārt neievēro speciālistu nozīmēto 
ambulatoro terapiju. Preparāti, ko mēs iesakām, 
dažkārt tiek aizvietoti ar citiem, parasti ģenēris-
kiem medikamentiem (bet tas nav tas pats pre-
parāts!), dažreiz kaut kas tiek atcelts vispār. Tad 
pacients, paliekot bez viņam nepieciešamajiem 
medikamentiem, nonāk pie mums atkārtoti, ar 
problēmām, kuru varēja nebūt.
– Kādēļ pacients pēc izrakstīšanās no stacio-
nāra saņem citus medikamentus? Vai tas ir 
saistīts ar 2012. gadā mainīto kompensējamo 
zāļu izrakstīšanas kārtību?
– Protams, ir saistīts. Mums ir zināmi visi šie notei-
kumi, bet ne jau �nansēšanas sistēma kardio-
logam ir svarīgākā. Mums ir svarīgi zināt, kurš 
preparāts ir efektīvāks un palīdzēs konkrēta-
jam pacientam. Ģimenes ārstiem ir jāpilda sta-
cionāra rekomendācijas, taču viņi (iespējams, 
ņemot vērā pacienta �nansiālo stāvokli) skatās, 
kurš preparāts ir kompensējams, un izraksta 
lētāko medikamentu.
Ir patiesi žēl, ka mēs «izvelkam» pacientu no ārkār-
tīgi smaga stāvokļa, cīnāmies par viņa dzīvību, 
cenšamies, lai viņš dzīvotu vēl daudzus gadus, bet 
jau uzreiz pēc izrakstīšanas rodas problēmas. Mēs 
esam panākuši ievērojamu pacienta stāvokļa uzla-
bošanos, viņš aiziet no stacionāra bez tūskas, bez 
elpas trūkuma, taču jau pēc nedēļas atkal atgrie-
žas. Pareizi lietojot vajadzīgos medikamentus, tik 
ātri tam nevajadzētu notikt!
– Vai vienotas informācijas sistēmas ievie-
šana uzlabos kontaktu starp kardiologu un 
ģimenes ārstu?
– Ciešāka sadarbība starp stacionāru un ģime-
nes ārstu noteikti ietekmētu arī ārstēšanas 
rezultātus. Apspriest slimnieku ārstēšanu pa tele-
fonu nav iespējams: divi tūkstoši praksē reģis-
trētu pacientu, un gandrīz katrs ceturtais (pēc 

o�ciālās statistikas) – pacients ar sirds un asins-
vadu slimībām.
Tādēļ komunikācijai starp mediķiem nepiecie-
šami mūsdienīgi sakari – dators, teletilti. Zviedrijā, 
piemēram, pacienta ārstēšanu apspriež skaipā, ja 
ģimenes ārstam ir kādi jautājumi.
Stacionāru līmenī mūsdienu tehnoloģijas Latvijā 
jau izmanto: piemēram, mēs, sēžot Daugavpils 
viesnīcas Latgola zālē, varam noklausīties lek-
ciju, kuru organizē Kardiologu biedrība Rīgā. Pie 
mums DRS aktīvi notiek datorizācija: rentgena 
uzņēmumus uz rokas vairs neizsniedz – rentgenu, 
magnētiskās rezonanses, datordiagnostikas rezul-
tāti ir ievietoti datu bāzē. Katrs ārsts var apskatīt 
pacienta rentgena rezultātus iepriekšējā hos-
pitalizācijas reizē. Pēc koronārās angiogrā�jas 
pacients saņem disku, kuru tāpat var apskatīt jeb-
kurš speciālists.
Tomēr tas viss ir saistīts ar atsevišķu izmeklējumu 
sistematizēšanu. Ieviest šādu kontaktu starp spe-
ciālistu un ģimenes ārstu valstiskā līmenī – tā jau 
ir augstākā pilotāža. Droši vien tas netiks izdarīts 
tik drīz. Arī tādēļ, ka veselības aprūpes sistēmā vēl 
ir daudz citu neatrisinātu problēmu. Lai gan kāds 
Eiropas projekts šajā jomā, iespējams, palīdzētu.
– Vai ārstēšanas efektivitāti ietekmē arī 
pacienta informētība par savu slimību?
– Cilvēku zināšanas par savu slimību noteikti 
ietekmē ārstēšanas efektivitāti, bet pie mums 
informētu pacientu nav daudz. Slimnīcā ārstē-
jam ļoti sarežģītus pacientus, it īpaši tas attiecas 
uz cilvēkiem no lauku rajoniem – ar smagu sirds 
nepietiekamību, ielaistām slimībām. Vecāka gada 
gājuma pacienti dažreiz pat nezina, ka viņiem ir 
bijis infarkts: kaut ko nav saklausījuši, kaut ko nav 
sapratuši. Liela daļa nodaļas pacientu ir smagi 
slimi, ar briesmīgu kāju tūsku, tro�skiem trau-
cējumiem, mitrojošām čūlām, ar elpas trūkumu 

miera stāvoklī. Šādi ielaisti gadījumi pirmshospi-
tālajā periodā rodas neadekvātas terapijas dēļ: 
slimnieki gadiem ilgi nesaņem nekādu ārstēšanu! 
Vai nu viņi nevar atnākt pie ārsta – ārsts ir tālu un, 
iespējams, brauc uz pieņemšanu reizi nedēļā. Vai 
arī slimnieki ir slikti informēti un pēc laika pārtrauc 
zāļu lietošanu.
– Stacionārā pacientus izglīto pietiekami labi? 
Vai medmāsas ir iesaistītas šajā procesā?
– Stacionārs ir vieta, kur paredzēts sniegt neatlie-
kamo palīdzību, bet daudzi vecāka gadagājuma 
cilvēki pēc ārstēšanas nevēlas pamest Kardiolo-
ģijas nodaļu: pie mums ir laba aprūpe, te viņiem 
kļūst vieglāk. Tādēļ, pēc manām domām, ir nepie-
ciešama dažādu stacionāru sistēma: hronisko 
pacientu aprūpei un ārstēšanai, ātrās palīdzības 
stacionārs. Šobrīd tas viss samests vienā katlā, 
vienā stacionārā sniedz gan neatliekamo palī-
dzību akūtam pacientam, gan piemeklē uzturošu 
terapiju vecāka gadagājuma pacientam, kuram 
nepieciešama parasta aprūpe un nozīmēto pre-
parātu lietošana.
Lai pietiktu laika gan sarunai ar pacientu, gan viņa 
izmeklēšanai, ārstēšanai, izrakstīšanai, nodaļā, pēc 
manām domām, ir jābūt ne vairāk par 5–7 pacien-
tiem. Lielākais – 10 (divas palātas). Bet ja viņu ir 
15, kā pie mums?.. Lai darbs ar slimniekiem būtu 
kvalitatīvs, ik dienu katram pacientam ir jāvelta ap 
20 minūtēm – apgaitā tik daudz noteikti nesanāk. 
Bet ārstam dienas laikā ir jāapskata trīs slimnieku 
palātas, varbūt trīs pacienti jāizraksta, 4–5 jauni 
pacienti jāuzņem, jāsavāc anamnēze, jānozīmē 
terapija. Pa kuru laiku ārsts var normāli izvērtēt 
slimības vēsturi, aiziet pie cita speciālista, apru-
nāties ar slimnieku?!
Tik saspringtā darba režīmā ārstam ne vienmēr 
atliek laika izrunāt ar pacientu aktuālos jautā-
jumus, saistītus ar ārstēšanos pēc stacionāra. 

Domāju, ka šeit ārstiem var palīdzēt medmāsas: 
runāt ar pacientiem, izskaidrot viņiem nesapro-
tamas lietas. Visas mūsu Kardioloģijas nodaļas 
medmāsas šobrīd iegūst augstāko izglītību, lai 
kļūtu par ārsta palīgiem.
– Ko jūs ieteiktu, lai pacienti būtu labāk 
informēti? 
– Pacienta izglītotība daudzējādā ziņā ir atkarīga 
no ģimenes ārsta un no tā, cik daudz informā-
cijas slimnieks saņēmis, ārstējoties stacionārā. 
Es, piemēram, nespēju iedomāties, kā var ārstēt 
pacientu un nepastāstīt viņam par viņa slimību, 
par iespējamiem sarežģījumiem. Manās acīs tas 
ir manas profesijas pamats. Ar pacientu ir jārunā!
Protams, arī pašiem slimniekiem ir pieejama 
informācija – avīzes, žurnāli, internets, televīzija, 
dažādi bukleti, bet es domāju, ka neviens dators 
nespēj pastāstīt labāk par ārstu. Tāpēc, ka pats 
svarīgākais ir tā cilvēka vārds, kuram tu uzticies. 
Ja pacients ir piereģistrējies pie ģimenes ārsta, 
tātad viņam uzticas. Tādēļ ģimenes ārstam izmek-
lējumu gaitā ir jāskaidro pacientam visi ārstēša-
nas uzdevumi un jāpastāsta, kādas komplikācijas 
ir iespējamas, ja viņš nepildīs ārsta norādījumus.
Manuprāt, pie mums ir nepareiza ģimenes ārstu 
sistēma: nepastāv aktīva pacientu novērošana – 
kontakts ir tikai tad, kad paši slimnieki atnāk pie 
ārsta. Jā, ir grūti, ja praksē ir piereģistrēti divi tūk-
stoši cilvēku, bet tomēr katram no mums ir savi 
uzdevumi, un ģimenes ārstam ir jābūt informē-
tam par katru savu pacientu. Piemēram, Dānijā 
ģimenes ārsti savā praksē pazīst ikvienu (tur droši 
vien ir daudz mazāk pacientu), visiem zvana, ar 
katru aprunājas – tur ārstam ir pavisam cita pie-
eja. Latvijas veselības aprūpes sistēma kopumā ir 
nepilnīga, un izmaiņu ieviešana ģimenes ārstu sis-
tēmā, manuprāt, ir ļoti svarīgs uzdevums. Tāpēc, 
ka lielāko daļu laika pacients tiek novērots tieši 
pie ģimenes ārsta.
– Ko jūs parasti rekomendējat kardioloģiska-
jiem pacientiem, izrakstot viņus no slimnīcas?
– Lai izglābtu pacientu, stacionāra ārsti pieliek tik 
daudz pūļu, veic tik daudz dažādu manipulāciju, 
slimnīca tērē tik lielus līdzekļus (medikamenti un 
izmeklējumi maksā ļoti dārgi)!..
Diemžēl nereti gan pats slimnieks, gan viņa 
tuvinieki par slimību zina maz, tādēļ, izrakstot 
pacientus no stacionāra, mēs viņiem skaidro-
jam, cik svarīgi ir turpināt ārstēšanu pēchospi-
tālajā periodā. Mēs atgādinām pacientiem, ar 
ko ir bīstams cukura diabēts un ar ko draud tādi 
riska faktori, kā aptaukošanās un augsts asins-
spiediens – tie ir asinsvadu, sirds un asinsvadu 
sistēmas, perifērās asinsrites un kāju artēriju bojā-
jumi. Diabēta pacientiem trombembolijas dēļ tas 
draud ar infarktu, insultu un pat pēkšņu nāvi. Šādu 
pacientu veselību ietekmē daudzi faktori – cukura 
līmenis asinīs un asinsvadu stāvoklis, �ziskā un 
psiholoģiskā slodze.
Izrakstā mēs sniedzam ļoti detalizētas rekomen-
dācijas: cik ilgi jālieto preparāts un kad tas jāatceļ; 
kas ir jākontrolē, lietojot preparātu; kādas analīzes 
un izmeklējumi obligātā kārtā ir jāveic pacientam.
Lai pāragri neatvadītos no dzīves, kardioloģiska-
jiem slimniekam pēc izrakstīšanās no stacionāra 
ir precīzi jāseko ārsta padomiem.

Gaļina Dormidontova: «Lai pietiktu laika gan sarunai ar pacientu, gan viņa izmeklēša-
nai, izrakstīšanai, nodaļā ir jābūt ne vairāk par 5–7 pacientiem.»

Vajadzīga mūsdienīga saikne starp ārstiem
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zz Regulāri lietot nozīmētās zāles aterosklerozes profilaksei
zz Veikt nepieciešamos izmeklējumus
zz Kontrolēt arteriālo asinsspiedienu
zz Sekot līdzi savam svaram un holesterīna līmenim asinīs
zz Ievērot aktīvu dzīvesveidu
zz Atteikties no kaitīgiem ieradumiem – smēķēšanas, pārmērīgas 
alkohola lietošanas

Iesaka kardiologs
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Pēc statistikas datiem, no 100 pacien-
tiem izrakstītajām receptēm zāles tiek 
nopirktas tikai 72 gadījumos. Savukārt 
no viņiem tikai 33% regulāri lietos zāles.

Ar ko tas ir saistīts? Ārstēšanā svarīgs faktors ir 
pacientu informētība. Stacionārā nonākušu slim-
nieku izglīto slimnīcas ārsti. Tomēr lielāko daļu 
laika ar viņu nodarbojas ģimenes ārsts.
Vai pacients saņem pietiekami daudz informāci-
jas par savu slimību?
«Mans uzdevums ir pastāstīt par slimību, par to, 
kā un ar ko to ārstē, kāda ir prognoze, ja pacients 
ārstēsies, vai gluži otrādi – neārstēsies,» uzskata 
ģimenes ārste Inna Zamjatina.

– Izrakstot zāles, es izskaidroju, kā tās ir jālieto 
un kādēļ jālieto regulāri, stāstu par blakusparādī-
bām. Es arī izsniedzu pacientiem uzskates līdzek-
ļus: bukletus, rekomendācijas (sirds slimniekiem, 
diabētiķiem, plaušu slimību pacientiem, bērniem, 
vīriešiem). Arī pēc izrakstīšanas no stacionāra mēs 
cenšamies kaut nedaudz pastāstīt pacientam 
par viņa slimību. Kardioloģiskajiem slimniekiem 
uzskatāmi pēc SCORE tabulām parādām, kādi ir 
viņu riski tuvāko 10 gadu laikā nomirt no kardio-
vaskulārām slimībām.
Mēs cenšamies to visu pastāstīt, tādēļ pieņem-
šana mēdz ieilgt – vienam pacientam nepiecie-
šamas nevis 5–10, bet vismaz 30 minūtes. Tādēļ es 
iestājos par to, lai ģimenes ārstam būtu otra med-
māsa, kura var pacientam ne tikai izdarīt injekciju 
vai pārsiešanu, paņemt asinis cukura/holesterīna 
analīzei, bet arī apmācīt pacientu, kā kontrolēt 
savu slimību, kā pareizi lietot zāles. Slimnieki ar 
hipertensiju un sirds kaitēm ir jāapmāca, kā pareizi 
izmērīt asinsspiedienu, pulsu. Jāpārbauda astmā-
tiķa inhalatora lietošanas tehnika, vai preparāts 
nonāk līdz plaušām.
– Kādēļ slimnieki bieži vien ilgi nenāk pie ārsta 
vai nelieto nozīmētos medikamentus?
– Kad pacients vilcinās ar vizīti pie ģimenes ārsta, 
tad viņa galvenā atruna ir: «Pie jums nav iespē-
jams tikt». Lai gan «akūtu» pacientu neviens 
prom nedzīs: ja nepieņēmām šodien, pieņem-
sim rīt. Otrs iemesls – bailes no slimības, sliktas 
diagnozes. Tomēr visbiežāk tie ir slinkums un 
vieglprātība: gan jau pats pāries. Tikai tad, kad 
sāpes jau ir ļoti stipras, nāk pie ārsta. Mēdz gadī-
ties, ka ir gan stipras sāpes, gan vemšana, cilvēks 
novājējis par 18 kg, bet tāpat trīs mēnešus neiet 
pie ārsta! Kad beidzot atnāk, mēs pacientam 
visu pastāstām, izskaidrojam, kā lietot zāles un 
kādēļ tas ir jādara katru dienu (es visiem rakstu 
uz papīra, kādu preparātu lietot no rīta, kādu – 
pusdienas laikā un kādu – vakarā), bet cilvēks 
klausās nevērīgi, domā savas domas… un visu 
dara pa savam prātam.
Kādēļ pacienti nav tik līdzestīgi savā ārstēšanā? 
Vispirms tā ir mentalitāte, cilvēka daba. Dažreiz 
tā ir aizmāršība: jūties slikti – tableti iedzer, jūties 
labi vai kaut kur steidzies – tableti neiedzer. Citreiz 
pacienti pārtrauc dažu zāļu lietošanu, ja viņiem ir 
kļuvis labāk vai ja zāļu lietošanas shēma ir sarež-
ģīta. Dažreiz pacients nevēlas lietot ķīmiskus pre-
parātus. Mēdz būt tā, ka zāles beidzas, un pacients 
neiet pie ārsta pakaļ receptei. Bet vēl daži taupa – 
nav naudas.
– Jūs bieži maināt stacionāra ārstu nozīmēto 
terapiju? 
– Biežāk mēs turpinām izmeklēt pacientu ambula-
tori, ja slimnīca vēl nav paguvusi to izdarīt. Lai gan 
ambulatori tas ir sarežģītāk – ir ļoti maza valsts 

