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Cik izplatītas Latvijā un pasaulē ir plaušu slimības un kā izvairīties no 
saslimšanas ar tām.

Tuberkulozes un plaušu slimību centrā apmāca ārstus no visas 
pasaules un cer uz lielāku valsts uzmanību.

MŪSU IZVĒLE VĒLAS ATTĪSTĪTIES
4.–5. lpp.2. lpp.

MAMMA SMĒĶĒ JĀDZER ZĀLES SLIMO MAZĀK
Vai esam pasargāti no tuberkulozes?Kad mums palīdzēs antibiotikas.Kā tabaka ietekmē bērna veselību.

14. lpp.12. lpp.7. lpp.
Ir iespējams ārstēt efektīvāk.
PLAUŠU VĒZIS

18.–20. lpp.
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Plaušu
veselības avīze

ALVILS KRAMS,

asociētais profesors, Latvijas 
Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes 
priekšsēdētājs

Plaušu veselības stūrakmeņi ir nesmē-
ķēt, nesmēķēt un vēlreiz nesmēķēt, tīrs 
gaiss, kā arī regulāra fi ziskā aktivitāte un 
veselīgs uzturs.

Šo virsrakstu lietoju bieži. Iespējams, pat pārāk 
bieži, taču tas arī skaidri pasaka, kāpēc jau piekto 
gadu pēc kārtas top Plaušu veselības avīze: visā 
pasaulē plaušu vai, runājot plašāk, respiratoris-
kajām (elpošanas) slimībām nepievērš pienācīgu 
uzmanību. Gan de� nējot prioritātes veselības 
aprūpes programmu izstrādē, gan piešķirot 
līdzekļus slimību diagnostikai, ārstēšanai, pro� -
laksei un izpētei.

Elpošanas slimību nozīmes nenovērtēšana ir 
pārsteidzoša, jo pasaulē respiratoriskās slimī-
bas kā nāves cēlonis ir otrajā vietā aiz sirds 
un asinsvadu slimībām (19% no nāves gadī-
jumiem!). Pēc Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) aplēsēm ar hroniskām respiratoriskajām 
slimībām 2007. gadā sirga apmēram viens mil-
jards cilvēku.

2010. gadā pasaulē pirmajā nāves cēloņu 
desmitniekā bija četras plaušu slimības: HOPS 
(hroniska obstruktīva plaušu slimība) – 3. vietā, 
pneimonija (dziļo elpceļu infekcijas) – 4. vietā, 
plaušu vēzis – 5. vietā un tuberkuloze – 10. vietā.

Avīze veltīta arī alerģisko slimību problemātikai. 
Tas nav nekāds brīnums, jo ar ļoti daudzu slimību 
diagnostiku un ārstēšanu, kā arī dažādu problēmu 
risināšanu nodarbojas gan plaušu slimību speciā-
listi (pneimonologi), gan alergologi, īpaši bērnu 
vecumā. Astma ir biežākā hroniskā slimība bēr-
niem, un šajā vecumā tā ir cieši saistīta ar alerģiju 
pret kādu no apkārtējās vides alergēniem. Dau-
dziem pneimonologiem (arī man!) ir serti� kāts 
alergoloģijā un otrādi. Pediatriem ir pat kopīga 

profesionālā asociācija – Latvijas Bērnu alergo-
logu un pneimonologu biedrība.

Alerģiskās slimības bauda lielāku sabiedrības 
uzmanību un atbalstu. Tas, piemēram, vērojams 
� nansējuma piešķiršanā zinātnei Eiropas Savienī-
bas Ietvarprogrammās. Iespējams, tas ir tāpēc, ka, 
lai arī alerģiskās slimības neraksturo augsti mirstī-
bas rādītāji, tās sabiedrībā ir ļoti atpazīstamas – 
astma, alerģiskās iesnas, nātrene.

Šim atbalstam ir arī reāls pamatojums – indus-
trializētajā pasaulē pēdējos 50 gados saslimstība 
ar alerģiskajām slimībām nepārtraukti pieaug! 
Šobrīd pasaulē skolas vecumā sensibilizāciju pret 
vismaz vienu apkārtējās vides alergēnu (speci-
� skas imūnglobulīna E klases antivielas serumā) 
konstatē 40–50% skolas vecuma bērnu. Aler-
ģisko rinītu (iesnas) novēro 10–30%, savukārt 
nātreni dzīves laikā – katram piektajam planē-
tas iedzīvotājam.

«Plauškopības» problēmas Latvijā
Latvijā respiratoriskās slimības kā problēma 
netiek iezīmētas Nacionālās attīstības plānā. 
Respiratoriskās slimības (atskaitot astmu) ir starp 
tām nedaudzajām, kurām joprojām nav atjau-
nota zāļu iegādes kompensācija 75% apmērā. 
Tas sagādā papildu ciešanas slimniekiem, kuri 
augstā 50% līdzmaksājuma dēļ nespēj iegādā-
ties nepieciešamās zāles. Skābekļa terapija mājās 
Latvijā vispār netiek kompensēta – tādējādi nes-
mok un nenosmok tikai tie pacienti, kuru ģime-
nes ir maksātspējīgas!

Klāt nākusi jauna problēma. Šobrīd zāļu iegā-
des kompensācijas sistēmas ietvaros daļai 
pacientu viena zāļu vispārējā nosaukuma ietva-
ros apmaksā tikai (!) vislētāko. Astmas un HOPS 
pacientiem zāles pārsvarā jālieto inhalāciju veidā. 
Lai zāles būtu efektīvas, izšķiroša ir pareiza inha-
lācijas tehnika, un tam ir nepieciešama attie-
cīga konsultācija un (atkārtota) apmācība. Daļa 
pacientu, īpaši vecāka gadagājuma, nespēj iemā-
cīties pareizu inhalāciju no jebkura inhalatora. Ko 
darīt, ja tas notiek ar vislētāko inhalatoru? Diem-
žēl, neraugoties uz visaugstākā līmeņa amatper-
sonu solījumiem, Veselības ministrija šo problēmu 
nav vēlējusies atrisināt.

Veselas plaušas ilgam mūžam
Lai veicinātu raksta virsrakstā minēto problēmu, 
Eiropas Respiratoriskā biedrība (European Res-
piratory Society – Eiropas plaušu slimību ārstu 
asociācija) un tās dibinātais Eiropas Plaušu fonds 
(European Lung Fondation) ir uzsākuši ilgtermiņa 
programmu (kampaņu) «Veselas plaušas ilgam 
mūžam» – «Healthy Lungs for Life».

2014. gadā šīs kampaņas ietvaros tika organi-
zētas Pasaules Spirometrijas dienas aktivitātes 
ar moto «Elpo tīru gaisu!» – «Breathe clean air!».

Spirometrija (vai spirogrā� ja, ja mēs runājam 
par veiktā mērījuma gra� sko pierakstu) ir plaši 
pieejama un lēta plaušu funkcionālās diagnos-
tikas pamata metode. Daudzas respiratoriskās 

slimības pasaulē un Latvijā tiek slikti atpazītas 
un diagnosticētas. Viens no spilgtākajiem pie-
mēriem ir hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS) – Latvijā šī slimība nav diagnosticēta vis-
maz 75–80% pacientu! Lai gan to diagnosticēt ir 
ļoti viegli: jāveic spirometrija!

Arī šogad šīs kampaņas ietvaros sagaidāmas 
līdzīgas aktivitātes.

Vairāk par plaušu veselību Eiropā un par Eiro-
pas plaušu fonda darbību var uzzināt fonda mājas 
lapā – http://www.europeanlung.org.

Smēķēšana
Eiropā 25% nāves gadījumu cēlonis ir smēķēšana. 
Katrs otrais smēķētājs nomirst pāragri no smēķē-
šanas izraisītas slimības, nodzīvojot 20–25 gadus 
īsāku mūžu.

Nereti nākas dzirdēt – «Nosmēķējies – pats vai-
nīgs!» Nē, vainīgi esam mēs visi, jo šobrīd ap 90% 
gadījumu smēķēšana tiek uzsākta bērna vai pus-
audža vecumā, vēlāk pieaugušā vecumā vairs 
nespējot pārvarēt ļoti spēcīgo atkarību.

Nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu atkarības 
izveidošanās potenciālu. Lietojot no gadījuma 
uz gadījumu, nikotīna atkarības attīstības risks ir 
augstāks, nekā lietojot marihuānu. Tieši spēcīgās 
atkarības dēļ uzsākt smēķēt ir tik viegli, pat nema-
not, savukārt atmest ir ļoti, ļoti grūti!

Pēc Global Youth Tobacco Survey 2011. gada 
datiem (atrodami SPKC mājas lapā) Latvijā 13–15 
gadu vecumā 76,2% skolēnu kādreiz ir pamēģi-
nājuši smēķēt, regulāri jebkādu tabakas izstrādā-
jumu lieto 40,5% (zēni – 39,4%, meitenes – 41,4%), 
no tiem 27,4% ir uzsākuši smēķēt pirms 10 gadu 
vecuma. TRAĢISKI. Pat, ja pēdējos gados aptauju 
rezultāti ir labāki, no Eiropas valstīm tieši Baltijā 
pusaudžu smēķēšana ir visaugstākā.

Par ūdenspīpēm (ŪP). No visām Eiropas Savie-
nības valstīm tieši Latvijā to lietošana ir visizpla-
tītākā. Jo jaunāka vecuma grupa, jo augstāks 
lietotāju īpatsvars. To veicina maldīgs priekš-
stats par ŪP nekaitīgumu un valsts un pašvaldību 

institūciju totāla bezatbildība. Uzskats par ŪP 
nekaitīgumu ir maldīgs! Viena seansa laikā ieel-
potās darvas daudzums ir ekvivalents 5–10 
cigarešu paciņu izsmēķēšanai! Cita starpā 
kolektīvā ŪP lietošana, nemainot piemutni, rada 
augstu in� cēšanās risku ar B un C hepatītu, īpaši 
pirmo, kā arī citām infekcijas slimībām. Neraugo-
ties uz konkrētu aizliegumu likumdošanā, Latvijā 
turpina darboties kaljāna bāri, tādējādi sūtot pus-
audzim maldinošo vēstījumu par ŪP nekaitīgumu.

Cīņā pret smēķēšanu nav pelēko krāsu – ir tikai 
baltā un melnā. Hamletiska izšķiršanās: daudzu 
cilvēku dzīvība vai priekšlaicīga nāve? Katras 
likumdevēju minstināšanās, piekāpšanās taba-
kas industrijas lobija priekšā vai likumdošanas 
neievērošanas rezultātā priekšlaicīgi jāmirst Lat-
vijas iedzīvotājiem (diskusija var būt tikai par to, 
vai tie ir desmiti, simti vai tūkstoši)!

Raksta tapšanas brīdī Saeimā un tās komisijās 
noris smaga cīņa ar tabakas industrijas lobiju ap 
grozījumiem likumā «Par tabakas izstrādājumu 
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu».

Smagākās cīņas noris ap aizliegumu mazum-
tirdzniecības vietās redzamā vietā izvietot taba-
kas izstrādājumus u.tml., to vietā tiktu novietota 
cenu lapa. Kā jau minēju, šobrīd 90% cilvēku sāk 
smēķēt nepilngadīgi, viņi kļūst atkarīgi (slimi), 
nespēj atmest, nesot peļņu tabakas industrijai 
visa mūža garumā. Cīņa pret smēķēšanu (uzsāk-
šanu!) ir cīņa par pusaudža domāšanu (dvēseli). 
Nedrīkst bērniem divkosīgi stāstīt par smēķēša-
nas kaitīgumu un kopš bērnības acu priekšā pie 
kases blakus konfektēm tirgot cigaretes skaistās, 
krāsainās kastītēs.

Ietekmēt pusaudža domāšanu (kurš ir «lūzers» – 
smēķētājs vai nesmēķētājs?) var tikai autoritāte viņu 
acīs. Skolotāji un ārsti reti kuram tīnim ir autoritāte. 
Visbiežāk tie ir sportisti, mūziķi. Tādēļ, 2015. gadā 
organizējot Pasaules Astmas un Pasaules HOPS 
dienu aktivitātes, LTPSĀ asociācija sadarbojās ar 
Radošo jauniešu organizāciju Trepes un viņu drau-
giem – Andri Kiviču, Agnesi Rakovsku un citiem.
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Plaušu veselības avīzes izdošanu atbalsta:
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Izplatītas, bet slikti 
atpazītas un nenovērtētas

Pasaules Astmas dienas un Pasaules HOPS dienas 
pasākumi Rīgā 2015. gadā. Fo
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FOKUSS

EVITA HOFMANE

Plaušu slimības ir viena no nozīmīgāka-
jām veselības problēmām pasaulē, un 
tās ir katra sestā nāves gadījuma cēlonis.

Kāda šobrīd ir mūsu valsts iedzīvotāju plaušu 
veselība, cik svarīgi ir ieklausīties cilvēkos, kuri 
ir mums blakus, un atbilstoši rīkoties, runājam 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas Tuberkulozes un plaušu slimību centra ārsti 
Žannu Konošenoku.