kvota. Ir rindas pat uz maksas izmeklējumiem – 
sirds ultraskaņas izmeklēšanu, veloergometriju, 
holtera monitorēšanu, asinsvadu doplerogrā�ju. 
Ārsts ir, aparāts ir, bet kvotu nav. Tas ļoti bremzē 
ārstēšanu. Jo par četriem eiro pacients vēl var 
aiziet pie ārsta, bet vai ies par 30 eiro? Ja viņam ir 
jāveic 3–4 izmeklējumi?..
Kad pacients atnes no stacionāra izrakstu ar norā-
dījumiem, es, protams, nemetos uzreiz mainīt 
preparātu. Reizēm es tos koriģēju. Piemēram, sta-
cionārā izrakstīts nevis zāļu ķīmiskais nosaukums, 
bet konkrēts preparāts. Taču slimnieks pie manis 
jau ir ārstējies ar citu preparātu – lētāku, kam ir 
tā pati ķīmiskā formula. Tādā gadījumā, kāpēc 
man izputināt pacientu? Jā, mēs ņemam vērā 
pacienta �nansiālo stāvokli. Labāk iedot medi-
kamentu, kuru viņš jau ir lietojis, rūpīgi piemek-
lējot devu, nekā vispār neko, jo viņš dārgas zāles 
nopirkt nevar.
Slimnīcā vienmēr rekomendē modernus, mūsdie-
nīgus medikamentus, kuri ir efektīvāki un pacien-
tam drošāki. Bet tie ir dārgi. Arī man ir jāpiedāvā 
pacientam labākais. Tad es slimniekam skaidroju: 
ar veco preparātu, ja deva ir par mazu, jūs nebū-
siet pasargāts no trombiem (trombi neizšķīst, nav 
antikoagulācijas), ja deva ir pārāk liela – pastāv 
asiņošanas risks. Jaunais preparāts ir labāks, dro-
šāks, ar to nav jākontrolē asins recēšana, ja ir tāda 
iespēja, tad kaut vai sākumā lietojiet to. Daži pie-
krīt un aptuveni gadu dzer mūsdienīgas zāles, bet 
pēc tam viņu �nansiālās iespējas izsīkst.
– Kā slimnieku ārstēšanu ietekmē izmaiņas 
kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtībā?
– Šī kārtība nepārtraukti mainās. Taču ne visām 
diagnozēm zāles tiek 100% kompensētas. Arī 
tām, kurām ir, sarakstā nav iekļauti visi vajadzī-
gie medikamenti. Ir svarīgas zāļu grupas, kas 
jālieto katru dienu un kas iedarbojas labāk, bet 
maksā dārgāk un nav iekļautas kompensējamo 
zāļu sarakstā. Piemēram, netiek kompensēti jau-
nie antikoagulanti. Lai gan mums ir ļoti daudz 

pacientu ar mirdzaritmiju, un viņiem tā ir trom-
božu, išēmiska insulta un plaušu artērijas trom-
bembolijas pro�lakse.
Saskaņā ar esošu likumu, pirmoreiz izrakstot pre-
parātu pacientam ar konkrētu diagnozi, mums ir 
jānorāda zāļu ķīmiskais nosaukums, tā formula – 
piemēram, ramiprilum. Un aptiekai ir jāizsniedz 
lētākais ramiprils. Vai zāles darbosies, vai pacients 
tās panesīs – nav zināms.
Ja būtu iespēja izvēlēties, tad mēs esam par ori-
ģinālajiem medikamentiem. Tāpēc, ka neviens 
ģenēriķis nav oriģinālā preparāta precīza kopija – 
tas ir zinātniski pierādīts. Preparāts ar vienādu 
ķīmisko nosaukumu var iedarboties vai nu par 
70%, vai spēcīgāk nekā oriģināls, un nav zināms, 
vai citas zāļu sastāvdaļas neizraisīs alerģiju. Attie-
cībā uz ģenēriķiem zinātnisku datu nav, bet 
medicīna balstās uz zinātniskiem pētījumiem, 
novērojumiem un pierādījumiem.
– Vai mēdzat zvanīt kolēģiem uz slimnīcu? Kā 
jūs uzzināt, ka jūsu pacients pabijis slimnīcā 
un tiek izrakstīts no stacionāra?
– Es bieži zvanu uz stacionāru. Dažreiz tādēļ, ka ir 
steidzami jāhospitalizē slimnieks – es uzskatu, ka 
viņa stāvoklis ir smags, sarežģīta diagnoze. Daž-
reiz nav saprotama turpmākās ārstēšanas taktika 
vai arī izmeklējums uzrādījis kādu papildu infor-
māciju. Mēs sazvanāmies ar visām nodaļām, un 
arī man zvana. Daži domā: ja es piezvanīšu, tad 
zaudēšu savu prestižu. Mans uzskats ir gluži pre-
tējs: gudri ārsti zvana cits citam. Es nekautrējos 
sazināties ar kolēģiem un pajautāt – tas nāk par 
labu gan slimniekam, gan man.
Par to, ka mūsu pacients ir bijis slimnīcā, mēs uzzi-
nām, kad viņš pēc izrakstīšanas atnāk pats vai 
izsauc ārstu uz mājām. Lielākoties pacienti (kā 
mēs sakām – «pareizie») pie mums vēršas uzreiz. 
Stacionārā viņus pareizi noskaņo: pēc infarkta, 
pēc akūta koronārā sindroma ārstēšanu nedrīkst 
pārtraukt nevienu dienu. Lai gan mēdz būt arī 
tā, ka pacients gadījuma pēc atnāk pēc trim 

mēnešiem, lai gan viņam visu šo laiku bija jālieto 
zāles. Daži (tādi ir aptuveni divi no desmit) atnāk 
vai izsauc ārstu uz mājām tikai tad, kad viņiem 
kļūst slikti. Ja pacients pie ģimenes ārsta neat-
nāk, mēs arī neuzzinām, ka viņš ir bijis stacionārā. 
Visbiežāk tā notiek ar vīriešiem. Sievietes, iespē-
jams, ir atbildīgākas – ir jādomā par bērniem, jātu-
ras, jābūt veselām un stiprām. Tas ir instinkts, tas 
ir asinīs, gēnos. Sievietes vairāk seko līdzi savai 
veselībai, nebaidās griezties pie ārsta. Vīrieši kaut-
rējas pastāstīt par savām problēmām, biežāk krīt 
panikā, baidās meklēt problēmu, baidās no diag-
nozes, sāpēm, ārstēšanas.
– Jūsuprāt, kā varētu uzlabot sadarbību starp 
ģimenes ārstiem un stacionāra mediķiem?
– Es uzskatu, kamēr nav izveidota vienotā medi-
cīnas informācijas sistēma, slimnīcas ārsti varētu 
vienkārši atsūtīt ģimenes ārstam pa e-pastu 
pacienta izrakstu no stacionāra. Un ne tikai kar-
diologi. Atsūtīt informāciju par jebkura pro�la 
pacientu – tas būtu lieliski.
Vēl piebildīšu: jau daudzus gadus mēs nesaņe-
mam no pilsētas slimnīcas pēcnāves izrakstus (es 
par to pat gribēju rakstīt galvenajam ārstam). Tos 
atsūta tikai infektoloģijas slimnīca, kur mums ir 
paliatīvā nodaļa. Bet kurjers taču brauc uz NVD – 
ieliktu mirušā epikrīzi ģimenes ārsta pastkastītē! 
Tas būtu vajadzīgs ne tikai tādēļ, lai es uzzinātu, 
kas ir noticis ar manu pacientu (varbūt viņš ir miris 
nevis no slimības, bet avārijas rezultātā). Man ir 
jāzina, vai es pareizi diagnosticēju viņa slimību, vai 
pareizi ārstēju. Šāda informācija skar ne tikai pašu 
slimnieku – tā ir mācība priekšdienām!
Agrāk saikne starp stacionāru un ambulatoro 
dienestu bija ciešāka: reizi mēnesī rīkoja kopīgas 
konferences, izskatīja sarežģītus diagnostikas vai 
ārstēšanas gadījumus, retas saslimšanas. Tagad 
vairs tā visa nav.
– Kādā mērā E-veselības sistēma atvieglotu 
ārstu darbu?
– Vienotā informācijas sistēma – E-veselība – ļautu 
tikt vaļā no papīra kartītēm, receptēm, izziņām, 
veidlapām. Tas viss tiktu ievadīts datorā, un jeb-
kurš ārsts jebkurā vietā to varētu apskatīt (tā ir, 
piemēram, Zviedrijā, kur mediķiem vispār nav 
nekādu papīru). Jau pateicoties mūsu esošajai 
datu bāzei (vadības informācijas sistēma – VIS), 
ikkatrs ģimenes ārsts var redzēt savu pacientu 
sarakstu, uzzināt par pacientiem, kuri izsaukuši 
ātro palīdzību un nav hospitalizēti, uzzināt, vai 
ir izsūtīts uzaicinājums uz vēža diagnostikas 
skrīningu, vai un kad paciente to veikusi. Nav 
nepieciešams no jauna rakstīt receptes – viss jau 
ir programmā.
Tomēr ir nepieciešama vismaz kāda apmācība! 
Jauniešu medicīnā tikpat kā nav – jaunie ārsti 
pēc studijām brauc prom. Daudzi ģimenes ārsti 
ir vecumā ap 60 gadiem un pat vecāki. Šādā 
vecumā mācīties ir daudz grūtāk. Datora lieto-
šana ir viena lieta, bet konkrētā programma – 
pavisam kas cits. Ar programmu ir jāprot pareizi 
strādāt. Tādēļ nepieciešams centralizēti apmācīt 
katru medmāsu un katru ārstu – organizēt kur-
sus, lekcijas, turklāt bez maksas. Cik es zinu, bija 
plāni iedalīt palielu summu medicīnas personāla 
apmācībai darbam ar šo sistēmu.
Medicīnas efektivitāte būs augstāka, ja to pada-
rīs pieejamāku pacientiem un ērtāku ārstiem. 
Lai to panāktu, ir nepieciešams veselības aprūpi 
labāk �nansēt. Jāpanāk, lai būtu vairāk ģimenes 
ārstu, lai viņiem tiktu maksāta laba alga un būtu 
mazāk pacientu (apmēram 1500). Lai ģimenes 
ārsts varētu izrakstīt kompensējamos medika-
mentus un nosūtīt pacientus uz mūsdienīgiem 
izmeklējumiem, nebaidoties pārtērēt kvotas.

Nekautrējieties zvanīt kolēģiem!

Inna Zamjatina: «Kamēr nav vienotās informācijas sistēmas, slimnīcas ārsti varētu 
atsūtīt ģimenes ārstam pa e-pastu pacienta izrakstu no stacionāra.»
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Latgales
veselības avīze

ZINAIDA RESSELE

Daugavpils reģionālās slimnīcas (DRS) 
dzemdību nodaļā ik diennakti piedzimst 
3–4 mazuļi, gadā – vairāk nekā tūksto-
tis jaundzimušo: 2012. gadā – 1038, 
2013. – 1108.

«Mēs nedalām jaundzimušos zēnos un meitenēs. 
Mums galvenais, lai mazuļi dzimst veseli,» stāsta 
ginekoloģe, dzemdību nodaļas vadītāja Svetlana 
Šipova. «Lielu daļu no visām dzemdībām veido 
parastas �zioloģiskas dzemdības (bez jebkādām 
komplikācijām). Daudzaugļu dzemdības (trīnīši) – 
tā jau ir Rīgas prerogatīva, turpretī pērn pie mums 
piedzima 17 dvīnīši. Priekšlaicīgas dzemdības ir 
5,23% (tāpat kā vidēji Latvijā), ķeizargriezieni – 
17,1% (tas pat ir mazāk par vidējo rādītāju valstī).»

– Kādos gadījumos ārsti pieņem lēmumu 
veikt ķeizargriezienu?
– Tāpat kā jebkuru ķirurģisku operāciju arī ķeizar-
griezienu veic strikti pēc indikācijām. Tā notiek, ja 
dzemdības caur maksti pa dabīgajiem dzemdību 
ceļiem nav iespējamas vai ir bīstamas mātes un 
augļa dzīvībai: augļa hipoksija dzemdību laikā; 
priekšlaicīga placentas atslāņošanās ar asiņošanu; 
vāja dzemdību darbība, kad kontrakcijas ir, bet 
dzemdību dinamikas nav, stimulējošie un atsā-
pinošie līdzekļi neiedarbojas; mātes saslimšanas, 
kas nav saistītas ar grūtniecību, un citas indikāci-
jas. Ja redzam, ka perspektīva dzemdēt veselu 
mazuli samazinās, mēs pieņemam lēmumu un 
paziņojam sievietei par situāciju, kāda veidojas. 
Bez pacientes piekrišanas mēs neoperējam. Bet 
pat tad, ja sieviete sākumā no ķeizargrieziena 
atsakās, mums parasti izdodas viņu pārliecināt.
– Vai patoloģisko dzemdību skaits pieaug? 
Kādi ir jaundzimušo mirstības rādītāji DRS?
– Diemžēl patoloģiju skaits patiešām aug. Tas ir 
saistīts ar faktu, ka mūsdienās dzemdē sievietes 
ar tādām saslimšanām, ar kurām senāk ārsti nere-
komendēja dzemdēt: piemēram, asins saslimša-
nas, cukura diabēts. Šodien tādas dzemdības ir 
iespējamas, jo medicīna attīstās – ienāk jaunas 
tehnoloģijas, ambulatorā novērošana, dzemdību 
speciālistu palīdzība.
Perinatālās mirstības ziņā mūsu rādītājs (2013. 
gadā – 4,44%) ir labāks nekā vidēji Latvijā. Bet 
ne jau tādēļ, ka pie mums iedzīvotāji būtu vese-
lāki vai apkalpošana labāka. Vienkārši ir tā, ka 
dziļi neiznēsātus bērnus, ar ļoti mazu gestāci-
jas vecumu mēs nosūtām uz Jēkabpils perina-
tālo centru.
Gadās, ka dzimst bērniņi ar svaru no 500 gramiem 
līdz kilogramam: 2011. gadā bija četri tādi mazuļi, 
2010. un 2013. gadā – divi. Nesen mums piedzima 
mazulis 29. grūtniecības nedēļā, svars – 1 kg un 
120 g. Šādi bērni prasa īpašu aprūpi ilgāku laiku. 
Jaundzimušajam tika sniegta reanimācijas palī-
dzība pilnā apjomā, un samērā stabilā stāvoklī 
mēs viņu pārvedām uz Jēkabpili.
– Kā jūsu dzemdību nodaļa nodrošina jaun-
dzimušo aizsardzību pret in�cēšanos?
– Hospitālās infekcijas pro�lakse – tā ir sterilu 
dzemdību komplektu izmantošana, cimdi, ste-
rili halāti medicīnas personālam. Slimnīca mūs 
pilnībā nodrošina ar steriliem dzemdību kom-
plektiem (palagi un viss nepieciešamais mazu-
lim), kurus pēc izlietošanas utilizē. Rezultātā 
esam panākuši, ka pie mums sta�lokoks ir tāla 
vēsture, un jaunie vecāki par to pat nezina. Arī 
tas, ka bērniņi jau no pirmajām minūtēm atro-
das kopā ar mammām, ir bērnu infekciju slimību 
pro�lakse. Tas, ka pacienti staigā savā apģērbā 