– Jūs ikdienā strādājat ar plaušu slimnie-
kiem. Kāda patlaban ir Latvijas iedzīvotāju 
plaušu veselība?
– Domāju, ka situācija ir sarežģīta. Cilvēki daudz 
smēķē, ietekmi atstāj arī vides faktori, ģimenes 
ārsti ne vienmēr objektīvi novērtē pacientu vese-
lības problēmas, un tāpēc pieaug saslimstība ar 
plaušu slimībām.
Laba plaušu veselība ir ļoti svarīga, jo plaušu gal-
venā funkcija ir nogādāt organismā skābekli. Ja 
skābekļa netrūkst, labāk strādā arī visas pārē-
jās organisma sistēmas un orgāni, tostarp sirds. 
Plaušu veselības tēma ir ļoti aktuāla, tā ir joma, 
kurā daudz ko darīt gan pneimonologiem, gan 
ģimenes ārstiem, gan masu medijiem, lai palī-
dzētu iedzīvotājiem saprast, cik tas ir svarīgi. Par 
sirds problēmām un diabētu runā ļoti daudz, 
pacienti ir izglītoti, zina, ka jāmēra asinsspie-
diens, jāseko cukura līmenim asinīs, bet, kas attie-
cas uz plaušu veselību, tad mūsu sabiedrība ir 
maz informēta.
– Kādas ir biežākās sūdzības, ar kurām 
pacienti vēršas pie jums?
– Biežākās sūdzības ir klepus, elpas trūkums, 
neskaidra, ilgstoša temperatūra, dažreiz arī 
sāpes krūtīs.
Mūsu pacientus nosacīti var dalīt divās daļās: 
vieni atnāk ar ģimenes ārsta nosūtījumu, otri – 
pēc savas iniciatīvas. Ģimenes ārsti ļoti veiksmīgi 
ārstē akūtas elpceļu infekcijas, bet ir gadījumi, kad 
pacienta sūdzības ilgst vairāk nekā 2–3 nedēļas, 
radot aizdomas par nopietnu saslimšanu. Tad 
pacients ir jāsūta pie speciālistiem, jo klepus var 
būt galvenā pazīme tādu nopietnu saslimšanu 
gadījumos kā tuberkuloze, plaušu vēzis, HOPS 
(hroniska obstruktīva plaušu slimība) un bron-
hiālā astma.
Otra daļa pacientu atnāk bez ģimenes ārsta nosū-
tījuma, jo mums kā specializētai ārstniecības ies-
tādei ir iespējas bez maksas pārbaudīt pacientus 
ar aizdomām par tuberkulozi. Latvijā tuberkulo-
zes izmeklējumi, diagnostika un ārstēšana ir bez 
maksas, un jebkurš cilvēks ar ieilgušu klepu bez 
ģimenes ārsta nosūtījuma var atnākt un pārbau-
dīt, vai viņš nav saslimis ar tuberkulozi.
– Vai cilvēki ir pietiekami informēti par šādu 
iespēju? 
– Noteikti par to ir jārunā vairāk, vajag aktualizēt 
tuberkulozes tēmu. Cilvēkam nezinot par tādu 

iespēju, viņš to arī neizmantos. Jebkuram cilvē-
kam ar ieilgušu klepu (ilgāk par trim nedēļām) vai 
kura ģimenē ir tuberkulozes slimnieks ir iespēja 
atnākt pie mums uz klīniku un bez maksas pār-
baudīt veselību. Ja tiek apstiprināta tuberkulozes 
diagnoze, ir iespēja saņemt bezmaksas ārstēšanu, 
bet ne visi cilvēki par to ir informēti.
– Kāda šobrīd ir saslimstība ar tuberkulozi 
Latvijā? 
– Situācija ir stabila, krasu izmaiņu nav. Par to ir 
jāpateicas valsts slimību apkarošanas program-
mai, speciālistu ikdienas darbam un pacientiem 
sniegtajam atbalstam. Pacienti saņem bez-
maksas terapiju, izmeklējumus, daļa arī trans-
porta kompensāciju.
– Kādas ir Latvijā biežāk sastopamās plaušu 
slimības? 
–Akūtās respiratorās saslimšanas biežāk tiek ārstē-
tas ģimenes ārsta uzraudzībā, mēs vairāk saskara-
mies ar hroniskām slimībām. Biežāk sastopamās 
slimības ir HOPS, bronhiāla astma, plaušu vēzis 
un tuberkuloze.
Te atkal ir jārunā par sabiedrības informētību, 
to, cik aktīvi ģimenes ārsti strādā šajā jomā. Viņi 
veiksmīgi ārstē hipertensiju un cukura diabētu, 
bet, ja pacients klepo, tad diemžēl nereti domā, 
ka tas jau tikai smēķētāja klepus, un nepievērš 
tam lielu uzmanību. Tāpat notiek, ja pacien-
tam ir elpas trūkums: ģimenes ārsts pieņem, 
ka tas ir saistīts ar sirds patoloģijām, un tālā-
kus plaušu izmeklējumus neveic. Lai gan, pie-
mēram, HOPS gadījumā slimības diagnostika ir 
ļoti vienkārša: jāuztaisa spirogramma, kas uzreiz 
sniedz priekšstatu par plaušu ventilācijas funk-
ciju un ļauj ātri noteikt diagnozi. Mums ir ļoti 
daudz nediagnosticētu pacientu. Saslimstību 
ar HOPS veicina smēķēšana, kas ir ļoti izplatīta, 
smēķēt cilvēki sāk arvien agrāk un dara to inten-
sīvi. Pasliktinoties ekoloģiskajiem apstākļiem, 
pieaug saslimstība ar astmu. Mēs ļoti daudz 
strādājam šajā jomā, un, ja ģimenes ārsti aktī-
vāk meklēs pacientus, mēs varēsim veiksmīgāk 
sadarboties. Slimnieku ir ļoti daudz, tikai liela 
daļa par savu problēmu pat nenojauš, nesaņem 
ārstēšanu, un rezultātā neārstētu plaušu slimību 
dēļ pacients var nomirt.
– Samērā jauna iespēja pacientiem ir plaušu 
vēža skrīnings. Kuriem cilvēkiem ir lielāks 
risks saslimt?
– Riska grupa ir smēķētāji, jo viņiem plaušu vēzis 
attīstās daudz biežāk. Skrīningu ieteicams veikt 
arī tad, ja cilvēkam ir ģenētiska predispozīcija, 
ģimenē ir bijuši plaušu vēža gadījumi.
– Ar kurām plaušu slimībām pie mums slimo 
retāk? 
– Reto slimību veidu ir daudz. Tās skar nelielu cil-
vēku skaitu, bet nereti apdraud pacienta dzīvību. 
Retās slimības ir sarežģīti diagnosticēt un ārstēt. 
Tuberkulozes un plaušu slimību centrs ir vienīgā 
specializētā iestāde valstī, tāpēc arī šie slimnieki 
nonāk pie mums un var saņemt vislabāko izmek-
lēšanu un ārstēšanas risinājumus.

– Kā plaušu slimību izplatību ietekmē Latvi-
jas klimats?
– Mūsu klimatu, ņemot vērā mitrumu un auks-
tumu, nevar uzskatīt par labvēlīgu plaušām. 
Agrāk viena no ārstēšanas metodēm bija kli-
mata terapija. Dažreiz, ja pacienti mums jautā, 
kur viņiem labāk dzīvot, mēs jokojam, ka vis-
labāk būtu dzīvot Spānijā, kur klimats plaušu 
slimniekiem ir vislabvēlīgākais. Tomēr mēs dzī-
vojam Latvijā un klimatu mainīt nevaram. Tas, ko 
mēs varam iespaidot, ir smēķēšanas paradumi, 
slimību diagnostika un ārstēšanas līmenis, un 
mums ir jāstrādā šajā jomā.
– Kādi ir biežākie grēki, ko cilvēki atļaujas 
savai plaušu veselībai par sliktu?
– Vēlreiz gribu uzsvērt smēķēšanas kaitīgumu, 
jo tas ir pneimonologu ienaidnieks numur viens. 
Smēķēšana ir galvenais riska faktors HOPS un 
plaušu vēža attīstībai, kas ir ļoti nopietnas un 
smagas saslimšanas. Tāpēc domāju, ka ir svarīgi 
tam pievērst sabiedrības uzmanību. Pastāv ten-
dence, ka jaunieši sāk smēķēt ļoti agri, dara to 
daudz, un tas bieži pacientu uztverē nav nekāds 
grēks, drīzāk stilīga lieta.
– Kādi vēl ir riska faktori?
– Ir lietas, ko mēs nevaram iespaidot – iedzim-
tība, ģenētiskā predispozīcija –, bet, ja ir šī pre-
dispozīcija un cilvēks vēl smēķē, tas krasi palielina 
risku saslimt ar plaušu slimībām. Protams, ietekmē 
faktori, kas saistīti ar arodkaitīgumu. Atsevišķu 
profesiju pārstāvjiem ir saskarsme ar kaitīgām 
vielām, kas var provocēt HOPS un astmas attīs-
tību, tāpēc būtu ieteicams ievērot darba higiēnas 
pasākumus un lietot respiratorus. Darba devējam 
ir jārūpējas, lai šādās darba vietās būtu kvalitatīvas 
gaisa ventilācijas sistēmas, kas pasargātu darbi-
niekus. Vēl viena problēma ir mūsu cilvēku augo-
šais alerģiskums, kas ir saistīts gan ar apkārtējās 
vides piesārņojumu, gan ar ķīmiski apstrādātas, 
modi�cētas pārtikas negatīvo iedarbību. Rezul-
tātā pieaug bronhiālās astmas gadījumu skaits, 
īpaši bērnu vidū.
– Varbūt ģimenes ārstiem būtu noderīgi dzir-
dēt īpašu pamudinājumu biežāk sūtīt pacien-
tus pie jums?
– Jā, ģimenes ārsti pārāk maz sūta pacientus 
pie plaušu speciālistiem, un pie mums nonāk 
pacienti ar ielaistām slimībām. Viņiem jau kādu 
laiku ir sūdzības, izmaiņas plaušās ir diezgan 
nopietnas, bet viņi nav nonākuši mūsu redzes-
lokā. Tāpēc aicinām ģimenes ārstus būt uzmanī-
giem: ja viņiem ir pacienti, kuri klepo ilgāk nekā 
trīs nedēļas, un ārstējoties situācija neuzlabojas, 
tad klepus varētu būt pirmā pazīme ļoti nopiet-
nām plaušu saslimšanām. Šādus pacientus vajag 
sūtīt pie pneimonologa, lai izslēgtu tuberkulo-
zes iespējamību, pārbaudītu smēķētājus sakarā 
ar aizdomām par plaušu vēzi un, protams, HOPS 
un bronhiālo astmu.
Mums ir iespēja uztaisīt spirogrammu uzreiz, 
pieņemšanas laikā. Tā ir viena no mūsu priekš-
rocībām. Spirogramma ir ātrs diagnostikas veids 

HOPS un astmas pacientiem. Ne katrā ģimenes 
ārsta praksē ir tāda iespēja. Mēs sniedzam arī 
kvalitatīvas konsultācijas un rekomendācijas, kā 
pareizi ārstēties.
– Kas ir spirometrija un kā tā notiek?
– Tas ir viens no svarīgākajiem izmeklējumu vei-
diem plaušu slimniekiem, lai noteiktu, kā plau-
šas pilda savas funkcijas. Spirometrija ir plaušu 
funkcionālās diagnostikas pamatmetode, ar kuras 
palīdzību nosaka elpceļu caurejamību, mērot ieel-
potā un izelpotā gaisa tilpumu, kā arī maksimāli 
forsētas ieelpas un izelpas ātrumu. Plaušu saslim-
šanu gadījumā mainās tilpums un ātrums, ar kādu 
pacients var izelpot. Tā ir pirmā pazīme astmas 
un HOPS pacientiem, kas liecina par problēmām. 
Izmeklējums ilgst 5–15 minūtes, atkarībā no tā, 
vai tiek veikts bronhu dilatācijas tests. Tad mēs 
varam izrakstīt zāles, kas paplašina bronhus un 
uzlabo elpošanas funkciju.
Svarīgi ir arī uztaisīt rentgenu, kurā mēs redzam, 
kādā stāvoklī ir plaušas – vai tajās ir kāds iekai-
sums vai veidojums.
– Vai pacientiem ir iespējams operatīvi nokļūt 
pie pneimonologa?
– Mēs esam tiešās piekļuves speciālisti. Ja ir aizdo-
mas par tuberkulozi, pacients var nākt pie pnei-
monologa bez ģimenes ārsta nosūtījuma un 
neatliekamā, akūtā situācijā var nokļūt pie ārsta 
tajā pašā dienā. Mēs pieņemam Rīgā, Lielvārdes 
ielā 68, 4. korpusā, telefons pierakstam 67514433. 
Ja pacientam ir aizdomas par HOPS vai astmu, tad 
jābūt ģimenes ārsta nosūtījumam un līdz vizītei 
var būt jāgaida dažas dienas.
– Ko jūs novēlētu šī raksta lasītājiem, pacien-
tiem un viņu tuviniekiem?
– Vēlreiz gribu aicināt nesmēķēt. Smēķējot cil-
vēks nodara sliktu ne tikai sev, bet arī apkār-
tējiem, jo pastāv tāda bīstama lieta kā pasīvā 
smēķēšana. Bronhiālā astma bērnam var attīstī-
ties arī tāpēc, ka smēķē vecāki. Vēl aicinu ģime-
nes locekļus pievērst uzmanību tam, kā viņu 
tuvinieki tiek galā ar ikdienas aktivitātēm, jo ļoti 
bieži plaušu slimnieki pierod pie sava elpas trū-
kuma un klepus, nepievērš tam uzmanību. Var-
būt cilvēks no malas to var labāk pamanīt. Kad 
es jautāju pacientiem, kas viņus pamudinājis 
atnākt pie ārsta, viņi dažkārt stāsta: «Runājot pa 
telefonu, visi jautā, kas man kaiš, jo es visu laiku 
klepoju, skaļi elpoju. Laikam kaut kas nav labi.» 
Bieži pacientus atnākt pie speciālista mudina 
sievietes, jo viņas ir radušas rūpēties un uztrauk-
ties. Dažkārt pieņemšanā vīrietis saka, ka viņam 
viss ir kārtībā, bet sieva iebilst, ka nav gan. Vīrie-
tis atnāk no darba un visu laiku sēž, jo viņam 
nav spēka palīdzēt mājas darbos vai iziet ārā 
pastaigāties. Naktī sieva nevar gulēt, jo vīram 
plaušās «spēlē orķestris» un viņš klepo. Cilvēki 
mēdz piemēroties šādām situācijām, elpas trū-
kuma dēļ ierobežojot savas ikdienas aktivitātes, 
nevis cīnoties ar cēloni.
Gribu novēlēt visiem nesmēķēt, būt aktīviem un 
vairāk laika pavadīt svaigā gaisā!

Kad plaušās 
«spēlē orķestris»...
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Jau 45 gadus Latvijā strādā vienīgais ter-
ciārā līmeņa plaušu slimību ārstēšanas 
stacionārs – Tuberkulozes un plaušu sli-
mību centrs.

Lai noskaidrotu, kādas ir plaušu slimību ārstēša-
nas un diagnostikas iespējas un kā strādā lielā-
kais respiratoro slimību centrs Latvijā, uz sarunu 
aicinājām stacionāra Tuberkulozes un plaušu sli-
mību centrs galveno ārsti, Latvijas Tuberkulozes 
un plaušu slimību ārstu asociācijas valdes locekli 
Andru Cīruli.

– Kā radās Plaušu slimību centrs un kā tas ir 
attīstījies laika gaitā?
– Centrs tika izveidots, lai, apvienojot tuber-
kulozes ārstniecības iestādes un nodaļas citās 
iestādēs, izveidotu vienu specializētu slimnīcu. 
1958. gadā ārsts Kārlis Segliņš izstrādāja plānu 
slimnīcas celtniecībai Plakanciemā, tomēr šī vieta 
nebija veiksmīgi izvēlēta, un turpmākajos gados 
tika izpētīta tuvākā Rīgas apkārtne. 1961.gadā 
tuberkulozes slimnīcas celtniecībai izvēlējās vietu 
Mazās Juglas krastā, kur 1966. gadā sākās slim-
nīcas celtniecība. Centram šogad aprit 45 gadi. 
Tas, toreiz saukts par Republikas prettuberkulo-
zes dispanseru, sāka darboties 1971. gadā. Vēs-
turiski šeit vairāk ārstējās tuberkulozes slimnieki, 
mazāk – pacienti ar citām plaušu slimībām, bet, 
gadiem ejot, situācija ir mainījusies. Tuberkulozes 
pacientu skaits samazinās, un citu pacientu skaits 
aug. Centram ar laiku ir mainījies ne tikai nosau-
kums, bet arī struktūra. Savulaik mēs tikām pie-
vienoti Latvijas Infektoloģijas centram, bet tagad 
esam iekļauti Rīgas Austrumu klīniskās universi-
tātes slimnīcas sastāvā.
– Domājot par centra attīstību, no kādām val-
stīm jūs ņemat piemēru, kad vēlaties ieviest 
kādus uzlabojumus savā darbā?
– Tuberkulozes pacientu aprūpe tiek organi-
zēta atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas 
rekomendācijām un ieteikumiem. Ja runājam 
par pieredzes pārņemšanu, tad liela daļa valstu 
piemēru ņem no mums, jo pie mums ir izvei-
dots Pasaules Veselības organizācijas sadarbības 
centrs multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas 
pētniecībā un izglītībā. Tajā mēs izglītojam jau-
nos ārstus un pētām šo slimību padziļināti. Cen-
trā tiek apmācīti ārsti no visas pasaules, tostarp 
gan no bijušās Padomju Savienības valstīm, gan 
rietumiem. Mūsu tuberkulozes apkarošanas 
programma un mācību centrs ir starptautiski 
augstu novērtēti, lai mēs savas zināšanas varētu 
nodot arī citiem.
Protams, ka mācamies arī paši, mūsu centra spe-
ciālisti savas zināšanas papildina starptautiskos 
kongresos un semināros, kā arī dodas pieredzes 
apmaiņā uz ārvalstu klīnikām.
– Ar kādām ārvalstu ārstniecības iestādēm 
centram ir izveidojusies vislabākā sadarbība?
– Laboratorija, kur notiek tuberkulozes bakterio-
loģiskā diagnostika, cieši sadarbojas ar kolēģiem 
no Ukrainas laboratorijām. Ļoti laba sadarbība 
mums ir izveidojusies arī ar Lietuvas un Igaunijas 
kolēģiem, jo mūsu valstīs plaušu slimību ārstēša-
nas prakse ir līdzīga. Tā kā Igaunijā ir iespējams 
veikt plaušu transplantāciju, tad esam uzsākuši 
ciešāku sadarbību tieši šajā jomā, lai arī Latvijas 
pacientiem būtu pieejama plaušu transplantācija 
kaimiņvalstī. Kopīgi piedalāmies dažādos starp-
tautiskos projektos.

– Gastroenteroloģijas centram GASTRO, kas 
Latvijā darbojas vairāk nekā 20 gadus un ir 
izveidojies par ļoti augsta līmeņa ārstniecī-
bas iestādi, par piemēru daudzās lietās kalpo 
rietumvalstu pieredze. Vai jūs sadarbojaties 
ar rietumvalstīm?
– Mūsu sadarbība pārsvarā notiek projektu 
līmenī, kur katrs nāk ar savu pieredzi. Rietum-
valstīs saslimstība ar tuberkuloze ir salīdzinoši 
zemāka nekā mūsu valstī, bet pēdējā laikā, pie-
augot migrācijai, ir vietas, kur saslimstība pie-
aug, un mēs varam dalīties ar savu pieredzi šādu 
pacientu ārstēšanā. Kas attiecas uz citām plaušu 
slimībām un torakālo (plaušu) ķirurģiju, tad vien-
mēr izmantojam iespēju iepazīties ar citu valstu 
kolēģu sasniegumiem, tādējādi ieviešot jaunas 
lietas arī mūsu slimnīcā.
– Jūs esat vienīgais terciārā līmeņa plaušu sli-
mību ārstēšanas centrs valstī. Paskaidrojiet 
nedaudz sīkāk, ko tas nozīmē!
– Tas nozīmē, ka mēs sniedzam augsti specializē-
tus pakalpojumus pacientiem ar tuberkulozi un 
plaušu slimībām. Kā jau jūs minējāt, Latvijā ir tikai 
viens šāds centrs, taču tuberkulozes un plaušu sli-
mību nodaļas darbojas arī citos Latvijas reģionos.
– Tādām slimībām kā tuberkuloze, astma ārst-
niecības metodes gadu gaitā ir stipri mainīju-
šās. Mūsdienās pacienti stacionārā pavada 
arvien mazāk laika. Ko no tā iegūst pacienti 
un slimnīca?
– Jebkurš pacients stacionārā vēlas pavadīt pēc 
iespējas mazāk laika. Attiecībā uz tuberkulozi 
var teikt, ka tās ārstēšana ir ļoti mainījusies. Ja 
agrāk pacientam visa ārstēšanas kursa laikā nācās 
atrasties stacionārā, tad tagad tas ir jādara tik ilgi, 
kamēr krēpu iztriepēs tiek atrasti tuberkulozes 
baciļi un pacienti ir bīstami citiem. Ātrāka ir arī 

izmeklēšana: diagnozi var noteikt dažu stundu 
laikā un laikus uzsākt adekvātu ārstēšanu. Pēdē-
jos gados ir parādījušies jauni medikamenti, kas 
efektīvāk ārstē arī zāļu rezistentās tuberkulo-
zes formas. Astmas ārstēšanā pēdējos gados ir 
parādījušies daudz jaunu medikamentu. Lieto-
jot atbilstošus medikamentus, slimību var labi 
kontrolēt, šie pacienti pārsvarā ārstējas ambula-
tori un stacionārā nonāk tikai smaga uzliesmo-
juma gadījumā.
– Ar kādiem sasniegumiem Tuberkulozes un 
plaušu slimību centrs var lepoties visvairāk?
– Visā pasaulē atzīst mūsu panākumus tuberku-
lozes ārstēšanā un diagnostikā. Mācību centra 
izveidošana ir veicinājusi kontaktu nodibinā-
šanu ar kolēģiem ārvalstīs, daudzi ir pabijuši šeit. 
Tāpat mēs dodamies uz kongresiem, kur satiekam 
savus kolēģus. Reiz mums bija saruna ar veselības 
ministru par tuberkulozi, no kuras sapratām, ka 
arī starptautiskā līmenī darbs tuberkulozes iero-
bežošanas jomā tiek vērtēts atzinīgi.
– Divas lietas, par ko mūsdienīgas veselības 
aprūpes sakarā daudz tiek runāts, ir aprīko-
jums un personāls. Vai šajā ziņā pie jums viss 
ir kārtībā?
– Tas ir ļoti smags jautājums. Aprīkojums ir nolie-
tots un novecojis. Tā kā �nansējuma trūkst, tad 
iegādāties jaunu aparatūru ir sarežģīti. Tas ir attie-
cināms pat uz bojātajiem aparātiem, kurus ir grūti 
aizvietot, nemaz nerunājot par kādām izaugsmes 
iespējām. Neiepriecinoša ir arī situācija ar perso-
nālu. Nevienam nav noslēpums, kādas ir medicī-
nas darbinieku algas. Par tādu atalgojumu ir grūti 
atrast ne tikai labu un izglītotu personālu, bet dar-
biniekus vispār. Ņemot vērā, ka mēs neatrodamies 
Rīgas centrā, uz šejieni ir diezgan tālu jābrauc, 
turklāt pastāv risks saslimt ar infekcijas slimību, 

situācija ir sarežģīta. Taču personāla problēmas 
ir visā valstī. Speciālisti pamazām plūst prom no 
Latvijas, un mēs neko nedarām, lai to apturētu. 
Jaunu mediķu sagatavošana aizņem daudz laika 
un prasa lielus līdzekļus, kurus mēs šādos gadī-
jumos vienkārši zaudējam.
– Vai var teikt, ka valstī ir noteikta plaušu sli-
mību ārstēšanas politika, vai arī tā mainās līdz 
ar jaunas Saeimas ievēlēšanu, jaunas valdības 
nākšanu pie varas?
– Valstī attiecībā uz veselības aprūpi ir grūti izvei-
dot vienotu redzējumu un stratēģiju. Tā tiešām 
bieži mainās atkarībā no vēlēšanu rezultātiem. 
Kas attiecas uz tuberkulozes ārstēšanu, tad mums 
parasti izdodas rast kādu risinājumu, jo tā ir infekci-
jas slimība, no kuras baidās. Tuberkuloze savā ziņā 
ir sabiedrības veselības spogulis, un noteikt tai 
kādas kvotas nebūtu prāta darbs. Tāpēc es nevaru 
teikt, ka šī ārstniecības nozare tiktu gremdēta. 
Tomēr ir lietas, kuras jāsakārto, piemēram, tuber-
kulozes likumdošana. Līdzīga ir situācija ar �nan-
sējumu. Tuberkulozes un plaušu slimību centru 
iekļaujot Austrumu slimnīcas sastāvā, mūsu �nan-
sējums tika nepamatoti samazināts par trim miljo-
niem eiro, nesamaksājot par darbu, kuru mēs visu 
laiku esam veikuši un turpinām veikt, pārsvarā tas 
attiecas uz bronholoģiju un plaušu ķirurģiju. Kaut 
arī esam sakārtojuši struktūru un daļu �nansējuma 
atguvuši, tomēr joprojām esam mīnusos.
– Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, vai ir 
tādi gadījumi, kad pacientam nav iespējams 
nodrošināt viņam nepieciešamo terapiju?
– Mums šādu gadījumu nav. Tuberkulozei veidot 
rindas nedrīkst, jo šie pacienti ir epidemioloģiski 
bīstami, tādēļ visi jāatklāj un jāārstē. Nodrošinām 
arī visu pacientu izmeklēšanu, ja pastāv aizdomas 
par saslimšanu ar tuberkulozi. Šie izmeklējumi un 

SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

Mūsdienu terapija ar padomju piegaršu

Andra Cīrule: «Mēs sniedzam augsti specializētus pakalpojumus pacientiem ar tuberkulozi un plaušu slimībām. Latvijā ir tikai 
viens šāds centrs.»
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nepieciešamā ārstēšana tuberkulozes gadījumā 
pacientiem ir bez maksas. Nav bijis tādu gadī-
jumu, kad naudas trūkuma dēļ mums neļautu 
pacientu izmeklēt. Problēma ir tā, ka pacientu 
skaits ar katru gadu aug, bet �nansējums paliek 
iepriekšējā līmenī. Arī ambulatori mēs varam pie-
ņemt visus pacientus, kuriem tas ir nepieciešams, 
nekādu ierobežojumu nav. Ja tādi būtu, tad mēs 
nemaz nevarēt strādāt.
– Laiku pa laikam plašsaziņas līdzekļos parā-
dās ziņas, ka centrs varētu pārcelties uz 
jaunām telpām. Šajā sakarā ir ticis minēts 
stacionārs Gaiļezers, Linezers. Jūsuprāt, cik 
tas būtu lietderīgi un kā citi slimnieki varētu 
reaģēt uz faktu, ka viņiem blakus ārstējas 
tuberkulozes pacienti?
– Pašlaik mēs atrodamies nomaļus no lielām 
apdzīvotām vietām, kas noteikti ir pluss. Mīnuss 
ir apjomīgā infrastruktūra, kas ievērojami palie-
lina izmaksas. Centrs pašreizējās telpās strādā jau 
kopš 1971. gada. Daļa no tām ir remontētas, bet 
citas nav un ir samērā sliktā stāvoklī. Mēs pie šīs 
situācijas jau esam pieraduši, bet cilvēki no malas 
mums ir teikuši, ka palātām ir «padomju smarža». 
Tāpēc ir jāatrod risinājums. Ja līdzekļi centra telpu 
remontā vairs netiks ieguldīti, jo objekts vien-
kārši ir pārāk liels, tad ir jādomā, kur mūs likt. Ir 
vairāki varianti, piemēram, pārcelšanās uz Line-
zeru vai papildu korpusa būvniecība Gaiļezerā. 
Pagaidām gan nekāds lēmums nav pieņemts, viss 
ir tikai diskusiju līmenī. Runājot par sabiedrības 

reakciju, protams, tāda ir vienmēr, ja seko kādas 
izmaiņas. Tāda bija, kad slēdza centra �liāles Cep-
līši un Lielbērze. Tāpat, ja centru pārceltu uz Line-
zeru, noteikti sekotu atbildes reakcija. Tomēr es 
neuzskatu, ka citiem pacientiem tas būs palie-
lināts in�cēšanās risks, ja tuberkulozes pacienti, 
ārstējoties stacionārā, tiek pareizi izolēti. Rietum-
valstīs tuberkulozes pacienti ārstējas vienā nodaļā 
ar citiem plaušu slimību pacientiem. Galvenais ir 
pareiza infekcijas kontrole, un šī slimība noteikti 
nav bieds sabiedrībai.
– Mums ļoti patīk runāt par to, ka Latvijas eko-
nomikas attīstība pēdējos gados ir veiksmes 
stāsts, tomēr šķiet, ka finansējums medicīnai 
vai nu pieaug ļoti lēni, vai nepieaug vispār. Kā 
jūs raksturotu situāciju?
– Medicīnai naudas tiešām ir salīdzinoši ļoti maz. 
Pieļauju, ka mēs noteikti būtu tikuši daudz tālāk, 
ja redzējums uz nozares ilglaicīgo attīstību nebūtu 
tik ievērojami mainījies. Ludzas slimnīcā ir uzcel-
tas jaunas operāciju zāles, bet šobrīd tās stāv 
tukšas, jo ir mainīts slimnīcas pro�ls, un šodien 
tās vairs nav vajadzīgas. Tikmēr mūsu ķirurgiem 
darba apstākļi ir diezgan bēdīgi. Novirzot �nan-
sējumu tām iestādēm un nozarēm, kur tas ir vis-
vairāk vajadzīgs, tik slikti nebūtu. Nauda vienmēr 
ir bijusi veselības aprūpes lielākā problēma, bet 
es uzskatu, ka, sakārtojot struktūru, varētu izda-
rīt daudz vairāk.
– Kādas ir lielākās grūtības, ar kurām jūs 
saskaraties ikdienas darbā?