un tēvi piedalās dzemdībās, hospitālās infekci-
jas neietekmē.
Turklāt pirms dažiem gadiem tika ieviesta ambu-
latorā izmeklēšana pēc valsts programmas: abso-
lūti visām grūtniecēm 35.–37. grūtniecības nedēļā 
(agrāk – tikai pēc indikācijām) veic analīzi beta 
hemolītiskā streptokoka noteikšanai. Māmiņa var 
mierīgi dzīvot ar šo streptokoku, bet kad mazulis 
virzās pa dzemdību ceļiem, viņš nav aizsargāts. 
Bērnam pastāv in�cēšanās risks, kas var novest 
pie agrīnās neonatālās sepses. Tādēļ, ja grūtnie-
cei Mātes pasē ir norādīts, ka viņa ir streptokoka 
nēsātāja, mēs dzemdībās veicam iespējamās 
bērna in�cēšanās pro�laksi: injicējam antibio-
tikas, kas mazulim ir nekaitīgas, taču pasargās 
viņu no infekcijas.
– Kādu aparatūru izmantojat dzemdībās?
– Mātes un augļa stāvokļa kontroli obligāti veic 
ar kardiomonitoru palīdzību – tie ieraksta augļa 
sirdsdarbību un dzemdes saraušanās darbību, 
�ksē māmiņas asinsspiedienu, pulsu, tempera-
tūru un viņas asins skābekļa piesātinājumu. Pēc 
pieraksta uz lentes mēs varam izvērtēt, kā jūtas 
auglis, vai ir nepieciešams stimulēt vai bremzēt 
dzemdību norisi. Tā ir laba aparatūra, bet skaid-
rākai ainai mums ir nepieciešama iekārta STAN 
(mēs to jau esam pasūtījuši), kura ļauj dzemdību 
laikā precīzāk konstatēt augļa problēmas, �ksēt 
viņa stāvokli. Mēs nosakām, vai ir hipoksija un 
cik ļoti tā ir izteikta, vai ir nepieciešami steidzami 
pasākumi, vai arī mēs varam turpināt dzemdības 
pa dabīgajiem dzemdību ceļiem. Šī aparatūra 
ļaus mums precīzāk novērtēt situāciju un uzlabot 
dzemdību iznākumu.
Dzemdību atsāpināšanai bez medikamentiem 
izmantojam arī aparātu, kas ļauj ieelpot slāpekļa 
oksidulu, tā saucamo smieklu gāzi, kas ievēro-
jami samazina pacientes sāpju sajūtas kontrak-
ciju laikā.
Savā nodaļā cenšamies pielietot visu jauno, kas 
parādās valstī. Informāciju par mūsdienu tehno-
loģijām, medicīnas jaunumiem mūsu darbinieki 

iegūst no literatūras, kā arī apmeklējot dažādus 
kursus un regulāri piedaloties konferencēs. Kad 
tiek piegādāta jauna aparatūra, ierodas konsul-
tanti un apmāca strādāt ar šīm iekārtām.
– Kādas iekārtas nepieciešamas vārgu, neiz-
nēsātu mazuļu aprūpei? Kas jūsu nodaļā ir 
un kā trūkst?
Sarunai pievienojas Iveta Orlova, DRS Dzemdību 
nodaļas neonatoloģe.
– Sūdzēties nevaram – visa jaunākā aparatūra, 
kāda vien ir Latvijā, ir pieejama arī pie mums. Visas 
iekārtas atbilst pasaules standartam. Dzemdību 
namā ir divi inkubatori. Šī iekārta ir neonatologa 
sapnis: tā uztur līdzsvarā temperatūru un mit-
rumu jebkuram bērnam – gan iznēsātam, gan 
neiznēsātam (lielākoties bērniņiem ar mazu 
svaru), var arī pievadīt skābekli inkubatorā.
Mūsu nodaļā ir СРАР – iekārta, kas ir absolūti 
nepieciešama neiznēsāto bērniņu aprūpei un 
kura veic plaušu mākslīgo neinvazīvo ventilā-
ciju. Jaundzimušajam plaušas ir vājas, un ir ļoti 
sarežģīti, īpaši stresa situācijā, novērtēt spiedienu 
mākslīgās elpināšanas procedūru laikā. Šī iekārta 
uztur visu elpošanas funkciju pareizajā režīmā, 
kas ir saudzīgāks neiznēsātam jaundzimušajam. 
Aparātā ir arī skābekļa padeve un iespēja atsūk-
nēt gļotas.
Tāpat mums ir arī jaundzimušo reanimācijas gulta.
Visu dzīvībai svarīgo organisma funkciju monito-
rēšana caur sensoriem iet uz aparātu: tas ir īpaši 
svarīgi, kad bērns ir nestabils – šāda novērošana 
ļauj laikus sajust novirzes mazuļa stāvoklī.
Mums ir nepieciešamie preparāti, kurus neiznē-
sātiem bērniņiem ievada, lai «atvērtu» plaušas, kā 
arī dzīvības uzturēšanai un transportēšanai sirds-
kaites gadījumā. Zāļu ievadīšana notiek caur per-
fuzoriem: aparāts pats precīzi aprēķina, cik daudz 
medikamenta ir jāievada.
Konservatīvai hiperbilirubinēmijas (dzeltes) ārstē-
šanai jaundzimušajiem pielietojam fototerapiju 
– mums ir divas speciālās gultiņas. Pateicoties 
šai iekārtai, vairs nav nepieciešama tik sarežģīta 

procedūra kā asins pārliešana (asins apmaiņa). 
Fototerapijas iekārtas bija arī agrāk, bet tajās bēr-
nus vajadzēja turēt diennaktīm, arī efekts bija 
ievērojami mazāks. Tagad gaismas stars vien 
2–3 stundu laikā sašķeļ bilirubīnu un izvada to 
no organisma.
Jaundzimušo intensīvās terapijas palātā var 
vienlaikus apkalpot četrus bērnus. Mēs varam 
veikt visas manipulācijas, kuras ir nepieciešamas 
pirmajā dienā pēc bērna dzimšanas. Ja viņam 
ir nepieciešama speciāla apsilde, mums ir divi 
inkubatori un divi reanimācijas galdi iznēsātiem 
un gandrīz pilnībā nobriedušiem bērniem. Ja pro-
cedūras nav sarežģītas, bērns var vienkārši atras-
ties gultiņā.
Pēc Latvijas standartiem neonatologam bērns 
jāapskata pirmās diennakts laikā pēc piedzim-
šanas vai arī jābūt klāt dzemdībās. Taču dzemd-
niecībā nav iespējams paredzēt visu – aina var 
mainīties vienā mirklī. Tādēļ neonatologs mūsu 
dzemdību namā strādā vienmēr (maiņās strādā 
pieci ārsti).
Aparatūras ziņā esam nodrošināti gandrīz ar visu, 
tas, kā neonatologiem trūka, jau ir pasūtīts: apsil-
dāmā gultiņa (gadījumā, ja mazulim ārējās vides 
temperatūra ir par zemu un viņš ir jāsasilda, bet 
bērniņš jau drīkst atrasties palātā pie mammas), 
bezēnu lampa, neinvazīvā aparatūra bilirubīna 
noteikšanai jaundzimušajiem.
Drīzāk mums trūkst cilvēku, kas strādātu 
ar aparatūru.
Mums ir sarežģītāk ilgstoši aprūpēt bērnus, kuri 
piedzimuši ļoti mazi, vajadzīgi tādi bērnu spe-
ciālisti kā acu ārsti, neirologi, �zioterapeiti jaun-
dzimušajiem. Turklāt dzemdību nodaļa īsti nav 
piemērota ļoti mazu bērnu ilgstošai aprūpei (no 
500 g līdz kilogramam), pilnvērtīgi tas ir iespē-
jams tikai Rīgā.
– Esat iegādājušies gandrīz visu nepiecie-
šamo aprīkojumu. Vai pastāv cita rakstura 
problēmas? 
Svetlana Šipova. – Esošo dzemdību nodaļas 
aprīkojumu pat nevar salīdzināt ar to, kāds bija, 
piemēram, pirms 30–35 gadiem. Visas mūsu 
šodienas problēmas ir risināmas, izņemot kadru 
trūkumu. Tā diemžēl ir kopīga tendence visā val-
stī. Gribētos, lai jauno speciālistu pieplūdums 
būtu lielāks. Pašlaik pie mums jau strādā ārste 
rezidente, kura, kā mēs ceram, šeit paliks, bet 
apmēram pirms pusotra gada pie mums atnāca 
strādāt jauna vecmāte. Tomēr lielākā daļa mūsu 
ārstu un vecmāšu vairs nav jauni – kāds jau aiz-
gājis pensijā, vēl kāds gatavojas to darīt. Tādēļ ir 
ļoti svarīgi, lai Veselības ministrija apmierinātu 
mūsu slimnīcas vajadzību pēc ārstiem un vec-
mātēm – ir jābūt maiņai.

REĢIONOS

Svetlana Šipova un Iveta Orlova: «Jaundzimušo intensīvās terapijas palātā var vienlai-
kus apkalpot četrus bērnus. Arī palīdzību sniedzam visu diennakti – ne visās nodaļās 
tā ir.»

Neonatologa sapnis: inkubators uztur 
līdzsvarā temperatūru un mitrumu jeb-
kuram bērnam (lielākoties bērniņiem ar 
mazu svaru), inkubatorā var pievadīt arī 
skābekli.
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REĢIONOS

ZINAĪDA RESSELE

Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem 
(saslimušo skaits uz 100 tūkstošiem iedzī-
votāju) Daugavpilī un Daugavpils novadā 
neatšķiras no kopējās tendences valstī, 
Eiropā un pasaulē. Turklāt pēdējo 18 
gadu laikā saslimstība Daugavpilī pieau-
gusi vairāk nekā divas reizes: 1995. gadā – 
298,8, turpretī 2012. – 598,7.

Vīriešiem kaitīgo ieradumu ir vairāk, tādēļ viņi bie-
žāk cieš no onkoloģiskām slimībām – visbiežāk 
tas ir plaušu, kuņģa vēzis. Sievietēm pirmo vietu 
visu onkoloģisko saslimšanu vidū ieņem krūts 
vēzis. Latvijā ik gadu tiek reģistrēti aptuveni 1000 
pirmreizējo pacientu ar krūts vēzi, Daugavpilī laika 
posmā no 2008. līdz 2013. gadam ik gadu atklāja 
54–69 gadījumus.
Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pie-
ejamību un ar mūsdienīgas diagnostikas palī-
dzību būtiski samazinātu mirstības līmeni krūts 
vēža slimnieku vidū, Daugavpils reģionālā slim-
nīca (DRS) no 2012. gada rudens līdz 2014. gada 
martam piedalījās pārrobežu (Latvija, Baltkrievija 
un Lietuva) eiroprojektā. Par to stāsta DRS Onko-
loģijas dienesta vadītājs un projekta koordinators 
medicīnas jautājumos Edgars Levkāns.

– Procesa gaitā mūsu slimnīca iegādājās mobilo 
digitālo mammogrāfu. Šī unikālā iekārta ļauj 
mediķiem ierasties gandrīz jebkurā vietā un 
veikt mammogrā�ju – krūšu dziedzeru rentge-
noloģisku izmeklēšanu, kas ar zemas intensitātes 
starojuma palīdzību ļauj atklāt patoloģiju jau agrī-
najā stadijā un laikus uzsākt ārstēšanu. Mobilais 
mammogrāfs ir ļoti jutīgs aparāts, kas �ksē visus 
veidojumus krūšu dziedzeru audos. Saskaņā ar 
projektu plānojām izmeklēt 1000 pacientes, taču 
Daugavpils novadā interese par šo izmeklējumu 
bija tik liela, ka veicām pārbaudi 1229 sievietēm. 
11% (127 pacientes) tika atklātas patoloģijas, bet 
katrai simtajai sievietei – krūts vēzis.
– Kā tika organizēts šis izmeklējums? Kas to 
varēja saņemt?
– Braucām divas reizes nedēļā, iepriekš izbrau-
kumu saskaņojot pašvaldībās un jau laikus par 
to paziņojot iedzīvotājiem. Komandā bija auto-
vadītājs un divi radiologa asistenti, kuri reģistrēja 
sievietes un veica rentgena uzņēmumus (viena 
pacienta pieņemšana aizņēma 10 minūtes, vasarā 
– vēl mazāk). Pa dienu mammogrāfs bija izbrauku-
mos, bet vakaros ārsts rentgenologs varēja pētīt 
uzņēmumus. 1–2 dienu laikā izmeklēšanas rezul-
tāti nonāca pie ģimenes ārstiem, kurus sievietes 
norādīja reģistrācijas brīdī. Ja, vērtējot rezultātus, 
atklājās patoloģija vai kaut kas aizdomīgs, tad 
pacientes tika nosūtītas pie onkologa.
Tāpat projekta laikā varēja nodot asins analīzi 
ģenētiskas mutācijas atklāšanai (pārmantotā 
olnīcu vēža risks), kas vairākkārt palielina varbū-
tību saslimt ar krūts un olnīcu vēzi. Iespēju izman-
toja 2300 sievietes, un šī mutācija tika atklāta 17 
no viņām.
Projekta gaitā mammogrāfs ir pabijis visos Dau-
gavpils novada pagastos. Mēs pārbaudījām pil-
nīgi visas sievietes, kuras atnāca uz izmeklēšanu: 
gan tās, kuras bija saņēmušas Nacionālā veselības 
dienesta (NVD) aicinājumu, gan ģimenes ārsta vai 
speciālista nosūtījumu, gan tās, kurām bija aizdo-
mas attiecībā uz savu veselību, un arī sievietes, 
kuras vienkārši gadus 5–7 nebija apmeklējušas 
ārstu. Maksimālais izmeklēto skaits bija Kalupes 
un Demenes pagastos – 90 un 91.
– Vai plānojat turpināt mobilā mammogrāfa 
darbu tagad, kad projekts ir beidzies?