– Lielākās problēmas mums sagādā aparatūras 
trūkums. Vienu brīdi bija izveidojusies situācija, 
kad uz trijiem ārstiem bija četri bronhoskopi. 
Viena bronhoskopa apstrāde (dezinfekcija) aiz-
ņem aptuveni 45 minūtes. Divās darba vietās mēs 
stundas laikā varam veikt vidēji sešas bronhosko-
pijas, bet bronhoskopu trūkuma gadījumā vidēji 
3–4, jo ārstiem nav ar ko strādāt, jāgaida, kamēr 
bronhoskops izies dezinfekcijas ciklu. Dienā tiek 
veiktas vairāk nekā 20 bronhoskopijas, tāpēc tas 
radīja diezgan lielas galvassāpes. Šobrīd situācija 
ir uzlabojusies, jo vienu šādu ierīci nomājam, un ir 
iegādāts viens jauns bronhoskops. Pie mums vairs 
nav iespējams uztaisīt ehokardiogrammu, un šīs 
procedūras veikšanai mums pacienti ir jānogādā 
uz citām ārstniecības iestādēm. Centrā ir jūtams 
personāla trūkums. Vislielākās problēmas ir ar 
medicīnas māsām. Ārstiem tās nav tik samilzušas, 
jo vecākie ārsti cenšas saglabāt esošo speciālistu 
kodolu, un arī jaunie speciālisti izrāda interesi par 
iesaistīšanos slimnīcas darbā.
– Kurās sfērās jūs vēlētos redzēt lielā-
kos uzlabojumus un kur tie būtu visvairāk 
nepieciešami? 
– Mans sapnis ir normāli apstākļi pacientiem 
un personālam nodaļās. Ir grūti noskatīties, 
ka pacientiem nodaļās ir pieejamas tikai divas 
tualetes: pa vienai katrā koridora galā. Palātas 
ir katastrofālā stāvoklī. Domāju, ka būtu tikai 
normāli, ja pacienti varētu gulēt mazās palātās, 
un pie katras no tām būtu labierīcības. Pašlaik 

viņi dažkārt atsakās nākt uz stacionāru redzot, 
kādi apstākļi te sagaida. Ja tas ir iespējams, 
pacienti labprātāk ārstējas mājas apstākļos vai 
to nedara vispār. Plaušu slimību centrā ir daudz 
augsti kvali�cētu speciālistu, un mēs cenšamies 
slimniekus izmeklēt maksimāli ātri. Pie mums 
ir pieejamas visas vajadzīgās izmeklēšanas un 
ārstēšanas metodes. Mēs varam izdarīt daudz, 
taču darba apstākļi ir neapmierinoši. Operāciju 
zāles ir sliktā stāvoklī, un lielākā daļa ārstu tādās 
ir operējuši visu mūžu. Es nezinu, vai šie speciā-
listi sava darba mūža laikā tiks pie apmierino-
šiem darba apstākļiem.
– Kāda ir Tuberkulozes un plaušu slimību 
centra nākotnes vīzija tuvākajiem pieciem 
gadiem? 
– Atkal minēšu struktūras sakārtošanu, jauna, 
moderna aprīkojuma iegādi. Mums nav problēmu 
strādāt, netrūkst jaunu, gaišu prātu, kuri nāk ar 
savām idejām par centra attīstību. Taču veselības 
aprūpes sistēmā mēs zināmā mērā esam palikuši 
tādā kā pabērna lomā. Mēs varam pieņemt ar ārst-
niecību saistītus lēmumus, bet attiecībā uz teh-
nisko nodrošinājumu situācija ir tiešām sarežģīta. 
Ņemot vērā esošo �nanšu situāciju, aina izskatās 
drūma. Mums ir mērķi, un mēs vēlamies strādāt 
atbilstoši pasaules līmenim, bet pašlaik pat ikdie-
nas darbs sagādā problēmas. Es gan vēlreiz gribu 
uzsvērt: centra speciālistu profesionālais līmenis 
ir ļoti augsts. Un cerams, ka mēs izcīnīsim savu 
vietu zem saules.

Mūsdienu terapija ar padomju piegaršu

Republikas prettuberkulozes dispansers sāka darboties 1971. gadā. Vēsturiski šeit vairāk ārstējās tuber-
kulozes slimnieki, mazāk – pacienti ar citām plaušu slimībām, bet, gadiem ejot, situācija ir mainījusies. 
Tuberkulozes pacientu skaits samazinās, un citu pacientu skaits aug.

Plaušu slimību 
centrā ir daudz 
augsti kvalificētu 
speciālistu, un te 
cenšas slimniekus 
izmeklēt maksi-
māli ātri. Viņiem 
ir pieejamas 
visas vajadzī-
gās izmeklēšanas 
un ārstēšanas 
metodes.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILONA NORIETE

Tu atkal klepo? Šo jautājumu nākas dzir-
dēt bieži, bet jo īpaši laikā, kad apkārt 
«staigā» vīrusi. Ikdienas steigā un aizņem-
tībā nereti klepum nepievēršam pietie-
kami lielu uzmanību, cerot, ka tas pāries 
pats no sevis, vai labākajā gadījumā 
izdzeram kādu pretklepus sīrupu. Die-
nām ritot, klepus bieži vien tiešām pazūd 
vai sāk mazāk traucēt, taču nereti ir gadī-
jumi, kad bez ārsta palīdzības neiztikt.

Par to, cik klepus mēdz būt dažāds un kā ar to 
cīnīties, noskaidrosim sarunā ar Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas alergoloģi pneimonoloģi 
Inetu Grantiņu.

– Lūdzu, izstāstiet, kas ir klepus.
– Jāteic, ka klepus, tāpat kā iesnas, ir organisma 
aizsargreakcija. Tas darbojas kā aizsargmehā-
nisms, lai elpceļi atbrīvotos no svešām daļiņām. 
Piemēram, saaukstēšanās gadījumā no krēpām. 
Klepus receptorus, kas izvietoti no balsenes līdz 
bronhiem, var kairināt gan ķīmiski, gan mehāniski 
spēki u.c. Klepus ir viens no biežākajiem simpto-
miem, ar kuru vecāki ar savām atvasītēm griežas 
pie speciālistiem.
– Klepus mēdz būt dažāds.
– Jā, tā tiešām ir. Sausu, neatklepojošu, kairinošu 
klepu bez krēpām dēvē par sausu klepu. Parasti 
tāds mēdz būt slimības sākumā. Otrs ir atklepo-
jošs, produktīvs – to sauc par mitru klepu. Vēl var 
būt kairinošs klepus, kas vairāk atgādina tādu kā 
krekšķīti. Visbiežāk tam ir neirogēnas (emocionā-
las) dabas iemesls.
Klepus rašanos var provocēt problēmas augšējos 
elpceļos. Piemēram, bērnam var būt iesnas, un, 
tām nokļūstot aizdegunē, parādās mitrs klepus. 
Tādos brīžos var būt sajūta, ka klepus nāk no bron-
hiem, taču, tos izklausoties, neko tādu nekonstatē. 
Savukārt, ja bērnam klepus ir jau bronhos, ārsts 
varēs dzirdēt troksnīšus.
– Nedaudz jau pieminējāt klepus iemeslus. 
Kādi tie var būt?
– Maziem bērniem visbiežākie iemesli ir vīrusi. 
Sākumā klepus var būt sauss, karinošs. Lie-
tojot dažādus medikamentus, tas var pār-
iet atklepojošā.
Ja klepus nav saistīts ar vīrusa saslimšanu vai bak-
teriālu infekciju, tas mēdz būt gan pa dienu, gan 
pa nakti un pie slodzes, turklāt ar (bez) sēkšanu, 
ārsts var sākt domāt, vai klepum nebūs astma-
tisks raksturs.

– Cik ātrā laikā klepum ir jāpāriet un kad par 
to jāsāk uztraukties?
– Vīrusa izraisīts klepus visbiežākais ilgst divas trīs 
nedēļas. Taču, ja tas ir hronisks, tāds var saglabā-
ties ilgāk par četrām nedēļām, reizēm pat asto-
ņas nedēļas.
Ja klepus atkārtojas vairākas reizes gadā, tad arī 
to var uzskatīt par normu. Mazuļiem, kas apmeklē 
bērnudārzu, norma var būt līdz pat astoņām rei-
zēm gadā. Ja viņi slimo un klepus nav ilgstošs, to 
nevajag uzskatīt par patoloģiju. Savukārt skolē-
niem tās var būt četras piecas reizes gadā.
– Ko nozīmē hronisks klepus?
– Kā jau minēju, par tādu var runāt, ja klepus ilgst 
vairāk par četrām nedēļām. Tas gan nenozīmē, ka 
tas uzreiz būs astmatisks klepus.
Hroniska klepus iemesli var būt dažādi. Piemē-
ram, bērniem līdz piecu gadu vecumam tie var 
būt dažādi vīrusi: rinovīruss, respiratorais sinci-
tiālais vīruss, gripa, paragripa. Tāpat klepum var 
būt arī bakteriāla izcelsme.
Hronisks klepus vienmēr jāizmeklē. Ja bērnam ir 
sauss klepus ar (bez) sēkšanu, turklāt anamnēzē 
ir atopiskais dermatīts, tad mēs vairāk domāsim 
par astmu. Savukārt, ja viņam ilgstoši ir mitrs kle-
pus, ar krēpām, turklāt tas nepadodas ārstēšanai 
ar dažādiem sīrupiem, tas liek aizdomāties par 
kādu nopietnāku saslimšanu.
– Kā notiek izmeklēšana?
– Kad pacients atnāk pie speciālista, vispirms ir 
jānoskaidro slimības gaita. Vecāki tiek iztaujāti 
par slimību, par citu ģimenes locekļu saslimša-
nām, par lietotajiem medikamentiem un pat to, 
kā bērniņš dzimis u.c. Ja ārstam būs aizdomas par 
astmatisku klepu, bet bērnam šādas izpausmes 
būs pirmo reizi, turklāt, ja viņš klepo tikai divas 
vai trīs nedēļas, astmas diagnoze uzreiz netiks 
noteikta. Bet, ja gada laikā jau bijušas vairākas 
līdzīgas epizodes, tad gan ar lielāko varbūtību 
varēs runāt par astmu. Lai precizētu šo diag-
nozi, bērnam, sākot no piecu sešu gadu vecuma, 
ārsts var veikt spirogrā� ju, ar kuru tiek mērīta 
plaušu funkcija. Pirms izmeklējuma pacients ir 
jāsagatavo: jāizstāsta, kas viņam būs jādara. Ja 
spirogrā� jas rādītāji pēc bronhu paplašinātāja 
ieelpošanas (bronhu dilatācijas tests) ievērojami 
uzlabojas, tas faktiski apstiprina astmas diagnozi. 
Ja mums ir aizdomas par to, ka klepus iemesls 
varētu būt saistīts ar kādu alergēnu, bērnam tiek 
izdarīts ādas alerģijas tests ādas dūrienu veidā 
(Prick). Bet, ja kādu iemeslu dēļ šādu testu veikt 
nav iespējams, bērnam paņem asins analīzes – 
speci� skos imunoglobulīnus uz inhalāciju un/vai 
pārtikas alergēniem.

– Kādas ir tālākās darbības pēc šīm 
pārbaudēm? 
– Ja mums ir slimības anamnēze, pozitīvi ādas 
jutības testi, kā arī, ja spirogrā� ja rāda, ka bronhu 
dilatācijas tests ir pozitīvs, ar vislielāko varbūtību 
bērnam tiks noteikta bronhiālās astmas diagnoze. 
Tas nozīmē, ka būs jālieto medikamenti. Vieni ir 
inhalējamie bronhus paplašinošie medikamenti, 
kurus lieto tikai akūtās situācijās. Bet otri – ārstējo-
šie. Piemēram, inhalējamie kortikosteroīdi. Tāpat 
ārsts var ieteikt nehormonālos medikamentus, 
piemēram, leikotriēnu receptoru antagonistus.
Ja klepus ilgstoši saglabājas pēc dažādām infek-
cijām, tad jāmeklē to izraisītājs un ar to jācīnās. 
Tam var būt arī bakteriālas dabas izsaucējs: strep-
tokoki, mikolazmas infekcija u.c.
– Kā jūs vērtējat tautas metodes cīņai ar 
klepu? Piemēram, ārstēt to ar rutku sulu vai 
ko tamlīdzīgu?
– Kā jau sākumā minēju, ja tas tiešām ir nenozī-
mīgs saaukstēšanās klepus, kas ilgst divas nedē-
ļas, to var ārstēt ar tautas metodēm. Tas ir tāpat 
kā ar iesnām, kas parasti ilgst nedēļu, desmit die-
nas. Bet speci� skam klepum, kura iemesls var būt 
astma vai cita elpceļu saslimšana, tautas meto-
des nelīdzēs – būs jāmeklē speciālista palīdzība.
– Ja bērnam parādās klepus, ko vajadzētu 
ievērot un darīt, lai tas nepārtaptu hroniskā?
– Lai neielaistu saaukstēšanās klepu un tas neat-
tīstītos līdz plaušu karsonim, cīņa jāsāk, kolīdz 
bērns saslimis. Piemēram, ja viņam ir iesnas, 
tās jāārstē.
Pašā sākumā, protams, ja tā ir tikai vīrusa saslim-
šana, bērnam jādod daudz dzert šķidrumu. Pret 
klepu var lietot kaut ko no tautas metodēm, pie-
mēram, pienu ar rutku, medu vai ko tamlīdzīgu. Ja 
nav temperatūras, var sildīt kājas vai likt sildošās 
smēres. To visu var darīt, ja tā ir vienkārša vīrusa 
saslimšana. Ja bērnam ir mokošs klepus, to var 
atvieglot ar sīrupu, kas to nomāks. Taču jāņem 
vērā: ja tas ir jau atklepojošs, nedrīkst lietot sīru-
pus, kas klepu nomāc. Ja ir izveidojušās krēpas, 
jāpalīdz tām atklepoties – šeit var noderēt atkle-
pojošie sīrupi, krēpu šķīdinātāji. Šādos gadījumos 
var palīdzēt arī � zioterapija, vingrošana.
Ja klepus aizgājis jau tik tālu, ka vecāki ar ausi 
saklausa trokšņus, tad jādodas pie speciālista un 
jāuzsāk speci� ska terapija. Šeit tautas metodes 
noteikti nelīdzēs.
– Vai nav tā, ka sīrupus var dzert tikai kādu 
noteiktu laiku un nedrīkst pārcensties ar 
to lietošanu?
– Ja sīrupa tiks iedots par daudz, bērnam var parā-
dīties izsitumi. Tādos gadījumos vecāki parasti sāk 

domāt, ka tā ir medikamenta izraisīta alerģija, bet 
vienkārši sīrupa ir iedzerts par daudz. Savukārt, ja 
tas tomēr ir speci� sks hronisks klepus, ar vislie-
lāko varbūtību sīrups nebūs efektīvs. Tādos gadī-
jumos pacients parasti nokļūst pie speciālista. Ja, 
ārstējoties ar sīrupiem, ir ļoti labs efekts, tos vajag 
lietot, tikai nedrīkst pārdozēt.
– Ja ārsts uzskata, ka tas nav parasts, bet 
jau hronisks klepus, kā satrauktos vecākus 
nomierināt, lai viņi nekristu panikā?
– Runājot par bronhiālo astmu, vecākiem jāsap-
rot, ka, pateicoties medikamentiem, kas šobrīd 
pieejami, slimības simptomus var lieliski kontro-
lēt un ar šo diagnozi sadzīvot. Visi uzturošie un 
ārstējošie medikamenti domāti tam, lai bērns 
varētu apmeklēt bērnudārzu un skolu, sportot 
un uzturēt tieši tādu pašu aktīvu dzīvesveidu 
kā citi bērni. Ja simptomi tiek pareizi kontrolēti, 
bērnam nav ne dienas, ne nakts klepus, ne arī pie 
� ziskas slodzes. Viņš ir izgulējies, var mierīgi iet 
uz skolu, piedalīties visās aktivitātēs. Viņš slimību 
nejūt. Ir jāsaprot, ka šobrīd astma nav tā smagā 
saslimšana, kāda tā bija agrāk, kad mums nebija 
medikamentu un pacientiem bija biežas elpas 
trūkuma lēkmes.
– Ir vēl viens pozitīvs fakts: bērnam augot, ast-
mas simptomi var mazināties un pat izzust.
– Jā, protams. Ja astmu izraisa vīrusi, bērns tie-
šām to pāraug. Parasti lūzuma punkts ir pus-
audža vecums, kad mainās visa imūnā sistēma 
un hormoni. Ārsti tādā situācijā mēdz teikt, 
ka astma ir remisijas stadijā. Savādāk ir tad, 
ja ir paaugstināta jutība pret alergēniem – 
šiem cilvēkiem astma var izpausties arī pieau-
gušo vecumā.
– Daudziem astmas izraisītājs var būt gan 
vīrusi, gan alergēni.
– Parasti, pacientam pieaugot, kā kairinātājs vai-
rāk dominē alergēns. Ja veiksmīgi izdodas no šī 
kairinātāja izvairīties, astmas simptomi var neiz-
pausties. Kaut gan jutība saglabājas visu mūžu, 
tikai vienam tā var būt mazāk izteikta, citam – 
vairāk. Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem 
– no mūsu dzīvesveida, no stresa, no infekcijām.
– Ko jūs varētu novēlēt pacientiem un 
viņu vecākiem?
– Es noteikti gribētu iedrošināt nebaidīties no 
astmas diagnozes. Tāpat es vēlētos, lai viņi šo 
diagnozi izprot un uzticas ārstam. Ja pacientam 
ir nozīmēti medikamenti, tad tos vajag lietot, nevis 
izvairīties, uzskatot, ka tie radīs blaknes. Tā nav, 
un par to nav jāuztraucas. Ja būs laba kopdarbība 
starp ārstu un pacientu, rezultāts neizpaliks. Es 
novēlu, lai tā arī būtu!
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Ineta Grantiņa: «Maziem bērniem visbiežākais klepus 
iemesls ir vīrusi. Sākumā klepus var būt sauss, karinošs. Lie-
tojot dažādus medikamentus, tas var pāriet atklepojošā.»

Organisma 
aizsargreakcija – 
klepus



7

Plaušu
veselības avīze

FOKUSS

TOMS ZVIRBULIS

Viens no «karstiem» tematiem pēdējo 
mēnešu laikā ir smēķēšanas aizliegšana 
automašīnās. Smēķēšanas aizliegumu 
aktualizēšanās ir saasinājusi debates, kā 
ierobežot smēķēšanu bērnu un grūtnieču 
klātbūtnē un ka pašām mātēm vienmēr 
vajadzētu atcerēties, kā šis sliktais iera-
dums ietekmē viņu atvases.

Lai noskaidrotu vairāk par to, kā bērnu ietekmē 
nikotīns un cigarešu dūmi, uz sarunu aicinājām 
Tuberkulozes un plaušu slimību centra Bērnu 
tuberkulozes nodaļas ārsti Ivetu Ozeri.

– Cik izplatīta smēķēšana ir to sieviešu vidū, 
kurām ir bērni?
– Trūkst precīzu datu par to, cik izplatīta ir smēķē-
šana reproduktīvā vecuma sieviešu vidū. Slimību 
pro�lakses un kontroles centrs (SPKC) 2014. gadā 
veica pētījumu, kurā noskaidroja, ka vidēji smēķē 
36% Latvijas iedzīvotāju: 52% Latvijas vīriešu un 
21% sieviešu. Daļai šo sieviešu noteikti ir bērni. 
Kāpēc smēķējošo mammu jautājumam pievēršam 
pastiprinātu uzmanību? Uzņemot bērnu nodaļā, 
jautājam, vai mamma smēķē. Vairāk nekā puse 
atbild: jā, smēķēju. Atbilde ir tāda pati, kad jautā-
jam, vai viņa smēķējusi arī grūtniecības laikā. No 
tā var izdarīt secinājumu, ka šo sieviešu bērni bie-
žāk slimo gan ar tuberkulozi, gan citām plaušu sli-
mībām. Mums tas šķiet nepieņemami. Arī šobrīd 
aptuveni pusei mūsu nodaļas pacientu mātes 
smēķē, un māsiņa kā šveicars dežurē pie durvīm, 
lai izlaistu ārā uzpīpēt. Slikti ir arī tas, ka kopš 2012. 
gada smēķējošo sieviešu skaits ir pieaudzis.
– Kāda ir tabakas un dažādu tās degšanas 
blakusproduktu ietekme uz bērnu, ja māte 
nepārtrauc smēķēt grūtniecības laikā?
– Ja smēķē māte, smēķē arī bērns. Tabakas 
ietekme ir tāda pati kā uz pieaugušo, un tam 
papildus kaitīgās vielas ietekmē augļa attīstību 
mātes organismā. Ir vismaz desmit zināmu stā-
vokļu un slimību, kuru rašanās iemesls ir mātes 
smēķēšana grūtniecības laikā un kas turpmāk 
ietekmē visu bērna dzīvi. Sākot jau ar spontānu 
grūtniecības pārtraukšanos. Nākamais solis ir 
augļa augšanas traucējumi, jo nikotīns izraisa 
asinsvadu sašaurināšanos. Oglekļa monoksīds, 
kas ir cigarešu dūmos, saistās ar augļa eritrocī-
tiem, tātad pasliktinās skābekļa un barības vielu 
piegāde nedzimušajam bērnam. Augļa augšana 
tiek aizkavēta, un viņš vairs neatbilst tā saucama-
jam gestācijas vecumam, jo katrā grūtniecības 
nedēļā auglim ir jāsasniedz konkrēts augums un 
svars. Šādi bērni bieži vien piedzimst ar mazāku 
svaru, nekā tam vajadzētu būt. Nākamais ir 
zīdaiņa pēkšņās nāves sindroms (pēkšņa negai-
dīta un neizskaidrota nāve zīdaiņa vecumā). Šim 
sindromam vēl arvien meklē iemeslu, bet ir pie-
rādīts, ka viens no zīdaiņu pēkšņās nāves sin-
droma iemesliem ir mātes smēķēšana un pasīvā 

smēķēšana grūtniecības laikā. Arī šajā gadījumā 
tabakas dūmos esošās indīgās vielas un nikotīns 
ir tieši saistīti ar pasliktinātu skābekļa piegādi aug-
lim. Vēlāk šāds zīdainis nespēj adekvāti reaģēt uz 
skābekļa trūkumu ar dziļu ieelpu, viņam var apstā-
ties elpošana, izraisot nāvi. Ir arī vairākas iedzim-
tas malformācijas (iedzimti defekti), piemēram, 
vilka rīkle vai zaķa lūpa. Ja māte smēķē pirmajā 
grūtniecības trimestrī, ir lielāks risks, ka, bērnam 
piedzimstot, viņam būs šāds defekts. Tāpat tiek 
aizkavēta smadzeņu augšanas attīstība. Bērnam 
var būt grūtāk mācīties, var būt zemāks inteliģen-
ces koe�cients un dažādi uzmanības traucējumi, 
piemēram, hiperaktivitāte. Šie bērni daudz biežāk 
slimo ar elpceļu slimībām un astmu. Arī vēža risks 
viņiem ir daudz lielāks.
– Jūs minējāt par pirmo grūtniecības trimestri, 
tātad kaitējums auglim tiek nodarīts ļoti ātri?
– Par daudzumu, kāds jāieelpo pasīvi, vai ciga-
rešu skaitu, kāds jāizsmēķē, lai rastos kaitējums 
bērnam, es jums precīzu atbildi sniegt nevarēšu. 
2003. gada 21. maija PVO Vispārējā konvencijā 
par tabakas uzraudzību ir skaidri pateikts, ka nav 
zināms drošs tabakas dūmu ekspozīcijas līmenis. 
Tāpēc, lai pilnībā pasargātu sevi no pasīvās smē-
ķēšanas, ir nepieciešama no tabakas dūmiem pil-
nīgi brīva vide. Daudzums ir individuāls, bet tas 
nav zināms.
– Cik lielā mērā pasīvā smēķēšana ietekmē 
augli? 
– Pasīvās smēķēšanas gadījumā ietekme varētu 
būt mazāka, jo ir jāņem vērā arī apkārtējās vides 
faktori. Piemēram, cik ilgā laikā tabakas dūmi 
izkliedējas. Lai gan mēs jau nezinām, cik tuvu 
māte bijusi šai gruzdošajai cigaretei un cik ilgi 
elpojusi dūmus.
– Ja māte grūtniecības laikā izmanto niko-
tīna plāksterus, lai atvieglotu vajadzību pēc 
cigaretēm, vai negatīvā ietekme uz bērnu 
samazinās? 
– Nevaru minēt nevienu pozitīvu nikotīna īpa-
šību. Tā ir atkarību izraisoša viela, tā ir stipra inde, 
un tā ir kancerogēna viela. Ja māte lieto nikotīna 
plāksterus, tad nikotīns, ko caur mātes organismu 
saņem bērns, ir kaitīgs jebkurā gadījumā, bet, ja 
mēs to salīdzinām ar indīgajām vielām un nikotīna 
daudzumu, ko māte uzņem smēķējot, tad posts ir 
ievērojami mazāks. Ietekme ir pilnīgi noteikti, bet 
ne tik liela. Galvenā plākstera priekšrocība ir tā, ka 
tas nepakļauj māti un bērnu kaitīgajai tvana gāzes 
iedarbībai. Problēmas ar augļa asinsriti un asinsri-
tes sistēmu arī ir mazāk izteiktas gadījumos, kad 
tiek izmantots cigaretes aizvietojošais plāksteris, 
nevis izsmēķētas kādas desmit cigaretes dienā.

– Kā bērna attīstību ietekmē tas, ka māte 
atmet smēķēšanu pašā grūtniecības sākumā?
– Atmešana ir ļoti apsveicama. Dūmi ir gaistošas 
vielas. Ja bērns vairs nav pakļauts kaitīgo vielu 
ietekmei vai arī tā būs neliela, rezultāts var būt 
tikai un vienīgi pozitīvs.
– Ja māte atsāk smēķēt pēc bērna piedzimša-
nas, vai viņai būtu jāizvairās no mazuļa baro-
šanas ar krūti?
– Nikotīns un citas indīgās vielas nonāk mātes 
asinsritē un līdz ar to arī mātes pienā. Augstākā 
nikotīna koncentrācija pienā tiek sasniegta 30–60 
minūtes pēc smēķēšanas. Ar nikotīna plāksteri un 
mātes pienu ir līdzīga situācija, tikai kaitīgo vielu 
koncentrācija būs daudz mazāka. Tomēr baro-
šana ar krūti jebkurā gadījumā būs vērtīgāka par 
bērna barošanu ar kādu no plaši pieejamajiem 
maisījumiem, pat ņemot vērā kaitējumu, kuru 
nodara tabakas dūmi. Protams, māte varētu izvē-
lēties nesmēķēt stundu pirms barošanas, un tad 
ietekme būtu vēl mazāka.
– Kā ir tad, ja abi bērna vecāki smēķē?
– Tad ietekme ir dubulta. Tā kā abi vecāki vienlai-
kus, visticamāk, nesmēķē, tad pasīvā smēķēšana 
ietekmē divreiz vairāk, un arī tabakas dūmu eks-
pozīcija ir divreiz lielāka.
– Ja bērnam ir kādas hroniskas elpceļu slimī-
bas, vai ir iespējams to saasinājums, ja viņu 
ilgstoši ietekmē šīs kaitīgās vielas?
– Pirmkārt, pasīvajai smēķēšanai pakļautiem 
bērniem ir divreiz lielāks pēkšņās zīdaiņa nāves 
risks. Ja smēķētāja ir māte, tad šis risks ir piec-
reiz lielāks. Otrkārt, piektajai daļai bērnu, kuri ir 
pakļauti pasīvajai smēķēšanai, ir bronhiālā astma. 
Ja smēķētāja ir māte, tad astmas lēkmes ir sma-
gākas, biežākas un ilgstošākas. Treškārt, šiem 
bērniem biežāk ir dažādi augšējo elpceļu iekai-
sumi, jo nikotīns un citas kaitīgās vielas samazina 
skropstiņepitēlija funkciju, kas atbild par kaitīgo 
vielu izvadīšanu no elpceļiem. Ja šī funkcija ir 
nomākta, bērni kļūst uzņēmīgāki pret jebkuru 
infekciju. Arī makrofāgu (šūnu, kuras satver un 
iznīcina kaitīgās vielas) funkcija ir novājināta, 
bērna imūnsistēma vairs nenogalina baciļus. 
Bērns slimos biežāk, iespējams, arī ar tuberku-
lozi. Smēķēšana ir viens no tuberkulozes attīstī-
bas riska faktoriem.
– Kā bērnu vislabāk pasargāt no pasīvās 
smēķēšanas? 
– Man šķiet, ka palīdzēt varētu likumdošana. Ja 
vecāki ir gatavi ieklausīties tajā, ko mēs sakām, tad 
varbūt viņi sapratīs, ka nedrīkst smēķēt vietās, kur 
uzturas bērni. Diemžēl kaitīgās vielas tāpat uzkrā-
jas matos, apģērbā, uz dažādām virsmām. Tā ir tā 