– Plānojam. Arī Nacionālais veselības dienests, 
kas sadala līdzekļus veselības aprūpei, jau devis 
mums savu jāvārdu: slimnīca ir noslēgusi līgumu 
ar NVD par turpmāku mammogrāfa izmantošanu 
pacientu izmeklēšanai 2014. gadā. Atlicis šo jautā-
jumu saskaņot ar centrālo organizāciju, kas vada 
projektu, – t.i., ar Sekretariātu, kas atrodas Viļņā.
Taču turpmāk mēs izmeklēsim tikai pacientes ar 
NVD aicinājumu uz valsts organizēto skrīningu, 
ar kuru sievietes 50–69 gadu vecumā vienu reizi 
divos gados var pilnīgi bez maksas veikt mam-
mogrā�jas izmeklējumu. Šādu skrīningu veic 
visās Eiropas Savienības valstīs, Latvijā – kopš 
2009. gada.
Mobilā diagnostikas iekārta ir aprīkota ar mam-
mogrāfu un �uorogrāfu, tāpēc nākotnē plānojam 
izmantot arī to, lai veiktu �uorogrā�jas izmeklē-
jumu. Latgalei tas ir ļoti aktuāli, jo reģionā ir aug-
sta saslimstība ar tuberkulozi.
– Ko darīt pacientēm, kuras ir jaunākas par 
50 gadiem, un tām, kuras vēlas pārbaudīties, 
taču nav saņēmušas aicinājumu veikt skrī-
ninga pārbaudi? 
– Visticamāk, mums netiks atļauts izmantot 
mobilo mammogrāfu šādos gadījumos. Ir pare-
dzēts, ka pēc eiroprojekta noslēguma piecus 
gadus iekārtu nedrīkst izmantot peļņas gūšanai, 
taču, ejot uz pārbaudi ar ģimenes ārsta vai spe-
ciālista nosūtījumu, sievietei ir jāmaksā pacienta 
iemaksa – 2,85 eiro. Tādēļ, ja sieviete ir jaunāka 
par 50 gadiem vai viņai ir ģimenes ārsta vai spe-
ciālista nosūtījums, viņai ir jāveic izmeklējums ar 
stacionāro mammogrāfu poliklīnikā. Ja paciente 
pati vēlas vai viņai ir nepieciešams veikt mam-
mogrā�jas izmeklējumu, viņa to ir tiesīga darīt. 
Taču pārbaude bez nosūtījuma ir maksas pakal-
pojums – 15,59 eiro.

- Kā rīkoties sievietei, ja mammogrāfijas 
izmeklējums devis neskaidrus rezultātus?
– Ir jāvēršas pie onkologa. Onkologs izmeklēs 
pacienti (palpācija) un, visticamāk, nosūtīs viņu 
uz ultraskaņas izmeklējumu – krūts dziedzera 
ultrasonogrā�ju. Ja ārsta izmeklējuma laikā radī-
sies kādas aizdomas, viņš varēs veikt krūts dzie-
dzera punkciju – paņemt nelielu audu fragmentu 
citoloģiskajam un histoloģiskajam izmeklējumam. 
Pēc biopsijas diagnoze būs zināma par 99,99%.
– Vai krūts dziedzera difūzs sacietējums ir 
uzskatāms par nopietnu patoloģiju?
– Šī patoloģija nav uzskatāma par bīstamu, taču 
tā prasa novērošanu, jo spēj transformēties 
par kaut ko nopietnāku, kļūt ļaundabīga. Mūsu 
izmeklētajām sievietēm 11 gadījumos tika atklāts 
vēzis – pacientes jau saņēmušas nepieciešamo 
ārstēšanu. Pārējos atklāto patoloģiju gadījumos 
pagaidām nepieciešama vien novērošana, gal-
venokārt bez kādas iejaukšanās. Visas sievietes, 
kurām atklāja šādas patoloģijas, arī saņēma kon-
sultācijas un individuālas rekomendācijas.
– Pēdējo 50 gadu laikā saslimstība ar krūts 
dziedzera vēzi pieaugusi visā pasaulē. Kāpēc?
– Pagaidām neviens ar 100% pārliecību nespēj to 
izskaidrot. Ir tikai pieņēmumi. Daļēji tas noticis, 
pateicoties labākai diagnostikai, arī cilvēki kļuvuši 
izglītotāki un biežāk vēršas pie ārstiem.
Tomēr ir divas noteiktas saslimstības cēloņu gru-
pas. Pirmkārt, pārmantojamība. Ja pirmās pakā-
pes asinsradiniekiem bijis krūts vēzis, sievietei 
varbūtība saslimt pieaug 1,5–2 reizes. Otrkārt, 
apkārtējās vides ietekme. Šajā gadījumā tās ir 
dzemdības pēc 30 gadu vecuma, grūtniecību 
iztrūkums reproduktīvajā vecumā, liekais svars 
menopauzes laikā, kaitīgie ieradumi. Vēža šūnas 
ir katra cilvēka organismā, taču organisms ar tām 

cīnās – sargā imūnsistēma. Tad, kad imūnsistēmā 
kaut kas nenostrādā, tad arī sākas problēmas.
– Kā tiek ārstēti onkoloģiskie pacienti Dau-
gavpils slimnīcā un cik tas viņiem izmaksā?
– Pastāv četras ārstēšanas metodes: ķirurģija, 
ķīmijterapija, hormonālā terapija (krūts vēzis ir 
hormonatkarīgs audzējs) un staru terapija. Onko-
loģisko pacientu ārstēšanai Daugavpils reģionā-
lajā slimnīcā pielieto tās pašas tehnoloģijas un 
ārstēšanas paņēmienus kā citviet pasaulē – mums 
ir iespējas izmantot visas tradicionālās metodes.
Lēmumu par ārstēšanas taktiku vienmēr pieņem 
ārstu konsīlijs. Tajā piedalās onkoloģijas ķirurģi, 
ķīmijterapeiti, staru terapeiti, radiodiagnostikas 
speciālisti. Piemēram, krūts dziedzera vēža ārstē-
šanā bieži pielieto ķirurģisko metodi, izdarot mak-
simāli orgānus saglabājošas operācijas. Tomēr 
pamatā izmanto kombinēto ārstēšanu, kas ietver 
vairākas metodes.
DRS ir onkoķirurģijas nodaļa ar 25–30 gultām un 
onkoloģijas nodaļa (dienas stacionārs un dien-
nakts stacionārs ar 15 gultām), kur pacienti saņem 
ķīmijterapiju un staru terapiju. Ik gadu onkoloģijas 
nodaļā ārstējas vidēji 1500 slimnieku. 2013. gadā 
stacionāro ārstēšanu saņēma 1649 slimnieki. Par 
uzturēšanos stacionārā pacienti maksā 7,11 eiro 
diennaktī. Ja pacientam ir apdrošināšana, kas sedz 
pacienta iemaksu, tad slimniekam pašam vairs 
nekas nav jāmaksā.
– Bieži vien ārsti onkoloģisko slimību pro�lak-
sei rekomendē ievērot veselīgu dzīvesveidu. 
Ko īsti nozīmē šī skaistā frāze?
– Pirmkārt, ir obligāti jāatsakās no kaitīgiem iera-
dumiem – smēķēšanas un pārmērīgas alkohola 
lietošanas (sen jau pierādīts, ka smēķēšana izraisa 
plaušu vēzi). Otrkārt, ir jāpārskata sava ēdien-
karte: ieteicams katru dienu apēst vismaz 400 
gramu dārzeņu un augļu, sarkano gaļu (cūkgaļa, 
liellopu gaļa) uzturā ierobežot līdz 500 gramiem 
nedēļā. Ir jātiek vaļā no liekā svara. Jāpievērš 
uzmanība �ziskām aktivitātēm. Sievietēm obli-
gāti reizi mēnesī jāveic pašpārbaude spoguļa 
priekšā. Ja parādījušās kādas izmaiņas, ir STEI-
DZAMI jāvēršas pie ārsta – no tā ir atkarīga ārs-
tēšanas efektivitāte!

Katrai simtajai pacientei – krūts vēzis

DRS Onkoloģijas dienesta vadītājs Edgars Levkāns: «Starp slimnīcu un Nacionālo vese-
lības dienestu noslēgts līgums par turpmāku mammogrāfa izmantošanu pacientu 
izmeklēšanai 2014. gadā.»

DRS piedalījās pārrobežu eiroprojektā, 
kura īstenošanai iegādājās unikālu 
mobilo diagnostikas iekārtu, kas aprī-
kota ar mammogrāfu un fluorogrāfijas 
aparātu.
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Laikā no 2012. gada rudens līdz 2014. gada martam Daugavpils 
novada pagastos tika veikti mammogrāfijas izmeklējumi 1229 
sievietēm. 11% gadījumu (127 pacientes) tika atklātas patoloģijas:
zz lokāla fibroze – 49 (4,25%)
zz difūza fibroze – 1 (0,09%)
zz fibroadenoma – 28 (2,43%)
zz krūšu dziedzeru cistas – 24 (2,8%)
zz palielināti limfmezgli padusēs – 14 (1,21%)
zz krūts dziedzera vēzis – 11 (0,95% – katrai simtajai no 
izmeklēto skaita!).

SKAITĻI
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ACI PRET ACI

ZINAIDA RESSELE

Ik gadu pasaulē reģistrē 470 tūkstošus 
pacientu ar dzemdes kakla vēzi. Ik pēc 
divām minūtēm no šīs slimības mirst 
kāda sieviete – tas ir aptuveni 230 tūk-
stoši nāves gadījumu gadā. Tik augstu 
mirstības rādītāju cēlonis ir pacienšu 
novēlota vēršanās pie ārsta.

Daugavpils reģionālā slimnīca apkalpo visu Lat-
gali – aptuveni pusmiljonu iedzīvotāju. Gineko-
loģijas nodaļā ir liela pacientu aprite: ik gadu šeit 
veic 400–500 operāciju. No tām aptuveni 200 
ir onkoloģiskās.
Par nodaļas darbu stāsta DRS Ginekoloģijas die-
nesta vadītājs Vladimirs Lukoškovs un Marija 
Valtere – onkoloģijas ginekologi, kuri kopā strādā 
jau vairāk nekā 30 gadus.

– Vai arī pie mums vērojama pasaules ten-
dence pieaugt onkoloģisko slimnieku skai-
tam? Kāds ir jūsu pacienšu vecums?
V. L. – Kopš strādāju, saslimstība ar ļaundabīgiem 
audzējiem ir augusi par trešdaļu. Onkoloģiskās 
operācijas biežāk veicam gados veciem pacien-
tiem, taču vēzis kļūst jaunāks. Endometrija audzēji 
(gadījumu biežuma ziņā tie ir līderi onkoginekolo-
ģijā) sastopami lielākoties pacientēm 50–70 gadu 
vecumā. Ar olnīcu audzējiem sirgstošo pacienšu 
vidējais vecums ir 40–60 gadi, bet ir arī trīsdesmit-
gadnieces. Dzemdes kakla audzēji ar vīrusu etio-
loģiju sastopami jaunāka vecuma sievietēm. No 
in�cēšanās brīža līdz ļaundabīga audzēja izpaus-
mei parasti paiet 10–15 gadi, bet man ir bijušas 
arī divdesmitgadīgas pacientes.
– Cik efektīvs ir valsts apmaksātais citolo-
ģiskais skrīnings agrīnai dzemdes kakla 
vēža diagnostikai?
V. L. – Citoloģiskais skrīnings ir optimālākā dzem-
des kakla audzēja pro�lakse un agrīnā diagnos-
tika. Ja paciente regulāri iziet pārbaudi, mēs 
varam diagnosticēt slimību un adekvāti to ārstēt 
displāzijas stāvoklī jeb agrīnās stadijās. Turklāt 
apskates laikā ir obligāti jāpaņem uztriepe, jāveic 
dzemdes un olnīcu ultraskaņas kontrole. Reizi tri-
jos gados Nacionālais veselības dienests (NVD) 
izsūta sievietēm 25–69 gadu vecumā uzaicinā-
jumu bez maksas veikt izmeklējumu. Tomēr, pat 
saņemot uzaicinājuma vēstules, sievietes pie ārsta 
nenāk! Un ar aizlaistiem audzējiem pie mums 
nonāk tikai tādēļ, ka viņas neiet pie ārsta.
– Vai pusaudžu vakcinēšana ir efektīvs pro�-
lakses pasākums?
V. L. – Vakcīnas efektivitāte (aptuveni uz pieciem 
gadiem) pret tiem cilvēka papilomas vīrusa (HPV) 
tipiem, kas izraisa ļaundabīgu audzēju attīstību, 
jau ir pierādīta. Gan Latvijā, gan daudzās Eiro-
pas valstīs saskaņā ar valsts programmu dzem-
des kakla audzēja pro�laksei veic 12–13 gadus 
vecu meiteņu vakcināciju. Šāds vecums izvēlēts, 
jo tiek pieļauts, ka tad viņas vēl nav uzsākušas dzi-
mumdzīvi un in�cējušās ar šo vīrusu. Taču mūs-
dienās daudzas meitenes dzimumdzīvi uzsāk pat 
vēl agrāk. Turklāt ne visas vēlas vakcinēties. Tādēļ 
var teikt, ka iedarbīgas pro�lakses mums nav.
– Kādēļ dzemdes kakla vēzis «kļūst jaunāks»? 
Kāpēc pusaudži uzsāk seksuālās attiecības tik 
agrā vecumā?
M. V. – Ņemot vērā dzemdes kakla vēža vīrusa 
etioloģiju, bieža partneru maiņa palielina iespēju 
in�cēties ar HPV, un tad audzējs attīstās jaunākā 
vecumā. Turpretī agrīno seksuālo attiecību (tāpat 
kā piecpadsmitgadnieku depresijas) cēlonis mek-
lējams sociālajā vidē. Daļa pusaudžu cieš atsve-
šināšanās, atstumtības, vientulības, tuvinieku 

mīlestības un rūpju trūkuma dēļ. Otra jauniešu 
daļa, gluži pretēji, pārsātinātības dēļ jau zaudējusi 
ticību un interesi par dzīvi. Tāpat ir iespējams, ka 
daži jaunieši nav pietiekoši informēti par seksuāli 
transmisīvajām un onkoloģiskajām saslimšanām.
– Par dzemdes kakla vēža galveno cēloni tiek 
uzskatīts cilvēka papilomas vīruss. Bet kā ir ar 
smēķēšanu, hormonālo kontracepciju?
V. L. – Dzīvesveids un kaitīgie ieradumi (to vidū 
smēķēšana), protams, ir onkoloģisko saslimšanu 
riska faktors. Sen zināms, ka dzemdes kakla 
audzēji biežāk attīstās sievietēm, kas nodarbo-
jas ar prostitūciju (bieži dzimumakti noved pie 
in�cēšanās un vēlāk – pie onkoloģijas), savukārt 
endometrija audzējus biežāk atklāj mūķenēm – 
hormonālo traucējumu dēļ. Sievietes organismā 
viss ir iekārtots tā, lai radītu pēcnācējus. Seksuālā 
dzīve ir normāls �zioloģisks process, kas regulē 
menstruālo ciklu un visus organisma procesus. 
Dzimumdzīves trūkums izraisa olnīcu darbības 
traucējumus, hormonālos traucējumus.
Hormonālo kontracepcijas līdzekļu dozēta lieto-
šana veselībai nekaitē – to ir pierādījuši daudzie 
pētījumi. Pat gluži pretēji – ir hipotēze, ka ikmē-
neša olnīcu trauma ir olnīcu vēža attīstības riska 
faktors, bet, ja tiek lietota kontracepcija, olnīca it 
kā atpūšas (nav ovulācijas).
– Kā izpaužas dzemdes kakla vai olnīcu 
audzējs? Cik bīstama ir mioma?
V. L. – Dzemdes kakla vēzi sieviete sāk sajust, kad 
audzējs jau ir ielaists, asiņo un sabrūk. Sāpju sajū-
tas parādās novēloti, kad audzējs jau ir caurau-
dzis un saspiež urīnpūsli, urīnvadus, kad parādās 
attālas metastāzes. Kad paciente atnāk, slimība 
jau ir neoperējama, atliek tikai apstarošana 
un ķīmijterapija.
Par sevi neliek manīt arī ļaundabīgs olnīcu audzējs: 
visbiežāk (pēc pasaules statistikas – 70–80% gadī-
jumu) pacientes, neatkarīgi no dzīves līmeņa, pie 
ārsta nonāk jau 3.–4. slimības stadijā. Turpretī 
sievietēm ar labdabīgiem dzemdes un olnīcu 
audzējiem ir palielināts risks menopauzē iegūt 
endometrija audzēju.
– Kas ir endometrioze? Cik bieži sastopama šī 
slimība, kas ietilpst riska grupā?
M. V. – Endometrioze ir viena no izplatītākajām 
20–40 gadus vecu sieviešu reproduktīvo orgānu 
saslimšanām, tā sastopama 6–44% pacienšu, 
kuras ir neauglīgas un kuras ir pārcietušas lapa-
roskopiju un laparotomiju.
Endometriozes (endometrioīda saslimšana) gadī-
jumā ārpus dzemdes gļotādas parādās audi, kas ir 