saucamā trešās pakāpes smēķēšana (third hand 
smoking). Dzīvē visi parasti noliedz smēķēšanu 
bērna klātbūtnē, bet gadījumā, ja ģimene dzīvo 
trīsistabu dzīvoklī un vecāki smēķē virtuvē, tas ir 
tāpat kā smēķēt bērna klātbūtnē. Tāpat es neņe-
mos spriest, cik efektīvi bērns būs pasargāts, ja 
vecāki ies uzsmēķēt ārpus dzīvokļa. Varbūt pie-
nāks laiks, kad arī mūsu rīcībā nonāks bioloģiskie 
marķieri, ar kuru palīdzību varēsim noteikt, ka 
bērns ir pakļauts pasīvajai smēķēšanai, un pie-
rādīt, ka konkrētā elpceļu slimība ir saistīta ar 
to. Tādā gadījumā arī likumdošana varētu palī-
dzēt vairāk.
– Ņemot vērā jūsu teikto, vai būtu jāpiemēro 
sodi vecākiem, kuri smēķē bērna klātbūtnē, 
vai tik tālu iet vēl nevajadzētu?
– Ja bērnam ir bronhiālā astma un ir pierādīts, 
ka tā ir pasīvās smēķēšanas dēļ, es nezinu, kādu 
sodu varētu piemērot valsts, jo bērna slimība jau 
ir kā sods pati par sevi. Vecāku kaitīgo ieradumu 
rezultātā cieš viņu atvase. Lai gan varbūt ir vecāki, 
kuriem tas nešķiet tik svarīgi. Tomēr SPKC veiktā 
pētījumā 47% smēķētāju bija izteikuši vēlmi atbrī-
voties no šī kaitīgā ieraduma, un daļa to noteikti 
arī izdara. Varbūt pienāks laiks, kad valsts varēs 
vairāk palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri grib atmest 
smēķēšanu, jo, piemēram, nikotīna aizstājēju lie-
tošana ir samērā dārga terapija.
– Kā jūs vērtējat valdības izstrādāto likum-
projektu, kas paredz aizliegt smēķēt auto-
mašīnu salonos?
– Pozitīvi, jo, pēc manām domām, cigarete tāpat 
kā mobilais telefons apdraud satiksmes drošību. 
Otra lieta ir smēķējošās personas veselība, jo šajā 
mazajā telpā ir daudz lielāka kaitīgo vielu koncen-
trācija. Turklāt, ja pēc tam mašīnā brauc bērni, 
viņi ir pakļauti iepriekš minētajai trešās pakā-
pes smēķēšanai.
– Vai līdz šim noteiktie tabakas izstrādājumu 
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobe-
žojumi, pēc jūsu domām, ir atstājuši pozitīvu 
iespaidu uz tabakas patērētāju skaitu jau-
niešu vidū?
– Jā, vismaz uz to norāda SPKC veiktais pētījums. 
Vismaz daļēji tas varētu būt tabakas izstrādājumu 
pieejamības samazināšanas un cenas palielinā-
šanas rezultāts.
Manā praksē jaunākajam smēķētājam bija seši 
gadi. Ir arī tādi jaunieši, kuri vēl tikai «ākstās» un 
nopietni nav sākuši smēķēt. Tad mēs mēģinām 
viņus pārliecināt, ka varbūt tas nemaz nav vaja-
dzīgs, jo izmaksā samērā dārgi, un nauda jau-
niešiem ir ļoti svarīga. Bieži vien gan cigaretes 
bērniem nopērk vecāki...

Vai bērnam 
ir tiesības 
nesmēķēt?

Piektajai daļai bērnu, kuri ir pakļauti pasīvajai smēķēšanai, 
ir bronhiālā astma. Šiem bērniem biežāk ir dažādi augšējo 
elpceļu iekaisumi, jo nikotīns un citas kaitīgās vielas sama-
zina skropstiņepitēlija funkciju, kas atbild par kaitīgo vielu 
izvadīšanu no elpceļiem. Ja šī funkcija ir nomākta, bērni 
kļūst uzņēmīgāki pret jebkuru infekciju.
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Plaušu
veselības avīze

KRISTĪNE PASTORE

Astma ir viena no tām slimībām, kuru 
nevar izārstēt, bet ar kuru var lieliski 
sadzīvot. Protams, ievērojot, zināmus 
priekšnoteikumus. Šajā procesā ir iesais-
tīts gan pacients pats un, ja nepiecie-
šams, arī viņa tuvinieki, gan ārsts.

Kā sadzīvot ar astmu, stāsta Liepājas reģionālās 
slimnīcas ārsts pneimonologs Mārcis Kristons.

– Pastāv uzskats, ka astmas slimniekiem grūts 
laiks ir pavasaris, kad plaukst pumpuri. Vai 
tā ir?
– Ja cilvēkam ir alerģija pret ziedputekšņiem, tad 
tā arī ir. Šādiem pacientiem ziemā būs vieglāk dzī-
vot, bet citādi pavasaris varētu būt bīstamāks ar 
dažādām vīrusu infekcijām, tai skaitā gripu, kas 
astmas slimniekiem var veicināt slimības uzlies-
mojumus. Pēc ziemas vispār organisms vitamīnu 
un saules trūkuma dēļ var būt novājināts.
– Atgādiniet, kādi ir raksturīgākie astmas 
simptomi? Precīzāk, simptomi, kas var likt 
cilvēkam aizdomāties par astmu.
– Galvenie simptomi ir ilgstošs klepus, apgrūtināta 
elpošana, čīkstēšana krūtīs. Parasti sākumā cilvēki 
paši mēģina ārstēties visādiem līdzekļiem, lietojot 
gan pretklepus līdzekļus, gan citus medikamen-
tus, gan dabas līdzekļus, tomēr, ja saaukstēšanās 
ieilgst, noteikti vajag doties pie ārsta.
– Astmu uzskata par diezgan viltīgu slimību, 
ko nav nemaz tik viegli diagnosticēt.
– Tā arī ir. Protams, ir ne mazums gadījumu, kad 
pacientam ir tipiskas astmai raksturīgās sūdzības 
un astmai tipiskās izmaiņas spirometrijas (elpas 
plūsmas mērījumu) rādījumos, kas nešauboties 
ļauj saprast, ka tā ir astma. Taču ir arī komplicētāki 
gadījumi. Piemēram, ja pacientam ir tikai ilgstošs 
klepus, tam var būt arī ļoti daudz citu iemeslu, 
ne tikai astma. To var provocēt deguna vai kakla 
problēmas, kuņģa problēmas, kāda plaušu sli-
mība. Tikpat labi šis klepus var būt blakus parā-
dība no medikamentu lietošanas u.c. Šajos 
gadījumos, lai nonāktu pie pareizās diagnozes, 
ir nepieciešama komplicētāka un garāka izmek-
lēšana – jāveic ne tikai spirogrā� ja, bet arī dažādi 
citi izmeklējumi, lai izslēgtu citas diagnozes.
– Kad kļūst skaidrs, ka īstais sūdzību iemesls 
tomēr ir astma, ir skaidrs arī tas, ka būs vaja-
dzīga specifiska ārstēšana, jo ar parasta-
jām zāļu tējām vai pretklepus līdzekļiem 
nebūs līdzēts.
– Jā, bez speci� skiem astmas ārstēšanas medi-
kamentiem ar šo slimību būs grūti sadzīvot, tur-
klāt tā progresēs, radot aizvien jaunus veselības 
traucējumus. Lai gan astmas ārstēšana katram 
cilvēkam ir stipri individuāla, vadoties no slimī-
bas smaguma pakāpes un daudziem citiem fak-
toriem. Ir cilvēki, kam pietiek ar vienu inhalējamo 
medikamentu, tā saucamo monoterapijas inhala-
toru, kurā ir tikai viens medikaments. Smagākos 
gadījumos slimības ārstēšanai vajadzēs vairākus 
medikamentus, parasti tie ir kombinētie inha-
lējamie preparāti, reizēm jālieto papildus zāles 
tablešu formā. Bet pats pamatu pamats astmas 
ārstēšanā ir inhalējamie preparāti, kas mērķtie-
cīgi nonāk elpceļos.
– Vai ar astmu arī ir tā kā ar daudzām citām 
slimībām: jo ātrāk to atklāj, jo vieglāka ir 
ārstēšana? 
– Visbiežāk tā ir, un tas nozīmē arī to, ka būs vaja-
dzīga mazāka medikamentu deva nekā tad, ja 

slimība ir jau ielaista. Tomēr mēdz būt gadījumi, 
kad slimība sākas diezgan pēkšņi un smagi.
– Kādi ir zināmākie faktori, kas izraisa un pro-
vocē šo slimību?
– Tā var būt alerģija, iedzimtība, kaitīgi dzī-
ves un darba apstākļi, protams, smēķēšana, arī 
plaušu slimības. Astma var būt sekas gripai vai 
plaušu karsonim.
– Saistībā ar astmu tiek runāts par kontrolētu 
un nekontrolētu astmu. Ko tas nozīmē un cik 
svarīgi ir kontrolēt astmu?
– Šis termins raksturo situāciju, kad, veiksmīgi 
ārstējoties, pacientam nav sūdzību par savu vese-
lību vai arī tās ir ļoti reti. Lai astma būtu kontrolēta, 
ir svarīgi precīzi izvēlēties piemērotākos medika-
mentus un to devu katram konkrētam pacien-
tam. Kā jau es minēju, pamatu pamats astmas 
ārstēšanā ir inhalējamie preparāti, kas mērķtie-
cīgi nonāk elpceļos. Ir ļoti daudz un dažādi to 
veidi. Ir cilvēki, kam pietiek ar vienu inhalējamo 
preparātu, bet citiem veselības stāvokļa stabili-
zēšanai jāņem talkā arī tā saucamie glābējinha-
latori. Šis inhalators cilvēkam vienmēr somiņā 
vai kabatā ir jānēsā līdzi, un viņš to lieto papildus 
pamata medikamentiem. Glābējinhalators ļoti ātri 
atvieglo slimnieka stāvokli. Protams, būtu labi, 
ja šāda palīdzība vispār nebūtu vajadzīga, jo tad 
mēs droši varētu teikt, ka astma ir kontrolēta, taču 
bieži ir gadījumi, kad pilnīgi bez tā iztikt nevar.

– Vai ir kāda ir norma, cik bieži ieteicams lie-
tot glābējinhalatoru?
– Pārāk bieža vajadzība pēc tā var liecināt, ka 
tuvojas slimības saasinājums un ir vajadzīga 
pamatārstēšanas korekcija: medikamentu vai 
to devu maiņa. Tādos gadījumos noteikti ir 
jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu vai pneimo-
nologu. Par saasinājumu var domāt, ja glābējin-
halatora palīdzība nepieciešama biežāk nekā 
četras reizes dienā un mēnesī vairs nepietiek ar 
vienu baloniņu.
– Jūs iepriekš minējāt, ka ir labāk, ja pacien-
tam pietiek ar monoterapijas inhalatoru. 
Kāpēc?
– Monoterapijas inhalatoru visbiežāk izmanto 
gadījumos, kad astma ir vieglākā formā. Katram 
medikamentam ir savas blakus parādības, tāpēc 
ir labi, ja iespējams slimību kontrolēt ar vieglā-
kiem līdzekļiem. Savukārt, ja slimība ir smagākā 
formā, izmanto inhalatoru, kurā ir kombinēti vai-
rāki medikamenti. Tīri no praktiskā viedokļa tas 
atvieglo medikamentu lietošanu. Domāju, ka 
ikviens piekritīs: ir vieglāk, ja var iztikt ar vienu 
preparātu, nevis jālieto vairāki, turklāt dažādos lai-
kos. Jo mazāk inhalāciju jāveic, jo ir lielākas cerības 
uz pacienta lielāku līdzestību ārstēšanās procesā. 
Turklāt vienā inhalatorā kombinētie medikamenti 
darbojas labāk, nekā šos pašus medikamentus 
lietojot katru atsevišķi.

– Kurš speciālists pacientam izvēlas pie-
mērotākos medikamentus – ģimenes ārsts 
vai pneimonologs?
– Tas tomēr vairāk ir pneimonologa darba lau-
ciņš, jo pneimonologs ik dienas strādā ar ast-
mas pacientiem.
– Vai tas nozīmē, ka astmas slimniekiem pie šī 
speciālista jākonsultējas regulāri?
– Pamatā šos pacientus uzrauga ģimenes ārsti, 
kuriem arī vajadzētu saprast, kad nepieciešama 
papildus konsultācija pie pneimonologa. Biežā-
kas konsultācijas pie šī speciālista pacientiem ir 
svarīgas slimības diagnosticēšanas sākumposmā, 
lai izvērtētu, cik efektīvi ir izvēlētie medikamenti 
un vai nav nepieciešamas kādas korekcijas. Trīs 
mēnešus pēc slimības diagnosticēšanas atkār-
toti jāizdara spirometrija. Turpmāk, ja slimība 
tiek veiksmīgi kontrolēta, ģimenes ārsts var sekot 
pacienta veselības stāvoklim un izrakstīt pnei-
monologa nozīmētos medikamentus, ko 75% 
apmērā kompensē valsts. Ja viss ir kārtībā, pietiek 
ar vizīti pie pneimonologa reizi gadā.
– Astmas pacientiem ir ļoti svarīgi pareizi 
lietot inhalatoru, taču bieži vien ar to rodas 
problēmas, īpaši pacientiem, kam astma 
tikko diagnosticēta.
– Tā tas ir, jo medikamentu tirgū ienāk aizvien jau-
nas inhalācijas ierīces un katrai no tām ir savādāks 
lietošanas mehānisms. Tāpēc ir svarīgi, lai ģime-
nes ārsti ne tikai izrakstītu pacientiem inhalatoru, 
bet arī pārliecinātos, ka viņi prot to pareizi lietot. 
Inhalējamie medikamenti, kā jau minēju, ir ļoti labi 
tāpēc, ka, pareizi lietoti, tie ar ieelpas plūsmu ļoti 
mērķtiecīgi nonāk elpceļos. Savukārt, ja inhala-
toru lieto nepareizi, zāles nesasniedz mērķi, un tad 
to lietošanai nav nekādas jēgas. Tāpēc apmācību 
būtu jāveic gan ģimenes ārstiem, gan to māsi-
ņām. Turklāt daudzviet Latvijā ir specializēti ast-
mas slimnieku apmācības kabineti, kur pacientus 
apmāca bez maksas.
– Varbūt palīgs šai ziņā var būt arī farmaceits, 
kurš aptiekā izsniedz inhalatoru?
– Noteikti! Tieši tāpat kā farmaceiti pārliecinās, vai 
pacients zina, kā lietojamas jebkuras citas zāles, 
vajadzētu arī pajautāt, vai pacients zina, kā pareizi 
lietot inhalatoru. Arī iegādājoties to atkārtoti, ir 
vērts pārjautāt.
– Ārstam ir iespēja izrakstīt gan oriģinālos, 
gan arī patentbrīvos jeb oriģinālā medika-
menta kopiju medikamentus. Kāda ir atšķi-
rība starp šiem abiem medikamentiem un 
vai pacientam ir jāzina, ka izvēlētais medi-
kaments nav oriģinālais?
– Par to, ka patentbrīvais medikaments varētu 
nebūt efektīvs, bažām nav pamata, jo noteikumi 
paredz, ka to ražotājiem ir jāizmanto tā pati aktīvā 
viela, kas ir oriģinālajā medikamentā. Personiski 
es labprātāk saviem pacientiem rekomendēju 
oriģinālos medikamentus, taču nereti ārstam 
ir jāsamēro ārstēšana un pacienta materiālās 
iespējas. Tas arī ir viens no galvenajiem iemes-
liem, kāpēc ārsti izvēlas patentbrīvos medika-
mentus, jo tie bieži vien ir lētāki par oriģinālajiem. 
Taču, ja pacientam, lietojot patentbrīvo medi-
kamentu, rodas kādas sūdzības, par to noteikti 
jāinformē ārsts. Lai gan būtiskām problēmām 
nevajadzētu rasties. Drīzāk tās varētu būt saistītas 
ar individuālu nepanesību. Cita lieta, ka patentbrī-
vajiem inhalatoriem mēdz būt savādāka inhalāci-
jas ierīce nekā oriģinālajiem, un pacients pirmajā 
brīdī varētu apjukt. Tāpēc arī ir tik svarīgi pārlie-
cināties, vai viņš attiecīgo ierīci prot pareizi lietot 
un pacientu apmācīt.