analoģiski endometrijam un kas pakļaujas ciklis-
kām izmaiņām (atkarība no menstruālās funkci-
jas). Atkarībā no patoloģiskā procesa lokalizācijas 
izšķir ģenitālo endometriozi (ārējos un iekšējos 
dzimumorgānos; novēro 92–94% pacienšu), 
ekstraģenitālo (citos organisma orgānos un sis-
tēmās) un jaukto. Endometrioze var ieaugt jebku-
ros audos un orgānos (zarnās, urīnpūšļa sieniņā, 
vēderplēvē, ādā), var izplatīties hematogēnā un 
limfogēnā ceļā. Tās perēkļus var atklāt nabā, acī, 
pēcoperācijas rētas zonā.
– Kāda ir šī patoloģiskā procesa etioloģija? Kā 
endometriozi ārstē?
M. V. – Tās rašanās iemesli precīzi nav zināmi 
un joprojām par to notiek diskusijas. Taču jau 
ir pierādīts, ka dzemdes ķermeņa endometrio-
zes attīstību provocē aborti, diagnostiskas abrā-
zijas, manuāla dzemdes dobuma izmeklēšana 
pēc dzemdībām, ķeizargrieziens, miomas mez-
glu izņemšana u.c. Endometriozes cēlonis var 
būt smagumu celšana (īpaši �ziska slodze spor-
tistēm) un dzimumakti menstruāciju laikā, jo tas 
izraisa asins atteci atpakaļ no dzemdes uz vēdera 
dobumu. Pastāv arī iedzimta endometrioze, kas 
parādās līdz ar menstruāciju sākumu (10–12 gadu 
vecumā) un kombinējas ar urīnizvadsistēmas un 
reproduktīvās sistēmas patoloģiju, ģenitāliju ano-
māliju (divragu dzemde u.c.).
Endometriozes ārstēšana visbiežāk ir kombinēta – 
operatīvā un hormonālā, atkarībā no lokalizāci-
jas. Piemēram, olnīcu endometriozes gadījumā, 
ja paciente ir gados jauna, veic endometriomas 
rezekciju, piededzina endometriozes skartās vie-
tas vēderplēvē utt. Mūsdienu ārstēšanas metodes 
sniedz labus rezultātus, bet diemžēl endometrio-
zei ir tendence recidivēt, tādēļ nereti ir nepiecie-
šamas atkārtotas operācijas.
– Cik operāciju dienā veic jūsu nodaļā? Kāda 
veida operācijas tās ir?
V. L. – Nodaļā strādā divi ginekologi un divi onkolo-
ģijas ginekologi. Četras dienas nedēļā mēs ik dienu 
veicam 2–4 operācijas. Rindā uz operāciju jāgaida 
ne vairāk kā 1–2 nedēļas. Te ir ļoti svarīgi, lai dažā-
das medicīnas kvotas noteiktu profesionālis, nevis 
funkcionārs, kurš neko šajā lietā nesaprot.
Mēs veicam visu veidu ginekoloģiskas un onkolo-
ģiskas operācijas: laparoskopiskās, abdominālās. 
Mēs, onkologi, veicam arī daudz plastisko operā-
ciju orgānu (dzemdes, taisnās zarnas, urīnpūšļa) 
noslīdēšanas, izkrišanas gadījumos, kas notiek 
smagu dzemdību, �zisku slodžu, ģenētiskas pre-
dispozīcijas, vecuma rezultātā.

– Vai vienmēr ir nepieciešama operācija? 
Vai sieviete drīkst dzemdēt pēc dzemdes 
kakla operācijas?
V. L. – Visu lokalizāciju audzēju gadījumos gal-
venā ārstēšanas metode ir ķirurģiska. Bez tās 
pielietojam arī staru terapiju, ķīmijterapiju un 
imūnterapiju. Ārstējam jebkuras dzemdes vēža 
stadijas, bet operēt var tikai sākuma stadijās – 1. 
un 2.A. 2.B stadijā operāciju tehniski nav iespē-
jams izdarīt, tiek nozīmēta staru terapija (dzem-
des kakla audzēji ir ļoti jutīgi pret staru terapiju). 
Gados vecus pacientus mēs vispār neoperējam, 
tikai apstarojam.
Dzemdes kakla vēzis nav nedz spriedums, nedz 
kontrindikācija grūtniecībai. Mēs pacientei veicam 
nelielu orgānu saudzējošu operāciju – dzemdes 
kaklā izoperējam patoloģisko perēkli. Ja sievie-
tei pēc gada uztriepe ir normas robežās, viņa var 
dzemdēt. Pēc ārstēšanas visi pacienti paliek ārstu 
kontrolē uz mūžu.

Dzemdes kakla vēzis – tas vēl nav spriedums
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Vladimirs Lukoškovs: «Ja paciente regulāri veic citoloģisko skrī-
ningu, mēs varam diagnosticēt slimību un adekvāti to ārstēt 
displāzijas stāvoklī jeb agrīnās stadijās.»

Marija Valtere: «Ņemot vērā dzemdes kakla vēža vīrusa etiolo-
ģiju, bieža partneru maiņa palielina iespēju inficēties ar HPV, 
un tad audzējs attīstās jaunākā vecumā.»
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Bronhiālā astma ir viena no biežāk sasto-
pamajām hroniskajām plaušu slimībām 
gan bērnu, gan pieaugušo vecumā. Tur-
klāt tās izplatība turpina augt. Šī sli-
mība skar ap 300 miljoniem cilvēku 
visā pasaulē.

Uz sarunu par astmas cēloņiem, diagnostiku, 
ārstēšanu aicinājām Daugavpils Centra poliklī-
nikas vadītāju pneimonoloģi Ainu Maskalāni.

– Kā tiek diagnosticēta astma?
– Visbūtiskākais astmas diagnostikā ir anam-
nēzes ievākšana, ģenētisko un arējās vides fak-
toru identi� cēšana.
Astmai raksturīgi tādi simptomi, kā ilgstošs kle-
pus, sēkšana, spiedoša sajūta krūšu kurvī, epizo-
disks elpas trūkums, nespēja izturēt � zisku slodzi. 
Bieži vien šī slimība izpaužas kā bronhīts, kas bieži 
atkārtojas uz akūtu vīrusu infekciju fona, īpaši 
rudens, ziemas, pavasara sezonā. Recidivējošās 
infekcijas noved pie atkārtotas sēkšanas, elpas 
trūkuma, klepus epizodēm, īpaši naktīs un agrās 
rīta stundās.
Bērniem līdz piecu gadu vecumam raksturīgā-
kais simptoms ir klepus un sēkšana, ko kļūdaini 
uzskata par bronhītu vai pneimoniju un nepama-
toti lieto antibiotikas vai pretklepus līdzekļus bez 
efekta. Ārstēšana ar astmas medikamentiem dod 
pozitīvu efektu un palīdz apstiprināt diagnozi. 
Taču, jo jaunāks bērns, jo lielāka iespēja, ka sēk-
šanai ir kāds cits iemesls, nevis astma.
Lai apstiprinātu diagnozi, pieaugušajiem un bēr-
niem no piecu gadu vecuma veic plaušu funk-
cionālo izmeklēšanu spirogrā� ju. Spirogrā� ja 
parāda elpceļu problēmas un palīdz diagnosticēt 
un kontrolēt bronhiālo astmu. Svarīgākais rādī-
tājs bronhiālās astmas diagnostikā, kas liecina 
par bronhu caurejamību, ir FEV1 – forsētas izel-
pas pirmās sekundes tilpums, proti, maksimālais 
gaisa daudzums, ko cilvēks spēj izelpot pirmajā 
sekundē. Pēc tam, kad noteikts FEV1, pacien-
tam dod ieelpot bronhus paplašinošu medika-
mentu un pēc 10–20 minūtēm mērījumu atkārto. 
Ja FEV1 ir uzlabojies par 12% vai vairāk, tests ir 
pozitīvs, un tas liecina par bronhiālo astmu, proti, 
pacientam ir bronhu spazmas, kuras pēc bron-
hodilatējošā medikamenta samazinās un rādī-
tājs uzlabojas. Izmeklējumu labāk veikt agri no 
rīta un negatīva testa gadījumā atkārtot. Nereti 
pacientiem, kam astma ir vieglā formā, FEV1 
rādītājs ir ļoti tuvu normai un bronhu paplaši-
nāšanos neizdodas sasniegt. Ja simptomi liecina 
par astmu, bet plaušu funkcionālie izmeklējumi 
patoloģiju neuzrāda, diagnozes precizēšanai 
tiek ieteikts elpceļu nespeci� skās reaktivitātes 
tests, kura laikā ar dozētu kairinātāju provocē 
bronhu spazmas. Šajā gadījuma testa princips 
ir pretējs bronhodilatācijas testam. Kairinātāja 
iedarbībā astmas pacientam bronhi sašaurinās, 
un plaušu funkcija samazinās. Fizioloģiska, bet 
samērā mazāk jutīga ir provokācija ar � zisku slo-
dzi, kad salīdzina FEV1 pirms submaksimālas slo-
dzes un pusstundu pēc � ziskas slodzes. Praksē 
vairāk izmanto farmakoloģisko vielu (metaholīns) 
inhalācijas pieaugošā koncentrācijā, starplaikos 
veicot spirogrā� ju. Deva, kas izraisa FEV1 krišanos 
par 20%, norāda par pozitīvu reaktivitātes testu. 
Ar šo testu var pierādīt ne tikai sākušos slimību, 
bet arī gatavību tai. Ja pacientam astmas nav, 
viņš neko nejūt, un bronhu spazmas nerodas. Vēl 
viena metode, kas tiek izmantota astmas diag-
nostikā pieaugušajiem un bērniem no četru gadu 
vecuma, ir slāpekļa oksīda (NO) noteikšana izelpā. 

Šī metode ir ļoti vienkārša – pacients iepūš apa-
rātā, un tiek noteikta NO koncentrācija. Metodi 
izmanto, lai novērtētu uzsāktās ārstēšanas efek-
tivitāti, paredzētu pretiekaisuma terapijas efek-
tivitāti, paredzētu astmas uzliesmojumu pirms 
pirmo klīnisko simptomu parādīšanās, kā arī skrī-
ningdiagnostikai. Ja NO koncentrācija ir augsta, 
pacientam ir nepieciešama ārstēšana ar inhalē-
jamiem glikokortikoīdiem.
Papildu informāciju par pacienta atopisku stāvokli 
mums sniedz alergodiagnostika – alergoraudzes 
(dūriena tests) un speci� sko imunoglobulīnu E 
noteikšana asinīs.
– Kādi ir visbiežākie astmas cēloņi?
– Astmas rašanos un attīstību nosaka ģenētisko 
faktoru un ārējās vides mijiedarbība. Ģenētiskā 
predispozīcija jeb iedzimtība nosaka, vai cilvē-
kam var attīstīties bronhiālā astma. Sava loma ir 
arī dzimumam – vīriešu dzimums ir riska faktors 
slimības attīstībai bērnībā, savukārt sieviešu dzi-
mums – pieaugušo vecumā. Pēdējos gados īpaši 
tiek uzsvērta liekā svara nozīme astmas attīstībā. 
Svarīgi ir arī sociāli ekonomiskie apstākļi un dzī-
vesveids. Jo attīstītāka valsts, jo vairāk iedzīvotāju 
dzīvo pilsētās, jo biežāk attīstās astma. Būtiskākie 
ārējās vides faktori – astmas izsaucēji ir dzīvnieku 
alergēni, mājas putekļu ērcītes, pelējums, ziedpu-
tekšņi, pārtikas alergēni. Kā provocējoši faktori 
jāmin vīrusu infekcijas, ķīmiskas vielas, cigarešu 
dūmi, gaisa piesārņojums, liela emocionāla un 
� ziska slodze, medikamenti (aspirīns), klimatis-
kie un � zikālie faktori (aukstums, mitrums, kar-
stums). Agrīnā vecumā (līdz sešu gadu vecumam) 
visbiežāk izplatīta ir vīrusu inducēta astma, bet ir 
sastopami arī slodzes un alergēnu inducētas ast-
mas gadījumi.
– Kādā vecumā visbiežāk parādās astmas 
simptomi? 
– Astmas simptomi var parādīties jebkurā vecumā. 
Pēdējos gados ir pieaugusi saslimstība ar astmu 
bērnu vidū. Daļai pacientu ir alerģija uz ieelpoja-
majiem alergēniem – putekļu ērcītēm, pelējuma 
sēnītēm, dzīvniekiem, ziedputekšņiem. Otrai 
pacientu grupai alerģijas nav. Pacientiem, kuriem 
zīdaiņa vecumā bijusi pārtikas alerģija, atopiskais 
dermatīts un kādam no vecākiem ģimenē ir astma 
vai alerģija, 3–5 gadu vecumā var attīstīties astma 
un alerģiskās iesnas. Savukārt daļai bērnu, kam 
ģimenē nav mantotas alerģijas, uzsākot bērnu-
dārza gaitas un sastopoties ar atkārtotām vīrusu 
infekcijām, sākas biežs, ilgstošs klepus, kas pār-
iet tad, kad to sāk ārstēt kā astmu. Gandrīz visi 

šie bērni no astmas «izaug», un turpmākajā dzīvē 
viņiem tādu simptomu vairs nav. Astma var attīs-
tīties arī pieaugušo vecumā un kombinēties ar 
hroniskām iesnām. Īpaši raksturīgi tas ir sievie-
tēm: viņas saslimst ar kādu vīrusu infekciju, pēc 
kuras attīstās astma.
– Kādi simptomi liecina, ka pacientam vaja-
dzētu griezties pie speciālista vai ģimenes 
ārsta? 
– Galvenais simptoms ir ilgstošs klepus, īpaši nak-
tīs, spiedoša sajūta krūšu kurvī vai čīkstēšana 
krūtīs izelpā. Maziem bērniem tās ir atkārtotas 
sēkšanas epizodes, slodzes simptomi.
– Kādas šodien ir galvenās astmas ārstēša-
nas metodes?
– Astmas ārstēšana ir atkarīga no simptomu sma-
guma, uzliesmojumu izraisītājfaktoriem, uzlies-
mojumu biežuma. Ārstēšana jāsāk ar apkārtējās 
vides sakārtošanu – jāpārtrauc smēķēšana, pasīvā 
smēķēšana, jāizslēdz saskare ar simptomus pro-
vocējošiem alergēniem. Starp citu, nav pierādī-
jumu par to, ka mājdzīvnieku turēšana samazina 
vai paaugstina astmas attīstības risku. Tāpēc nav 
pamata primārai astmas pro� laksei ieteikt izvai-
rīties no mājdzīvnieku turēšanas.
Astmas ārstēšanā izmanto divu grupu medi-
kamentus – elpošanu atvieglojošos, bronhus 
paplašinošos (glābjošos) un pretiekaisuma medi-
kamentus. Pretiekaisuma medikamentu lieto-
šana šobrīd ir galvenā terapijas sastāvdaļa, kas 
astmas pacientiem spēj novērst paasinājumus un 
būtiski uzlabot dzīves kvalitāti. Nereti gadās, ka 
pacienti lieto tikai elpošanu atvieglojošos medi-
kamentus, jo tie dod tūlītēju efektu, bet nelieto 
pretiekaisuma līdzekļus. Tādā gadījumā slimība 
var paasināties, un glābjošo medikamentu iedar-
bība kļūst neefektīva. Pretiekaisuma līdzekļi bez 
pārtraukuma jālieto vismaz trīs mēnešus, savu-
kārt elpošanu atvieglojošie medikamenti jālieto 
papildus pēc vajadzības.
 Lielākā daļa zāļu bronhiālās astmas ārstēšanai 
ir paredzētas inhalācijām. Zāļu daudzums, kas 
nonāk plaušās, ir atkarīgs no inhalatora veida un 
inhalācijas tehnikas. Medikamenti var būt gan 
dozētie aerosoli (ar nesējgāzi), gan pulverveida 
inhalatori (disks, turbuhaler easyhaler; handiha-
ler), gan šķīdumi inhalācijām, ko lieto, izmantojot 
smidzinātājus (nebulaizerus). Svarīgi atcerēties, ka 
aerosoli (ar nesējgāzi) jālieto, izmantojot krājtelpu. 
Krājtelpa vairākkārt palielina zāļu daudzumu, kas 
nonāk plaušās, un tā rezultātā uzlabojas terapei-
tiskā efektivitāte.

Būtiski ir izvēlēties katram pacientam pareizo 
inhalatora veidu, ņemot vērā pacienta vecumu, 
saslimšanas smagumu, līdzestību, � ziskos dotu-
mus, medikamenta veidu. Bieži gadās, ka pacienti 
nepareizi lieto inhalatorus, un viņiem šķiet, ka 
zāles nepalīdz. Tādēļ, atnākot uz pieņemšanu, 
«astmas kabineta» māsa katru reizi pārbauda, vai 
pacients pareizi lieto zāles.
– Vai astmas terapija jālieto visu mūžu? Dau-
dziem pacientiem to droši vien ir grūti pie-
ņemt? Kas notiek, ja terapiju pārtrauc?
– Ir jāsaprot, ka astma ir hroniska slimība, tāpēc 
ārstēšana ilgst visu mūžu. Strādājot ar bērniem, 
redzu, ka ārstēšana vairāku mēnešu vai gadu 
garumā var nodrošināt ilgstošu remisiju, un 
šajā laikā pacients terapiju var pārtraukt. Līdz 
brīdim, kad parādās astmas simptomi. Smagas 
astmas gadījumā ārstēšanas pārtraukšana izrai-
sīs paasinājumu.
– Ko astmas pacientam nozīmē jēdziens «kon-
trolēta astma»? Kāpēc tas ir svarīgi? Kāds ir 
astmas terapijas mērķis, kas būtu jāsasniedz?
– Galvenais mērķis astmas ārstēšanā ir sasniegt un 
saglabāt kontroli pār slimības izpausmēm ilgākā 
laika periodā. Uzliesmojumi var sākties arī tiem 
pacientiem, kam mēnešiem ilgi ir bijusi kontro-
lēta astma, tomēr uzliesmojuma attīstības risks 
ir daudz augstāks pacientiem ar nekontrolētu 
astmu. Kontrolētai astmai ir šādi rādītāji: novērsti 
simptomi dienā un naktī, nav astmas uzliesmo-
juma lēkmju, nav neatliekamās palīdzības vizīšu, 
glābjošais medikaments jālieto reti, ir normāla 
plaušu funkcija, nav ierobežojumu � ziskajām akti-
vitātēm vai sporta nodarbībām.
– Tā kā astma ir hroniska slimība un ārstēšana 
ilgst visu mūžu, liela loma veiksmīgā tās ārs-
tēšanā ir arī paša pacienta līdzdalībai. Kāds ir 
līdzestīgs astmas pacients?
– Līdzestīgs astmas pacients ir labi informēts par 
savu slimību, patiesi iesaistīts lēmumu pieņem-
šanas procesā, viņš pieņem ārstēšanu un tādējādi 
labāk tiek galā ar slimību. Protams, efektīvas ārsta 
un pacienta attiecības ir pamats labai sadarbībai 
un sekmīgai ārstēšanai. Mums ir svarīgi pacien-
tiem saprotami izskaidrot nepieciešamo ārstē-
šanu un palīdzēt reāli novērtēt tās efektivitāti.
– Ko jūs gribētu ieteikt astmas pacientiem?
– Ņemot vērā to, ka slimība ir jāārstē ilgstoši, 
iesaku aktīvi sadarboties ar savu ārstu, izrunāt 
terapijas plānu, neturēt sevī neizteiktas bailes 
vai uzskatus, izglītoties par savu slimību, regulāri 
kontrolēt plaušu funkcionālo stāvokli.

Astmas rašanos un attīstību nosaka ģenētisko faktoru un ārējās vides mijiedarbība. Būtiskākie ārējās vides faktori – astmas 
izsaucēji ir dzīvnieku alergēni, mājas putekļu ērcītes, pelējums, ziedputekšņi, pārtikas alergēni.

Astma – slimība bez vecuma ierobežojuma
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Senāk acu nodaļa Daugavpils reģionālajā 
slimnīcā (DRS) aizņēma pusi stāva, tagad 
no tās ir atlikušas vien divas palātas.

Par to, kā šodien DRS risina oftalmoloģijas prob-
lēmas, kā šeit tagad operē, glābj traumētas 
acis un ārstē slimas, stāsta oftalmoloģe Svet-
lana Krompāne.

– Šobrīd pacientiem ar acu slimībām ir iedalītas 
15 gultasvietas, slimnīcā strādā divi ārsti oftal-
mologi – es un daktere Žanna Tihomorska. Mūsu 
ziņā ir pieaugušo oftalmoloģija: operējam kata-
raktas un glaukomas, ārstējam smagas acu iekai-
sīgas slimības (keratītu, uveītu, horioretinītu), kā 
arī asinsizplūdumus, trombozes, embolijas. Tāpat 
sniedzam palīdzību acu apdegumu un traumu 
gadījumā, izņemam no acīm svešķermeni – ja tas 
ir magnētisks vai atrodas ārpusē. Ja acī iekļuvis 
nemagnētisks svešķermenis (plastikāts, koks, alu-
mīnijs), tad 24 stundu laikā mēs nosūtām pacientu 
uz Rīgu, jo mums nav nepieciešamo iekārtu vit-
rektomijas veikšanai. Penetrējošā sklēras ievai-
nojuma, radzenes ievainojuma gadījumā mēs 
aizšujam radzeni un brūci. Ja nepieciešama plas-
tiskā operācija vai radzenes transplantācija – to 
veic Rīgā.
– Vai bieži sastopami acu traumu un apde-
gumu gadījumi? Vai ārstējat arī bērnus?
– Vasarā traumatisms pieaug, penetrējošo brūču 
un traumu šobrīd ir daudz mazāk – pilsētā un 
reģionā tagad ir maz ražotņu, kas nodarbojas ar 
metālu. Daudz pacientu ir ar acu apdegumiem: ja 
darba vietā netiek ievērota drošības tehnika (neiz-
manto aizsargbrilles), sadzīvē (virtuvē no augšējā 
plaukta apgāžas neaizvērta etiķa pudele), ierei-
bušu cilvēku ķīviņos – iesmidzina acīs no gāzes 
baloniņa. Samērā nopietnus radzenes un acs 
konjunktīvas apdegumus var iegūt pat no 9% 
etiķa, bet tas ir labojams – vajag tikai laikus vēr-
sties pie ārsta.
Bērnus mēs neārstējam – nepieciešamības gadī-
jumā sniedzam neatliekamo medicīnisko palī-
dzību un nosūtām uz Bērnu Klīnisko universitātes 
slimnīcu. Šovasar, kā nekad iepriekš, bērnu vidū 
bija daudz traumu, penetrējošu ievainojumu.
– Cik slimnieku operējat gada laikā? Vai šīm 
operācijām pietiek valsts piešķirto kvotu?
– Ik gadu operējam aptuveni 600 pacientu. Mums 
ir divas operāciju dienas nedēļā, dienā veicam 
8–10 operācijas. Lielākoties tās ir plānveida kata-
raktas un glaukomas operācijas. Rindā uz tām 
jāgaida pāris mēnešu. Neatliekamās operācijas 
veicam katru dienu, ja tas ir nepieciešams.
Kvotas plānveida operācijām ir mazas – to pie-
tiek tikai, lai operētu pacientus, kuri saņem kādus 
atvieglojumus: maznodrošinātos, represētos, 
1.  grupas invalīdus, kā arī tos, kuri dzīvo pansio-
nātos un sociālās aprūpes centros. Piemēram, 
2013. gadā operācijas tika veiktas 544 cilvēkiem, 
pēc kvotām – tikai 74. Visiem pārējiem pacientiem 
(apmēram 85%) par operācijām nācās maksāt.
Tā ir ļoti sāpīga tēma – mums visā reģionā nav acu 
nodaļas, tā pēdējos gados faktiski ir likvidēta. DRS 
tagad ir 3. ķirurģijas nodaļa, kurā ir LOR, neiroķi-
rurģijas, sejas un žokļa ķirurģijas pacientu gul-
tas, kā arī 15 gultas acu slimniekiem. Mums � ziski 
nav kur izvietot 15 slimniekus: ir divas palātas 

operētiem pacientiem – vīriešu un sieviešu, un 
stacionārā vienmēr ir slimnieki. Tā kā Latgale ir 
liels reģions un pacienti ierodas no tālienes, mēs 
savus slimniekus izrakstām nevis divas stundas 
pēc operācijas (pat ja viss ir labi), bet tikai nāka-
majā dienā.
– Kādas diagnostikas iekārtas šobrīd slimnī-
cai ir, kāda mūsdienīga aparatūras jums būtu 
nepieciešama? 
– Agrīnas diagnostikas vajadzībām mums nav 
nekā, izņemot ultraskaņu. Mums nav pat fundus 
kameras. Slimnīcā ir spraugas lampa, bez kuras 
oftalmologa darbs nav iedomājams. Tāpat pie 
mums var veikt galvas datortomogrā� ju, taču acs 
diagnostikai tā sniedz maz informācijas.
Lai daudzas acu saslimšanas varētu atklāt agrīni, 
nepieciešams izmeklējums ar ļoti efektīvo kohe-
rences tomogrāfu. Arī tā mums diemžēl nav, taču 
ļoti gribētos, lai būtu. Tā ir dārga aparatūra, tomēr 
mūsu slimnīca un valsts nav tik nabadzīgas, lai 
nespētu nopirkt vienu aparātu visam reģionam. 
Optiskais koherences tomogrāfs ļauj ļoti agrīnā 
stadijā (kad slimniekam vēl var palīdzēt) noteikt 
glaukomu un diagnosticēt tādas saslimšanas, par 
kurām mums ir aizdomas, bet ar aci to noteikt 
nevaram: piemēram, tīklenes deģeneratīvas 
izmaiņas (īpaši mitrās formas).
– Kādas metodes izmanto DRS glaukomas un 
kataraktas operācijās?
– Glaukomu operējam ar to pašu metodi, kādu 
izmanto Rīgā. Operācija normalizē acs iekšējo 
spiedienu un aptur redzes nerva atro� jas pro-
cesu, kas sāk attīstīties glaukomas gadījumā. To, 
kas zūd glaukomas rezultātā, atjaunot nevar, tur-
pretī kataraktas operācija pilnībā atjauno redzi.
Mēs veicam ekstrakapsulāru kataraktas ekstrak-
ciju un acs lēcas implantēšanu. Mūsu operāci-
jas priekšrocība ir tās samērā nelielās izmaksas 
(344 eiro). Diemžēl šī metode jau ir novecojusi. 
Operācijas laikā izdara griezumu radzenē, bet tai 
sekojošā šuvju uzlikšana vienmēr izraisa pēcope-
rācijas astigmātismu.

– Vai ir iespējams Daugavpilī ieviest mūsdie-
nīgāku kataraktas ekstrakcijas metodi?
– Rīgā izmanto vismodernāko metodi – katarak-
tas ultraskaņas fakoemulsi� kāciju: aci operē bez 
liela griezuma, ievietojot mīkstu salokāmu lēcu. 
Šī mikroķirurģijas metode ļauj operēt kataraktu 
pašās agrīnākajās stadijās, kas nav iespējams eks-
trakapsulāras ekstrakcijas gadījumā, kur nepiecie-
šams, lai lēcas kodols būtu blīvāks nekā slimības 
sākuma stadijā.
Mēs ar kolēģi šādas operācijas jau esam veikušas, 
pat bijām paņēmušas aprobēšanai fakoemulsi-
� kācijas aparātu, bet tālāk šis process diemžēl 
nevirzījās. Protams, vajag attīstīt un ieviest jaunas 
tehnoloģijas, bet viss «atduras» pret � nansējumu. 
Jebkurai iekārtai ir jāatmaksājas, taču nav iespē-
jams īsā laikā pilnībā apgūt jaunu metodi – nepie-
ciešams laiks kaut vai mehāniskai jaunu kustību 
apgūšanai, jo rokas vairāk nekā 30 gadus operē-
jušas pēc vecās metodes!
– Kādēļ rodas katarakta un glaukoma? Kādā 
vecumā rekomendē operēt pacientus ar šīm 
saslimšanām? 
– Glaukomas rašanos provocē vecuma deģene-
ratīvās izmaiņas, ģenētiskā nosliece, acs ābola 
uzbūve. Piemēram, hipermetropiem (cilvēki ar 
tālredzību) biežāk sastopams palielināts acs iek-
šējais spiediens. Tādēļ nepieciešama kontrole, 
īpaši pēc 40 gadu vecuma.
Mūsdienās katarakta ir kļuvusi stipri «jaunāka»: ja 
agrāk 50 gadu vecumā to atklāja samērā reti, tad 
tagad – ļoti bieži, pat uzreiz pēc 40 gadu vecuma. 
Tas ir saistīts ar planētas ekoloģisko situāciju, ar 
stresiem, datoriem, ar liela medikamentu dau-
dzuma lietošanu. Daudz kas ir atkarīgs no dzīves-
veida (� ziskās aktivitātes) un ēšanas paradumiem 
(ne visi var atļauties ēst pilnvērtīgi). Augsts kata-
raktas risks ir pacientiem ar cukura diabētu.
Operēt glaukomu vai kataraktu vajag tad, ja 
operācija ir patiešām nepieciešama. Dzīšanas 
procesu vecums neietekmē, pat cukura dia-
bēta gadījumā viss labi sadzīst: mūsu pacienti 

lielākoties ir vecāka gadagājuma cilvēki, un katrs 
otrais ir diabētiķis.
– Kādi ir acu iekaisīgo saslimšanu cēloņi?
– Izšķir eksogēnas un endogēnas izcelsmes in� -
cēšanos: infekcijas avots atrodas organismā vai 
arī pacients, kā saka, «saaukstēja aci». Acis var 
in� cēt, peldoties aukstā, netīrā ūdenī. Arī jeb-
kurš hronisks iekaisīgs process organismā var ar 
asinīm ienest infekciju acī un izraisīt acs slimību: 
zobu kariess, haimorīts, kuņģa zarnu trakta, repro-
duktīvās un urīnizvades sistēmas saslimšanas.
– Cik bīstams acīm ir dators?
– Mūsdienās bez datora neiztikt, bet tas ir jālieto 
pareizi. Ļoti svarīgi, kā dators ir novietots un cik 
liela ir nepārtrauktā slodze cilvēka acīm.
– Kā saglabāt redzi un acu veselību?
– Vispirms – acis ir jāmīl, par tām ir jārūpējas. Reizi 
gadā obligāti jāapmeklē acu ārsts, lai pārbaudītu 
redzi, refrakciju, acs iekšējo spiedienu (īpaši pēc 
40 gadu vecuma).
Dienas režīms. Mūsu organisms nevar strādāt 
bez atpūtas – cilvēkam ir pilnvērtīgi jāatpūšas, 
jāguļ. Nepieciešamais miega stundu skaits kat-
ram cilvēkam ir individuāls, bet ideālā gadījumā 
ir jāguļ septiņas stundas.
Acu vingrinājumi. Ja jums ir liela slodze acīm, 
obligāti veiciet vingrinājumus, lai atslābinātu acu 
muskuļus, uzlabotu asinsriti.
Pilnvērtīgs uzturs. Gan veģetārietim, gan cilvē-
kam, kurš lieto gaļu, uzturam ir jābūt pilnvērtīgam, 
ar pietiekamu vitamīnu, ogļhidrātu, olbaltumvielu 
un mikroelementu daudzumu. Acu veselībai sva-
rīgi ir antioksidanti, kuri atrodami mellenēs, bur-
kānos, bietēs, riekstos, hurmā, rutkos.
Dzīvesveids (� ziskās aktivitātes). Pieaugušam 
cilvēkam obligāti nepieciešama � ziskā slodze – 
tad organisms funkcionēs normāli.