Ar astmu jokot nedrīkst
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Pneimonologs Mārcis Kristons uzsver, ka liela nozīme astmas ārstēšanā ir tam, vai 
pacients ir apmācīts pareizi lietot inhalējamo ierīci.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ILZE AUSTRUMA

Bronhiālā astma ir pazīstama jau kopš 
sengrieķu zinātnieka Hipokrāta laikiem. 
Taču nekad tā nav bijusi tik izplatīta kā 
pēdējos gados – ar to šobrīd sirgst teju 
katrs piektais Latvijas iedzīvotājs.

Kad ar astmu slimojošiem bērniem tiek lūgts uz 
papīra atainot, kā viņi jūtas, tādās reizēs zīmē-
jumos redzamas no akvārija izkritušas zivti-
ņas un burkās iesprostoti mazuļi, kas cīnās pēc 
elpas. Ko pasākt un ar ko jārēķinās, ja pacien-
tam tiek diagnosticēta bronhiālā astma, skaidro 
SIA Bauskas slimnīca poliklīnikas pneimonoloģe 
Anda Nodieva.

– Kas ir astma un ar ko tā atšķiras no citām 
plaušu slimībām, no vienkārša klepus?
– Bronhiālā astma ir hroniska plaušu saslimšana, 
kuras pamatā ir ilgstošs elpceļu iekaisums, kurš 
savukārt rada tādus simptomus kā klepus, elpas 
trūkums, sēkšana, sasprindzinājums krūšu kurvī 
u.c. Astmas daba ir mainīga. Ja runājam par dien-
nakts laiku, tad simptomi visbiežāk parādās nak-
tīs un uz rīta pusi.
Atšķirībā no astmas vienkāršs klepus parasti ir 
īslaicīgs. Bet, ja tas pacientu moka divas nedēļas 
vai vēl ilgāk, tad gan būtu jāapmeklē ārsts, lai viņš 
izvērtētu klepus iemeslu.
– Vai astmas izpausmē kādu lomu spēlē arī 
gadalaiki? 
– Ir pacienti, kuru astmai ir raksturīga sezonali-
tāte – visbiežāk uzliesmojumi vērojami pavasa-
ros un rudeņos.
– Kas var veicināt astmas parādīšanos?
– Biežākie astmu provocējošie faktori ir mājas 
putekļu ērcīte (putekļi), respiratorie vīrusi (saauk-
stēšanās, gripa), smēķēšana, gaisa piesārņojums, 
�ziska slodze, smakas, ķimikālijas, kosmētika.
– Kā slimību diagnosticē?
– Vispirms jau pēc pacienta pašsajūtas un stās-
tītā. Precīzu diagnozi lielā vairumā gadījumu var 
noteikt, izmantojot spirometriju jeb plaušu ven-
tilācijas funkciju testus.
– Astma ir slimība, kas saistīta ar elpas trū-
kumu. Ja nav iespējams normāli elpot, tad 
nekam citam vairs nav nozīmes. Taču Latvi-
jas sabiedrība hroniskas elpceļu saslimša-
nas neuztver pārāk nopietni. Kā jūs skaidrotu 
šo paradoksu?
– Te ir jārunā par elpas trūkuma smaguma pakāpi. 
Proti, pacientiem ar hroniskām elpceļu slimībām 
elpas trūkums attīstās pakāpeniski. Sākotnēji 
tas var būt neliels un parādīties tikai pie lielākas 
�ziskas piepūles. Vairumā gadījumu slimnieki to 
pienācīgi nenovērtē un pie tā pat adaptējas – pār-
vietojas lēnāk, izmanto liftus u.c. Savukārt vecāka 
gadagājuma pacienti elpas trūkumu bieži mēdz 
saistīt ar gadu nastu, sirds slimībām. Tomēr nekādā 
gadījumā nedrīkst aizmirst, ka astma cilvēkiem 
var parādīties jebkurā vecumā, arī krietni gados.
– Vai nav tā, ka astma bieži sastopama bēr-
niem, bet, viņiem augot, tā var izzust vai vis-
maz mazināties?
– Jā, biežāk ar astmu saslimst bērni vai jauni cil-
vēki. Tā kā man ir lielāka pieredze tieši pieaugušo 
astmas slimnieku diagnostikā un ārstēšanā, tad 
varu apstiprināt, ka nav mazums tādu pacientu, 
kuri apgalvo, ka bērnībā viņiem ir bijis «astmatis-
kais bronhīts» vai astma, tad vairākus gadus (rei-
zēm pat gadu desmitus) no astmas simptomiem 
nav bijis ne vēsts. Un tad kādā dienā tā tomēr ir 
atgriezusies (visbiežāk reaģējusi uz kādu respira-
toru infekciju vai ķimikāliju).

– Kā mainījies astmas pacientu zināšanu un 
izpratnes līmenis par savu slimību pēdējo des-
mit gadu laikā?
– To man ir grūti komentēt. Lai atbildētu uz šo jau-
tājumu, būtu jāveic sistemātiskas pacientu aptau-
jas, bet man nav zināms, vai Latvijā tas tiek darīts. 
Tā varētu būt laba ideja medicīnas studentu zināt-
niskajam darbam. No savas pieredzes varu teikt, 
ka zināt ir viens, bet sekot rekomendācijām – 
pavisam kas cits. Piemēram, par smēķēšanu. Visi 
pacienti ir informēti, ka šis netikums slikti ietekmē 
astmas kontroli, tomēr nav daudz tādu smēķētāju, 
kas ir spējīgi pārtraukt vilkt dūmu.
– Ar kādiem izaicinājumiem ikdienā saska-
ras astmas pacients? Ko viņam nozīmē šī 
saslimšana? 
– Pēc novērojumiem pacientus visbiežāk traucē 
klepus un elpas trūkums, kas liedz pilnvērtīgi 
veikt ikdienas darbu vai mācības. Vēl grūtāk ir 
tiem pacientiem, kuriem ir nakts simptomi, līdz ar 
to arī slikts miegs, neizgulēšanās, kas dienas laikā 
rezultējas ar nogurumu un miegainību.
– Un ar kādiem izaicinājumiem ikdienā 
saskaras pneimonologs, ārstējot astmas 
slimniekus? 
– Esmu novērojusi un sapratusi, ka ilgstoši un 
nepārtraukti astmas ārstēšanas pamatmedika-
mentus – inhalējamos kortikosteroīdus – lieto 
gandrīz tikai smagas persistējošas (nepārejošas, 
pastāvīgas) bronhiālās astmas pacienti. Pārējie 
pēc īsāka vai ilgāka laika perioda (no viena līdz 
sešiem mēnešiem) medikamentus lietot pārtrauc, 
jo viņu pašsajūta ir uzlabojusies, viņi jūtas pietie-
kami labi. Šādiem pacientiem vienmēr piekodinu: 
ja viņi inhalējamo glikokortikoīdu lietošanu ir pār-
traukuši, tad, atjaunojoties astmas simptomiem, 
tā nekavējoties jāatsāk. Praksē visbiežāk arī redzu 
pacientus ar astmas uzliesmojumu pēc iepriekš 
pārtrauktas ārstēšanas.
– Vai astmu ir iespējams izārstēt? Varbūt 
kontrolēt? 
– Šo slimību izārstēt nevar, toties tik tiešām 
var kontrolēt. Astmas kontrole sākas ar katra 
pacienta slimību provocējošu faktoru apzinā-
šanu un to izslēgšanu vai vismaz ierobežošanu. 

Nākamais neatņemamais punkts ir astmas ārstē-
šana, kuras pamatā ir pretiekaisuma medika-
mentu regulāra lietošana. Tāpat gribu uzsvērt: 
lai atvieglotu slimības simptomus, katra astmas 
pacientam kabatā vai somiņā ir jābūt glābša-
nas inhalatoram.
– Ko pacientam nozīmē kontrolēt astmu?
– Izpildot visu iepriekš minēto, pacientam ir jājū-
tas tik labi, ka astma viņam netraucē veikt ierastos 
ikdienas darbus. Tāpat nav astmas simptomu ne 
dienā, ne naktī un nav bijis nepieciešamības lie-
tot glābšanas aerosolus.
– Vai ir kāds vienkāršs tests, kā pārbaudīt, vai 
astma tiek kontrolēta?
– Jā, tas ir astmas kontroles tests jeb saīsinājumā 
ACT. Tas ir vienkāršs, satur piecus jautājumus, uz 
kuriem ir jāatbild vismaz 12 gadu vecumu sasnie-
gušiem pacientiem. Par pamatu tiek ņemta paš-
sajūta pēdējās četrās nedēļās. Testā tiek jautāts, 
vai šajā laika periodā astma pacientam ir traucē-
jusi mācīties vai veikt ierastos pienākumus mājās, 
darbā, vai ir bijis elpas trūkums, vai naktī, bet var-
būt no rīta agrāk nekā parasti ir pamodinājuši sli-
mības simptomi (sēkšana, klepus, elpas trūkums, 
spiediena sajūta, sāpes krūtīs), vai lietoti tā sauca-
mie glābšanas inhalatori (salbutamols u.c.). Pēdē-
jais jautājums, uz kuru jāatbild – kā pacients vērtē 
savu spēju kontrolēt astmu.
– Cik liela nozīme ir paša pacienta līdzdarbībai 
savas slimības kontrolē? Vai visu var paveikt 
tikai medikamenti?
– Kā jau iepriekš minēju, ļoti būtiska ir slimību 
provocējošo faktoru, vides kontrole. Turpinot dzī-
vot vidē ar daudziem astmu provocējošiem fak-
toriem, pacientam, lai panāktu astmas kontroli, 
būs jālieto daudz lielākas zāļu devas. Dažkārt šo 
kontroli pat nevarēs panākt.
Tāpat noteikti jāseko arī blakus orgānu sistēmu 
stāvoklim. Piemēram, ja pacientam ir rinīts ar pilē-
šanu no aizdegunes vai kuņģa atviļņa slimība, 
tad astmas kontroli bez šo slimību ārstēšanas 
panākt nevarēs.
– Vai astmas ārstēšanai un stāvokļa uzlaboša-
nai domātie medikamenti ir valsts kompen-
sējamo zāļu sarakstā?

– Pieaugušajiem kompensācija ir 75%, bet bēr-
niem – 100% apmērā.
– Kādi ir biežāk dzirdētie stereotipi vai aiz-
spriedumi, kāpēc pacienti neievēro terapiju?
– Iemesli ir visdažādākie. Vieni zāles nelieto tāpēc, 
ka sāk justies veseli, nevēlas izmantot «ķīmiju». 
Tas biežāk attiecināts uz inhalējamiem kortikos-
teroīdiem. Tāpat ir pacienti, kuri nespēj pieņemt 
diagnozi «uz mūžu» vai kuri terapiju nevar atļau-
ties �nansiālu apsvērumu dēļ.
– Kāda ir jūsu pieredze – kuras pacientu gru-
pas vislabāk ievēro ārsta norādījumus, bet 
kuras – nē?
– Pacienti ir ļoti dažādi. Protams gribētos, lai sma-
gas astmas slimnieki būtu līdzestīgāki nozīmēta-
jai terapijai, bet ne vienmēr tas tā ir. Bieži astmas 
pacienti ir haotiski, bez izpratnes lieto dažādu 
grupu medikamentus, novēloti vēršas pie ārsta 
astmas terapijas korekcijai un pat slimības uzlies-
mojumu ārstēšanai.
– Cik liela nozīme ir pacientu informētībai par 
slimību un pareizu zāļu lietošanu? Vai pietiek 
tikai ar lietošanas instrukcijas izlasīšanu?
– Noteikti nē. Turklāt es nedomāju, ka visi šo ins-
trukciju izlasa. Inhalācijas ierīces izvēle, medika-
mentu lietošanas biežums tiek saskaņoti ar ārstu, 
kurš arī informē par to nozīmi. Pēc tam vēlreiz to 
visu atkārto māsiņa. Ja pacientam tiek izrakstīti 
vairāki medikamenti, tad to lietošana pa laikiem 
vēl tiek uzrakstīta uz atsevišķas veidlapas.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi jebkuram ar elpceļu 
problēmām sirgstošam cilvēkam?
– Runājot par diagnostiku, vajadzētu uzmanīgi 
sekot savas dzīves kvalitātei, tostarp laikus ievē-
rot simptomus, kas ierobežo dienas aktivitātes vai 
naktsmieru. Tāpat vērsties pie ārsta, lai šo stāvokli 
precizētu ar izmeklējumiem. Savukārt ārstēšanas 
nolūkā jāseko savas dzīves kvalitātei, kā arī videi, 
kādā cilvēks dzīvo un kādu gaisu elpo. Būtiski 
ir regulāri lietot ārsta nozīmētos medikamen-
tus, kā arī laikus ierasties uz plānveida kontroli, 
lai varētu koriģēt izrakstītās zāles vai to devas. 
Nedrīkst atlikt ārkārtas vizīti pie ārsta, lai tādējādi 
neielaistu slimības uzliesmojumu.
Lai mums izdodas jums palīdzēt!