Vajadzīgas jaunas 
metodes un aparatūra

Svetlana Krompāne: «Ik gadu operējam aptuveni 600 pacientu. Kvotu plānveida 
operācijām pietiek, lai operētu pacientus, kuri saņem kādus atvieglojumus. Visiem 
pārējiem pacientiem (aptuveni 85%) par operācijām ir jāmaksā.»
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Ārstēti 739 pacienti
Veiktas 544 operācijas (no tām valsts iedalītas kvotas – 74 
pacientiem), tai skaitā:
zz katarakta – 512
zz glaukoma – 17
zz traumas – 7
zz enukleācija (acs ābola izoperēšana) – 6

2013. gada statistika

zz ievērojiet secīgu darba un atpūtas režīmu – ik pēc stundas 
ieturiet pārtraukumu kaut vai uz pāris minūtēm;
zzmirkšķiniet biežāk, lai mitrinātu radzeni un nerastos graušanas 
sajūta acīs;
zz kustiniet acu ābolus, lai uzlabotu asinsriti;
zz periodiski skatieties uz tāliem priekšmetiem, lai noņemtu slodzi 
sasprindzinātam acs muskulim. Tas uzlabos acs akomodāciju 
un stāvokli, aizsargās to no sāpju sajūtām;
zz lai aizsargātu radzeni, var lietot pilienus (pēc ārsta ieteikuma).

Lai dators neizraisītu 
acu problēmas:

Fundus kamera – optiska ierīce, kas ļauj ārstam iegūt detalizētu 
fundus (acs dibens) attēlu, lai novērtētu bojājumu nopietnību un 
piemērotu atbilstošu terapiju.
Spraugas lampa jeb biomikroskops – 
32 reižu palielinājumā ļauj aplūkot acs 
virsmu, kā arī caur zīlīti ielūkoties 
acs ābola iekšpusē.

Skaidrojošā vārdnīca

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

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

– Kam ir lielāks risks saslimt ar 2. tipa cukura 
diabētu? 
– 2. tipa cukura diabēts tiek uzskatīts par pus-
mūža un vecāku cilvēku diabētu – ar to visbiežāk 
saslimst cilvēki pēc 40 gadu vecuma. Riska grupā 
ietilpst visi cilvēki, kuriem rados ir 2. tipa cukura 
diabēta pacienti. Tāpat riska faktors ir mazkustī-
gums, paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, sirds 
asinsvadu slimības, hipertensija un aptaukošanās. 
Riska grupai pieskaitāmas arī sievietes ar gestāci-
jas diabētu anamnēzē, kā arī sievietes, kuru bērni 
piedzimstot svēruši vairāk nekā četrus kilogramus.
– Kādas pazīmes liecina par cukura diabētu? 
Kā noteikt, ka ir laiks apmeklēt ārstu?
– Apmēram 50% gadījumu 2. tipa cukura diabēts 
tiek diagnosticēts novēloti, jo slimībai nav izteiktu 
simptomu. Pirmā pazīme – parādās vispārējs 
nespēks, slikta pašsajūta, cilvēks ātrāk nogurst. 
Par izmaiņām organismā liecina arī nepamato-
tas svara izmaiņas, slāpes, sausuma sajūta mutē, 
izsalkuma sajūta, redzes pasliktināšanās, slikti 
dzīstošas brūces, bieža urinēšana. Ja šie simptomi 
ir pastāvīgi, jāgriežas pie ārsta.
Nav noteikta kritērija, kādā vecumā vajadzētu sākt 
pārbaudīt cukura līmeni asinīs – ir jāizvērtē riska 
faktori un ģenētiskā predispozīcija. Taču pēc 40 
gadu sasniegšanas pilnīgi visiem vajadzētu pār-
baudīt cukura līmeni asinīs vismaz reizi gadā, bet 
ja cilvēks ir riska grupā – reizi pusgadā. Cukura 
līmeni var noteikt jebkurā laboratorijā gan ar 
nosūtījumu, gan bez tā. Ja cilvēks vēlas pārbau-
dīt cukura līmeni tikai zināšanai, tad var izman-
tot portatīvo glikometru, taču šī ekspresmetode 
nav tik precīza.
– Kādi rādītāji ļauj noteikt diagnozi «cukura 
diabēts»? Kādas ir sekas nepareizai cukura 
diabēta ārstēšanai?
– Veselam cilvēkam cukura līmenis asinīs nedrīkst 
pārsniegt 6 mmol/l, divu stundu laikā pēc ēša-
nas – 7,8 mmol/l. Par cukura diabētu var runāt 
tad, ja atkārtotā laboratorijas analīzē cukura līme-
nis asinīs tukšā dūšā ir virs 7, bet pēc ēšanas – virs 
11,1 mmol/l.
Neskaidros gadījumos mēs veicam tā saucamo 
glikozes slodzes testu, kas ļauj diagnosticēt cukura 
diabētu agrīnā stadijā. Vispirms cilvēks tukšā dūšā 
(ne mazāk kā 12 stundas) nodod analīzes cukura 
līmeņa noteikšanai. Pēc tam izdzer 75 g glikozes, 
kas izšķīdināta 300 ml ūdens. Pēc divām stundām 
atkārtoti nosaka cukura līmeni asinīs. Ja cukura 
līmenis ir 11,1 vai vairāk, tad apstiprinās cukura 
diabēta diagnoze.

Cukura diabēta pacientiem vajadzētu iegādāties 
portatīvo glikometru glikozes līmeņa noteikšanai 
asinīs, lai regulāri veiktu paškontroli. Iegūtie rezul-
tāti jāieraksta pacienta dienasgrāmatā. Pacien-
tiem noteikti ir jāzina savi cukura līmeņa mērķa 
rādītāji, lai iegūto rezultātu ar tiem salīdzinātu.
Cukura diabēta ārstēšanu parasti uzsāk ģimenes 
ārsts, taču terapijas izvērtēšanai un koriģēšanai 
pacientam regulāri jāapmeklē arī endokrinologs. 
Pārsvarā 2. tipa cukura diabēts tiek ārstēts ambu-
latori. Taču, ja pacienta stāvoklis ir ļoti nopietns 
un var pat apdraudēt viņa dzīvību (ļoti augsts 
glikozes līmenis asinīs, izteikti diabēta simptomi), 
tad ir nepieciešama hospitalizācija, intensīvāka 
terapija. Neadekvāta diabēta ārstēšana (dzīves-
veida un uztura režīma pārkāpumi, neregulāra 
zāļu lietošana) noved pie diabēta komplikācijām 
– diabētiskās pēdas veidošanās, arī amputācijām, 
redzes pasliktināšanās, pat akluma, nieru prob-
lēmām utt. 2. tipa cukura diabēts biežāk izraisa 
asinsvadu problēmas, kas ir par iemeslu insul-
tiem, infarktiem.
– Kādas blakusparādības visbiežāk vērojamas 
diabēta ārstēšanas medikamentiem?
– Blakusparādības nav biežas. Preparātam, ar kuru 
mēs parasti sākam terapiju, ir minimālas blaknes, 
lai gan sākumā iespējamas kuņģa zarnu trakta 
problēmas. Daudzus cukura līmeni pazeminošos 
medikamentus nedrīkst dot pacientiem ar trau-
cētu nieru, aizkuņģa dziedzera, aknu darbību. 
Ir arī pacienti ar kontrindikācijām pret konkrētu 
medikamentu. Pats biežākais zāļu blakusefekts 
ir hipoglikēmija, kad cukura līmenis asinīs strauji 
samazinās zemāk par 3,3 mmol/l.
Par ikvienas blaknes parādīšanos noteikti jāpa-
stāsta savam ārstam. Ja pacients sevi kontrolē, ja 
viņam ir glikometrs un dienasgrāmata, kurā tiek 
ierakstīti visi mērījumi, tad ārsts vienmēr varēs 
noteikt, tieši kas ir izsaucis kraso cukura līmeņa 
pazemināšanos – zāles vai kas cits.
– Kādi ir hipoglikēmijas iemesli, un cik bieži 
to var novērot? Kā tā izpaužas un ar ko ir 
bīstama? 

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

50% vai pat vairāk ir atkarīgi no pacienta rīcības: 
cik gatavs viņš ir mainīt savu dzīvesveidu, ieviest 
uztura korekcijas, nodarboties ar �ziskām aktivi-
tātēm. Ja šī pamata nav, tad arī pašas dārgākās un 
labākās zāles nedos vēlamo efektu.
– Kā jūs izvēlaties zāles cukura diabēta tera-
pijas uzsākšanai? Kāpēc tās dažkārt tiek 
mainītas? 
– Katram konkrētam cukura diabēta pacientam 
terapija tiek nozīmēta individuāli, ņemot vērā, 
cik daudz viņš kustas, kāds cukura līmenis asi-
nīs jāuztur, kāds ēšanas režīms ir vislabākais tieši 
viņam. Tāpēc ka uzturēt vidējo normālo cukura 
līmeni asinīs visiem pacientiem nav nepieciešams, 
dažiem tas ir pat bīstami. Dažādām pacientu gru-
pām ir savas robežas, un mēs katram pacientam 
izskaidrojam, kādā līmenī ir jābūt viņa rādītājiem.
Ja noteiktā diabēta ārstēšanas shēma nedod vaja-
dzīgo efektu vai pacientam tiek novērota medi-
kamenta nepanesība, mēs zāles mainām, kaut 
ko pievienojam. Tā lielākajai daļai cukura diabēta 
pacientu ar slimības stāžu virs desmit gadiem 
terapijai jāpievieno insulīns.
Tomēr, jo ātrāk pacients griezies pie ārsta un 
sācis saņemt nepieciešamo ārstēšanu, jo vēlāk 
viņam jāsāk lietot insulīns un ir mazāk prob-
lēmu nākotnē.
Es aicinu cilvēkus slimību neielaist, bet laikus 
griezties pie ārsta – tad ir lielākas iespējas novērst 
vai aizkavēt iespējamās slimības komplikācijas 
(miokarda infarkts, insults, nieru bojājumi, redzes 
traucējumi, gangrēna un ekstremitāšu zaudē-
šana), kā arī samazināt mirstību no diabēta un 
uzlabot pacientu dzīves kvalitāti.
– Kā iespējams novērst saslimšanu ar 2. tipa 
cukura diabētu?
– Ir jādzīvo veselīgi, jāatsakās no kaitīgiem iera-
dumiem (smēķēšana, pārmērīga alkohola lieto-
šana), jāuztur normāls svars, jābūt �ziski aktīvam 
un pareizi jāēd. Tas nozīmē, ka no ēdienkar-
tes jāizslēdz ra�nētie produkti, ātrās uzkodas, 
pusfabrikāti, jāizvairās no produktiem ar aug-
stu ogļhidrātu, tauku un sāls līmeni. Priekšroka 
jādod nepiesātinātajiem taukiem. Katrā ēdien-
reizē ieteicams lietot dārzeņus, kas ir bagāti 
ar šķiedrvielām.
– Ja 2. tipa cukura diabēta pacients ievēro 
visus šos priekšnosacījumus, vai viņš var pil-
nībā izveseļoties?
– Cukura diabēts ir hroniska slimība, tāpēc to izār-
stēt nevar. Taču to var kontrolēt, uzturēt remisi-
jas stadijā, kad slimība it kā «snauž». Pacientiem 
ir jāievēro vairāki priekšnosacījumi, lai tā notiktu: 
ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, jākontrolē savs 
svars un tas jāuztur normas robežās, ņemot vērā 
vecumu un augumu. Ja pacients jau tūlīt pēc dia-
bēta atklāšanas sāk aktīvi ārstēties, tad viņam var 
izdoties gadiem noturēt normālu cukura līmeni 
asinīs – mums tādi piemēri ir.

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

Savas pašsajūtas uzlabošanai 
pacientam nepieciešams:

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS
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Latgales
veselības avīze

REĢIONOS

ZINAĪDA RESSELE

Ik gadu 29. maijā 50 valstīs atzīmē Pasau-
les gremošanas trakta veselības dienu, 
kas tiek veltīta kādai noteiktai gastro-
enteroloģiskai slimībai, tās ārstēšanai un 
profilaksei. Aptuveni 50–60% planētas 
pieaugušo iedzīvotāju (megapolēs – līdz 
pat 95%) cieš no gremošanas sistēmas 
traucējumiem, bet bērnu saslimstība 
pēdējos 20 gados augusi vairāk nekā 
par 30%.

Pēc speciālistu aplēsēm, nepareizs uzturs un ar to 
saistīti gremošanas orgānu darbības traucējumi 
izraisa līdz pat 90% slimību.
Par vienu no biežāk sastopamajām augšējās 
gremošanas trakta daļas saslimšanām – gastro-
ezofageālu atviļņa slimību (GEAS) – stāsta Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas gastroenterologs 
Gļebs Deļmans.

– Ar kādiem simptomiem izpaužas GEAS? Vai 
dedzināšana vienmēr ir slimības pazīme?
– Barības vada (gastroezofageāls) atvilnis ir barības 
vada slēdzējmuskuļa jeb s�nktera īslaicīgs atslā-
bums, kā rezultātā kuņģa saturs nonāk atpakaļ 
barības vadā – tā ir normāla �zioloģiska parādība. 
Barības vada atvilnis novērojams jau no dzimša-
nas visiem veseliem cilvēkiem – tādā veidā kuņ-
ģis atbrīvojas no gaisa, kas tiek norīts ēšanas laikā. 
Barības vads, kurā ir sārmaina vide, neilgu laiku 
spēj bez problēmām pārciest skābes atgrūšanu. 
Ja tā notiek dažreiz, būs vērojamas tikai īslaicīgas 
nepatīkamas izjūtas: skāba garša mutē, vieglas 
dedzinošas sajūtas pakrūtē. Taču, ja skābe iedar-
bojas ilgstoši, ja dedzinošas sajūtas rodas divas un 
vairāk reizes nedēļā četru nedēļu garumā, izraisot 
cilvēkam satraukumu un diskomfortu, tas jau būs 
patoloģisks barības vada atvilnis, atviļņa slimība. 
Raksturīgi GEAS simptomi ir biežas grēmas, dedzi-
nāšanas sajūta un regurgitācija (kuņģa skābes 
ieplūšana mutes dobumā, skāba garša). Nereti 
GEAS gadījumā ir sāpes aiz krūšu kaula – ļoti 
līdzīgas stenokardijas sāpēm, tādēļ dažreiz ātrie 
pacientu nogādā uz kardioloģijas nodaļu. Koro-
narogrā�ja nekādas novirzes neuzrāda, bet gas-
troskopija uzrāda kuņģa bojājumus. Nereti GEAS 
pacientiem mēdz būt rūgta garša mutē, kamola 
sajūta kaklā vai rīšanas grūtības.
– Kādēļ aug saslimstība ar gremošanas orgānu 
slimībām? Kā rodas atviļņa slimība?
– Galvenais iemesls visu kuņģa zarnu trakta 
saslimšanu pieaugumam ir dzīvesveids: sistemā-
tiska pārēšanās, ēšana pēc pulksten 22:00, kaitīgie 
ieradumi (smēķēšana, pārmērīga alkohola lieto-
šana), stress utt.
Patoloģiska atviļņa attīstības pamatā var būt pār-
ēšanās (galvenais cēlonis), trekns ēdiens, asas gar-
švielas, kofeīnu saturoši produkti, šokolāde, gāzēti 
dzērieni, smēķēšana, pārmērīga alkohola lieto-
šana, liekais svars, sakumpums, �ziski vingrinā-
jumi, nepārejošs klepus. Patoloģisks barības vada 
atvilnis var rasties arī grūtniecības laikā, pie dažā-
dām saslimšanām (sklerodermija, alkoholiskais 
gastrīts), lietojot dažus ārstniecības preparātus. 
Nervozitāte un liels negatīvais stress arī var kļūt 
par patoloģijas cēloni, jo barības vada muskuļu 
darbību kontrolē veģetatīvā nervu sistēma.
– Vai ir sarežģīti diagnosticēt slimību? Kas 
pacientam nozīmēs endoskopisku izmeklē-
šanu un cik ilgi tā ilgst?
– Diagnozi uzstāda, ņemot vērā subjektīvus fakto-
rus (tās ir pacienta izjūtas: dedzināšana, skāba vai 
rūgta garša mutē, sāpju sindroms) un objektīvus 

faktorus – kuņģa zarnu trakta rentgenoloģiska 
izmeklēšana ar bāriju un endoskopija.
Mūsdienīgāka un precīzāka diagnostikas metode 
ir endoskopija, kas ļauj skaidri saskatīt patolo-
ģiju: barības vada bojājumus (erozijas un čūlas 
tiek atklātas trešdaļai pacientu ar dedzināšanu 
aiz krūšu kaula), s�nkteri, kas nenoslēdzas, diaf-
ragmas barības vada atveres trūci, barības vadam 
neraksturīgu epitēliju. Procedūras ilgums ir atka-

rīgs no saslimšanas nopietnības pakāpes: var 
apskatīt dažu minūšu laikā, bet var arī strādāt 
stundu – gadījumā, ja nepieciešama operatīva 
iejaukšanās (asiņošanas apturēšana, polipek-
tomija). Tā kā endoskopa caurules diametrs ir 
mazāks par centimetru, nav jābaidās no endo-
skopijas kā smagas un nepatīkamas procedūras.
Endoskopijas iekārta, ko izmanto Daugavpils 
reģionālajā slimnīcā, ir �rmas Olympus (viens no 
trim galvenajiem diagnostikas aparatūras ražo-
tājiem) jaunākais sasniegums.

Ja pacientam ir saslimšanas pazīmes (dedzinā-
šanas sajūta, rīšanas traucējumi, sāpes), viņam ir 
jāvēršas pie ģimenes ārsta, lai saņemtu nosūtī-
jumu uz izmeklēšanu. DRS rindā uz endoskopiju 
būs jāgaida 1–2 nedēļas. Ar ģimenes ārsta nosū-
tījumu izmeklēšana maksā 4,27 eiro (pacienta 
iemaksa), bez nosūtījuma – 42,50 eiro.
– Vai patoloģisku barības vada atvilni var 
izārstēt? 
– Kā jebkura hroniska saslimšana, arī GEAS prasa 
ilgstošu terapiju, ņemot vērā pacienta vecumu, 
blakus saslimšanas un komplikācijas. Neskaitot 
medikamentozo (skābi samazinošu) terapiju, 
svarīgs nosacījums atviļņa slimības ārstēšanā ir 
pacienta dzīvesveida maiņa. Tas paredz vien-
kāršu nosacījumu ievērošanu:

 zpārmērīgi nelietot treknu ēdienu un produk-
tus, kas kairina barības vada gļotādu (alko-
hols, šokolāde, kafija, citrusaugļi, pipari, 
etiķis, garšvielas, gāzēti dzērieni, produkti uz 
tomātu bāzes);
 z iet gulēt ne agrāk kā trīs stundas pēc pēdē-
jās maltītes;
 znelietot savelkošās siksnas un korsetes;
 zsamazināt svaru;
 zatmest smēķēšanu.

Parasti GEAS pacienti ārstējas ambulatori. Stacio-
nārā slimniekus ievieto tikai nopietnās situācijās: 
ja medikamentozā terapija, kas vērsta uz kuņģa 
sekrēcijas nomākšanu, bijusi ar zemu efektivi-
tāti un ir parādījušās GEAS komplikācijas: čūlas, 
striktūras, Bareta barības vads (izmaiņas barī-
bas vada lejasdaļas gļotādā). Šajā gadījumā pie-
lieto dažādas operatīvās ārstēšanas metodes, 
kuru uzdevums ir atjaunot dabīgo barjeru starp 
kuņģi un barības vadu. Mūsdienu laparoskopiskās 

operāciju metodes ļauj samazināt operāciju 
traumatismu un paplašināt ķirurģiskās ārstēša-
nas iespējas.
– Kādas komplikācijas var radīt atviļņa slimība?
– Kuņģa saturs, ilgstoši iedarbojoties uz barības 
vada gļotādu, rada tās bojājumus un var izrai-
sīt patoloģiskas izmaiņas barības vadā. Nonākot 
mutes dobumā, kuņģa skābe var izraisīt zobu 
emaljas bojājumus, kariesu, periodontītu.
Pastāv virkne GEAS bronhu, plaušu un LOR izpaus-
mju: hronisks klepus, pneimonija, bronhiālās 
astmas lēkmes, sinusīti, laringīts, faringīts, balss 
aizsmakums, disfonija (balss saišu vājums).
Lielākos draudus, protams, rada, adenokarci-
noma – barības vada vēža gadījumu skaits ik 
gadu pieaug. Tas ir saistīts arī ar neārstētu atvilni: 
jo ilgāk cilvēkam ir neārstētas grēmas (nekon-
trolēts hronisks iekaisuma process), jo lielāka ir 
audzēju varbūtība. Slimību lielākoties diagnos-
ticējam vīriešiem, taču pēdējā laikā palielinās arī 
saslimušo sieviešu skaits. Arī vecuma ziņā barī-
bas vada vēzis kļūst «jaunāks». Lielākā daļa valsts 
organizēto onkoloģisko saslimšanu diagnostikas 
programmu ir paredzētas pacientiem vecumā pēc 
50 gadiem. Manuprāt, labāk sākt pārbaudīties, jau 
sasniedzot 40 gadu vecumu. It īpaši, ja ir ģenē-
tiska predispozīcija onkoloģiskai slimībai. Agrīna 
diagnostika un savlaicīga, efektīva GEAS ārstēšana 
nepieciešama, lai nepieļautu slimības progresē-
šanu un izvairītos no komplikācijām, tostarp no 
barības vada vēža.
– Ko jūs ieteiktu atviļņa slimības pro�laksei?
– Ir jāsāk ar dzīvesveida maiņu, lai nenonāktu 
līdz nepieciešamībai ārstēties. Jebkuram medi-
kamentam ir kādas blaknes: piemēram, ja sie-
viete menopauzē maz kustas un pastāvīgi lieto 
skābi pazeminošus preparātus, viņai palielinās 
kaulu lūzumu risks.
Diemžēl pēdējā laikā mūsu dzīvesveids ir stipri 
mainījies: cilvēki ēd neveselīgi un tam nepiemē-
rotā laikā, par daudz lieto gāzētus dzērienus (tajos 
savukārt ir ogļskābe, kas kairina kuņģa gļotādu). 
Tomēr galvenā problēma ir pārēšanās: gandrīz 
visiem GEAS pacientiem ķermeņa masas indekss 
pārsniedz 30!
Lai cilvēks būtu vesels, ir laiks atcerēties, kas ir 
norma. Atcerēties to, ko mums visiem mācīja 
bērnībā: ir jāēd mierīgi, nesteidzoties, kārtīgi 
sakošļājot ēdienu. Ir jāēd nevis 1–2 reizes dienā 
tā, ka pēc tam nevar pakustēt, bet 4–6 reizes 
nelielām porcijām, tā, lai paliek viegla izsalkuma 
sajūta. Jācenšas uzturā lietot zemas kaloritātes 
produktus, kas bagāti ar šķiedrvielām: kāpostus, 
burkānus, ķirbjus, dažādus salātus, pilngraudu 
putras. Organismam jānodrošina vecumam 
atbilstoša �ziskā slodze, jāsporto – tas stiprina 
muskulatūru (tostarp vēdera dobuma musku-
ļus) un palīdz saglabāt normālu svaru. Ir rūpīgi 
jāseko līdzi zobu stāvoklim, regulāri jāapmeklē 
stomatologs. Un, protams, jātiek vaļā no kaitī-
giem ieradumiem: smēķēšanas un pārmērīgas 
alkohola lietošanas.

Gļebs Deļmans: «Galvenā problēma ir pārēšanās: gandrīz visiem GEAS pacientiem 
ķermeņa masas indekss pārsniedz 30! Lai cilvēks būtu vesels, ir laiks atcerēties, kas 
ir norma.»
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Slimības cēlonis – dzīvesveids
Neskaitot medikamentozo (skābi samazinošo) terapiju, svarīgs no-
sacījums atviļņa slimības ārstēšanā ir pacienta dzīvesveida maiņa. 
Tas paredz vienkāršu nosacījumu ievērošanu:
zz pārmērīgi nelietot treknu ēdienu un produktus, kas kairina ba-
rības vada gļotādu (alkohols, šokolāde, kafija, citrusaugļi, pipari, 
etiķis, garšvielas, gāzēti dzērieni, produkti uz tomātu bāzes);
zz iet gulēt ne agrāk kā trīs stundas pēc pēdējās maltītes;
zz nelietot savelkošās siksnas un korsetes;
zz samazināt svaru;
zz atmest smēķēšanu.

INFORMĀCIJAI

Galvenais iemesls 
visu kuņģa zarnu 
trakta saslimšanu 
pieaugumam ir 
dzīvesveids: sistemātiska 
pārēšanās, ēšana pēc 
pulksten 22:00, kaitīgie 
ieradumi (smēķēšana, 
pārmērīga alkohola 
lietošana), stress.
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Astmas kontroles tests (ACT™)

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

5

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

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

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

Punkti

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

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

Pilnīgi
kontrolēju

Labi
kontrolēju

Nedaudz
kontrolēju

Slikti
kontrolēju

Nemaz
nekontrolēju

Ne reiziVienreiz nedēļā
vai retāk

2 vai 3
reizes nedēļā 

1 vai 2
reizes dienā 

3 vai vairāk
reizes dienā

Ne reiziVienu vai
divas reizes

Vienreiz
nedēļā

2 līdz 3
naktis nedēļā

4 vai vairāk
naktis nedēļā

Ne reiziVienu vai divas
reizes nedēļā

3 līdz 6
reizes nedēļā 

Vienreiz
dienā

Biežāk kā
vienreiz dienā

NekadRetiDažreizĻoti biežiVienmēr

Ziniet savu 
       astmas punktu skaitu!

Kopā

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

Punktu skaits: 25 – Apsveicam!

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

Punktu skaits: no 20 līdz 24 – Tuvu mērķim

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

Punktu skaits: mazāk nekā 20 – Tālu no mērķa

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

Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0008/14(1); 03/2014
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PROSTATAS SIMPTOMU SKALA*
Atbildot uz jautājumiem, izvērtējiet pašsajūtu pēdējā mēneša laikā. 
Katrā jautājumā jāatzīmē viens atbildes variants, kas vislabāk raksturo pašreizējo situāciju.

Urinācijas simptomi Nekad Reti Mazāk kā 
pusi reižu

Apmēram 
pusi reižu

Vairāk kā 
pusi reižu

Vienmēr

1. Cik bieži Jums ir bijusi sajūta, ka pēc urinācijas urīnpūslis pil-
nībā neiztukšojas? 0 1 2 3 4 5

2. Cik bieži divu stundu laikā pēc urinācijas Jums ir bijusi vajadzība 
urinēt atkal? 0 1 2 3 4 5

3. Cik bieži urinācijas laikā strūkla ir vairākkārt pārtraukusies un 
atsākusies no jauna? 0 1 2 3 4 5

4. Cik bieži Jums ir bijušas grūtības aizkavēt urināciju? 0 1 2 3 4 5

5. Cik bieži Jums ir bijusi vāja urīna strūkla? 0 1 2 3 4 5

6. Cik bieži Jums, uzsākot urināciju, ir nācies piepūlēties 
vai sasprindzināties? 0 1 2 3 4 5

7. Cik reižu Jums laikā no gulētiešanas līdz celšanās brīdim nākas 
mosties, lai urinētu? 0 reizes 1 reizi 2 reizes 3 reizes 4 reizes 5 reizes

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:  

Jūsu dzīves kvalitāte saistībā ar urināciju? Teicama Laba Apmieri-
noša

Viduvēja Neapmieri-
noša

Slikta

8. Kā Jūs justos, ja urinācija turpmākās dzīves laikā saglabātos 
tāda, kā pašreiz? 0 1 2 3 4 5

KOPĒJAIS DZĪVES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS:  
KOPĀ:  

IPSS punktu summa 1- 7 jautājumam. Punkti 0 – 7 viegli simptomi, 8 – 19 vidēji simptomi, 20 – 35 smagi simptomi
Simptomu pasliktināšanās gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

* Adaptēta no I-PSS2 (The International Prostate Symptom Score)

Labdabīga prostatas hiperplāzija - cik labdabīga?
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GD: AG 24084
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Kas ir prostata?
● Prostata ir vīrieša reproduktīvās sistēmas daļa – pēc izskata 

un izmēra kastanim līdzīgs dziedzeris, kas sver aptuveni 30 g. 
Prostata ir novietota zem urīnpūšļa taisnās zarnas priekšpusē. Tā daļēji 
aptver urīnizvadkanālu, caur kuru no urīnpūšļa tiek izvadīts urīns. Prostatas 
galvenā funkcija ir ražot ejakulāta šķidrumu, kas bagātina un nogādā spermu 
no sēkliniekiem līdz dzimumloceklim un piedalās ejakulācijā.

Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?

● Labdabīga prostatas hiperplāzija (LPH) ir prostatas dziedzera palielināšanās, 
tā nav uzskatāma par onkoloģisku saslimšanu. LPH ir prostatas dziedzera 
palielināšanās līdz tādiem apmēriem, kad tiek nospiests urīnizvadkanāls un 
var rasties urinācijas traucējumi.

● LPH ir visbiežāk sastopamā prostatas saslimšana. Tā ir aptuveni 50% vīriešu 
vecumā pēc 50 gadiem un 90% vīriešu vecumā pēc 80 gadiem1.

● LPH ir raksturīgi apakšējo urīnceļu darbības traucējumu simptomi: urinēšana 
naktī, vāja urīna strūkla, bieža urinēšana, neiztukšota pūšļa sajūta u.c.2.

● Kaut arī LPH neapdraud dzīvību, slimības simptomi ir apgrūtinoši, var izraisīt 
diskomfortu, miega traucējumus un neērtas situācijas3.

● Laika gaitā simptomi var pasliktināties, jo īpaši pacientiem ar palielinātu 
prostatu un/vai paaugstinātu PSA (prostatas specifi skā antigēna) līmeni. 
Palielinātas prostatas apmēri var pieaugt vēl vairāk, smagos gadījumos 
radot urīnpūšļa un nieru bojājumus, kā arī akūtu urīna aizturi, kad kļūst 
nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās4.

● Papildus tam, nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās var veicināt urīnizvadkanālu 
infekciju un pat urīnpūšļa akmeņu rašanās risku4.

Urinācijas traucējumus var novērst, laikus griežoties pie ārsta, 
veicot vajadzīgos izmeklējumus, tai skaitā analīzes un uzsākot 
nepieciešamo terapiju.

Lai saņemtu konkrētus medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.
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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
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