Nevēlamais sabiedrotais – astma

Anda Nodieva: «Astmas pacientus visbiežāk traucē klepus un elpas trūkums, kas liedz pilnvērtīgi veikt ikdienas darbu vai mācī-
bas. Vēl grūtāk ir tiem pacientiem, kuriem ir nakts simptomi, līdz ar to arī slikts miegs, neizgulēšanās, kas dienas laikā rezultējas 
ar nogurumu un miegainību.»
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ALVILS KRAMS, asoc. prof., 
Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu 
asociācijas valdes priekšsēdētājs

Jēdziens «plaušu slimības» šajā rakstā 
ir lietots tā plašākajā nozīmē, attiecinot 
to uz visu elpošanas jeb respiratorisko 
sistēmu. «Lielais piecinieks» manā spe-
cialitātē – astma, dziļo elpceļu infekci-
jas (pneimonija), hroniska obstruktīva 
plaušu slimība (HOPS), plaušu vēzis un 
tuberkuloze ir plaušu slimības, kuras glo-
bāli sabiedrībai rada vislielāko slogu.

Pirmajā nāves cēloņu pieciniekā ir trīs no tām: 
HOPS – trešajā, pneimonija – ceturtajā, plaušu 
vēzis – piektajā vietā. Lai arī tuberkuloze lielā mērā 
ir sociāli ekonomiska slimība, tā negaidīti var skart 
ikvienu no mums, savukārt astma ir biežākā hro-
niskā slimība bērniem. Aptuveni 80% pacientu 
Latvijā (līdzīgi kā daudzviet citur pasaulē) HOPS 
nav diagnosticēta. Tikpat lielā mērā to var attie-
cināt uz daudzām citām plaušu slimībām, īpaši, 
retajām un orfānajām slimībām. Un tādu ir ļoti 
daudz. Pēc ekspertu domām, gandrīz katra trešā 
plaušu slimība ir reta.

Kas ir retās un orfānās slimības
Kas tad ir šīs retās un orfānās slimības (to skaits 
tiek lēsts ap 7000–8000), ar kurām slimo ap 8% 
iedzīvotāju? Reto slimību de�nīcija dažādās val-
stīs atšķiras. Eiropā tās ir slimības, ar kurām slimo 
ne vairāk kā 1 cilvēks no 2000 (jeb 5 no 10 000). 
Latvijā tādējādi retas ir slimības, ar kurām slimo 
mazāk nekā 1000 iedzīvotāju. Eiropas Komisija 
sabiedrības veselības kontekstā lieto arī striktāku 
de�nīciju: pie retajām slimībām pieskaitāmas sli-
mības, kuras atbilst iepriekš minētajiem izplatības 
kritērijiem un apdraud pacientu dzīvību, vai tām ir 
smaga, hroniska norise, un to ārstēšanas nodroši-
nāšanai ir nepieciešami īpaši pasākumi (šiem kri-
tērijiem atbilst aptuveni 2/3 no retajām slimībām).

Daudzviet pasaulē jēdzieni retās un orfānās 
slimības (burtiski tulkojot no angļu valodas – sli-
mības bārenes) tiek lietoti kā sinonīmi. Eiropas 
Komisija pie orfānajām papildus retajām pieskaita 
arī slimības, kuru ārstēšanai netiek pievērsta pie-
tiekoša uzmanība, tas ir, netiek izstrādātas nepie-
ciešamās zāles.

80% gadījumu retās slimības tiek pārmanto-
tas, un trešā daļa slimnieku nenodzīvo līdz skolas 
vecumam. Ārstēšana ir pieejama mazāk nekā 10% 
reto slimību. Medikamenti reto slimību ārstēšanai 
ir ļoti dārgi. Tieši zāļu dārdzība un to pieejamība 
ir galvenā problēma, kuras risināšanā ir iesais-
tīta Eiropas Komisija un dažādas starpvaldību un 
pacientu organizācijas. Latvijas pacientu intereses 
pārstāv Reto slimību alianse, kura ir arī attiecīgās 
Eiropas pacientu organizācijas EURORDIS biedre.

Eiropas interneta portāls reto un orfāno slimību 
jomā ir www.orpha.net.

Kāpēc jaunas zāles ir dārgas
Izmaksas jauna medikamenta izstrādei līdz tā 
ieviešanai ikdienas klīniskajā praksē pēdējā 
desmitgadē ir dubultojušās un šobrīd ir vismaz 

1 miljards (!) eiro. Tikai ceturtā daļa no medikamen-
tiem, kurus sāk pētīt t.s. pirmās fāzes pētījumos, 
galu galā nokļūst līdz pacientiem. Arī neveiksmī-
gajos pētījumos ieguldītie līdzekļi ir jāatpelna. Gal-
venokārt tam ir paredzēti tie aptuveni desmit gadi, 
pirms beidzas patents un jaunās zāles drīkst ražot 
jebkura cita farmācijas kompānija. Zāļu ražošana 
nav labdarība, tas ir bizness. Ja šīs jaunās un inova-
tīvās zāles ir domātas retas slimības ārstēšanai, ar 
kuru pasaulē slimo relatīvi neliels pacientu skaits, 
tad tās ir ļoti, ļoti dārgas. Parasti to gada izmaksas 
ir ap 30 000 eiro, bet nereti tas ir sešciparu skaitlis. 
Tā ir problēma, kuru diskusijās ar zāļu ražotājiem 
cenšas risināt valstiskās (arī Eiropa Komisija) un 
nevalstiskās institūcijas.

Latvijā zāles retajām slimībām pārsvarā tiek 
kompensētas individuālās kompensācijas ietva-
ros – līdz aptuveni 14 000 eiro gadā. Ārstu konsilijs 
lemj par konkrētu medikamentu nepieciešamību, 
pacients konsilija lēmumu kopā ar iesniegumu 
iesniedz Nacionālajā Veselības dienestā, kur īpaša 
komisija pieņem lēmumu par zāļu kompensāciju.

Difūzas plaušu parenhīmas slimības
Tagad vairāk pievērsīsimies elpošanas sistē-

mai. Kā jau minēju, aptuveni katra trešā plaušu 
slimība ir orfāna. Orfānās slimības var skart elp-
ceļus, pleiru un videni, taču visvairāk to ir starp 
tā saucamajām difūzajām plaušu parenhīmas sli-
mībām – DPPS (agrāk tās dēvēja arī par intersti-
ciālajām plaušu slimībām). Šīs slimības skar tieši 
to plaušu daļu, kur notiek gāzu maiņa – mazā 
asinsrites loka kapilāros asinis caur alveolu sienu 
uzņem skābekli un izdala ogļskābo gāzi. Vairums 
autoru uzskata, ka DPPS ir vairāk nekā 200, taču 
citi min 1000. Vairāk vai mazāk šīm slimībām ir 
raksturīgs neproduktīvs klepus un elpas trūkums, 
sākotnēji tikai slodzes laikā. Plaušu funkcionāla-
jos testos konstatē samazinātus elpošanas tilpu-
mus («plaušu sarukumu») un samazinātu plaušu 
difūzijas (gāzu apmaiņas) spēju. Radioloģiskajos 
izmeklējumos plaušās konstatē dažāda rakstura 
diseminētas pārmaiņas. Svarīgākās izmeklēšanas 
metodes DPPS diagnostikā ir datortomogrā�ja un 

invazīvās metodes, ar kuru palīdzību iespējams 
iegūt audu paraugu histoloģiskai izmeklēšanai. 
Sākotnējā standarta metode ir bronhoskopija, pēc 
tās un citu izmeklējumu rezultātiem tiek lemts par 
ķirurģiskas biopsijas nepieciešamību.

Multidisciplinārs konsilijs
Lielākā daļa slimnieku ar DPPS nokļūst vienīgajā 
specializētajā slimnīcā valstī – Rīgas Austrumu 
klīnikās universitātes slimnīcas stacionārā Tuber-
kulozes un plaušu slimību centrs (TPSC). Stacio-
nārā reāli darbojas zaļais koridors plaušu vēža, 
tuberkulozes un visu pārējo plaušu slimību diag-
nostikā. Divas reizes nedēļā visi neskaidrie slimību 
gadījumi (galvenokārt tieši DPPS) tiek apspriesti 
konsilijā, kurā piedalās dažādu specialitāšu ārsti 
(plaušu slimību speciālisti pneimonologi, radio-
logi, internisti, konkrētās dienās – arī patologi). 
Konsilijam (pasaulē lieto terminu – multidiscipli-
nary discussion) ir liela nozīme ne tikai turpmākās 
diagnostiskās un ārstnieciskās stratēģijas izstrādē, 
jādomā, tikpat svarīga ir iespēja mācīties. Gan 
jaunajiem ārstiem, gan konsilija vadītājiem. TPSC 
ir vēl trīs konsiliji – zāļu rezistentai tuberkulozei, 
onkoloģisko slimību un konsilijs kopā ar torakā-
lajiem ķirurgiem. Katrs ceturtais no ik gadu gan-
drīz 7000 ārstētajiem slimības gadījumiem tiek 
apspriests vismaz vienā konsilijā.

Kāpēc DPPS gadījumā konsilijs ir tik svarīgs? 
Pirmkārt, daudzām slimībām klīniskā un labora-
toriskā atradne, arī morfoloģiskās (histoloģiskās) 
pārmaiņas audos nav speci�skas, pārklājas. Svarīgi 
ir kopīgi izšķirties, vai ir nepieciešama ķirurģiska 
plaušu biopsija, cik agresīvai ir jābūt medikamen-
tozajai ārstēšanai utt.

Otra problēma ir kompetence, kas iegūstama, 
tikai ilgāku laiku nodarbojoties ar šo slimību 
diagnostiku un ārstēšanu. Lielo Eiropas valstu 
specializētajās klīnikās ikdienas diskusijās un kom-
petences apmaiņā piedalās daudz vairāk augstas 
klases speciālistu, tiek analizēts lielāks gadījumu 
skaits. Nelielās valstīs (kā Latvija) speciālistu un 
pacientu, attiecīgi arī pieredzes un kompeten-
ces ir mazāk.

Kolēģēm Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 
ir vēl grūtāk iegūt nepieciešamo pieredzi – bēr-
niem DPPS novēro 70 reizes retāk nekā pieauguša-
jiem! Tādēļ esam pateicīgi ārzemju kolēģiem, kuri 
nepieciešamības gadījumā neatsaka padomu.

Par plaušu slimību simptomiem
Lai plaušu slimības varētu ārstēt, pacientiem ir lai-
kus jānokļūst pie ģimenes ārsta vai pneimonologa.

Pirmkārt, runājot par iespējamu plaušu slimību, 
katram ir nepieciešams godīgi atbildēt uz vienu 
no svarīgākajiem jautājumiem medicīnā: «Kurā 
stāvā, kāpjot pa trepēm, jums ir jāapstājas elpas 
trūkuma dēļ?» Elpas trūkums ir ļoti nepatīkama 
sajūta, tādēļ cilvēki apzināti un neapzināti izvairās 
no slodzes. Elpas trūkuma it kā nav, bet patiesībā 
jāapstājas jau otrajā trešajā stāvā. Veselam indi-
vīdam arī 50–60 gadu vecumā bez problēmām 
būtu jāuzkāpj 5–6 stāvā.

Vismaz divās trešdaļās gadījumu elpas trūkuma 
cēlonis ir sirds vai plaušu slimības. Jādomā, daudzi 
vecāka gadagājuma plaušu slimnieki ar progresē-
jošu elpošanas nepietiekamību nomirst ar sirds 
slimības diagnozi. Pat ja ārstiem šķiet, ka sirds 
nav vesela, izmeklēšanas minimumā jāietilpst 
plaušu funkcionālajai izmeklēšanai, spirometri-
jai un krūšu kurvja orgānu rentgenogrammai.

Otrkārt, neskaidrs klepus (vai krekšķis) ilgāk 
nekā pāris nedēļas noteikti norāda uz ārsta kon-
sultācijas nepieciešamību! Ja vienlaikus ir klepus 
un elpas trūkums, jādomā, nepieciešama plaušu 
slimību speciālista konsultācija.

Klusais slepkava –  
idiopātiska plaušu fibroze
DPPS vidū parasti tiek izcelta idiopātiska plaušu 
�broze (IPF), kuru agrāk Eiropā un arī Latvijā sau-
cām par kriptogēnu �brozējošu alveolītu (ter-
mini «idiopātisks» un «kriptogēns» norāda, ka 
slimības izcelsme nav skaidra, savukārt «�b-
roze» norāda uz pārmērīgu saistaudu daudzumu 
attiecīgajā orgānā). Šo slimību raksturo neaptu-
rama plaušu �brozes progresēšana. DPPS, kuras 
raksturojas ar plaušu audu iekaisumu, var vai-
rāk vai mazāk sekmīgi ārstēt ar imūnsupresīvo 
terapiju. IPF gadījumā iekaisuma nav, tikai neat-
griezeniska, pārsvarā gadījumu ļoti strauji prog-
resējoša �broze. Vidējā dzīvildze IPF gadījumā 
līdz šim bija 2–3 gadi, piecus gadus nodzīvoja 
20–30% slimnieku. No onkoloģiskām slimībām 
tikai dažiem audzējiem ir sliktāka prognoze. IPF 
visbiežāk novēro pēc 50 gadu vecuma. Saslim-
stība pasaulē ir ļoti atšķirīga. Latvijā varētu būt 
ap 50–100 IPF slimnieku, daudziem slimība tā 
arī netiek atpazīta.

Labā ziņa ir divas jaunas zāles, kas uz pusi palē-
nina slimības progresēšanu! Šīs zāles ir pieejamas 
arī Latvijas slimniekiem, un pirmie pacienti jau ir 
sākuši tās lietot.

Pārmērīga audu �broze ir diezgan universāls 
process un to novēro arī citos orgānos. Šķiet, ka 
jaunie medikamenti palīdzēs ne tikai plaušu slim-
niekiem. Ir sākušies pētījumi par to efektivitāti arī 
citu slimību gadījumā. Kā piemēru varētu minēt 
reimatoloģiskās slimības – reimatoīdo artrītu 
un sklerodermiju.
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Alvils Krams: «Aptu-
veni katra trešā 
plaušu slimība ir 
orfāna. Tās var skart 
elpceļus, pleiru un 
videni, taču vis-
vairāk to ir starp 
tā saucamajām 
difūzajām plaušu 
parenhīmas slimī-
bām. Šīs slimības 
skar tieši to plaušu 
daļu, kur notiek 
gāzu maiņa – mazā 
asinsrites loka kapi-
lāros asinis caur 
alveolu sienu uzņem 
skābekli un izdala 
ogļskābo gāzi.»

Retās un orfānās 
plaušu slimības

VĀRDS SPECIĀLISTAM
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Plaušu
veselības avīze

ĀRSTA PADOMS

ANNA KALNIŅA

Latvijas klimatiskajos apstākļos visas auk-
stās sezonas laikā līdz pat vēlam pavasa-
rim viens no regulāriem labas pašsajūtas 
un veselības apdraudētājiem ir saaukstē-
šanās izraisītas augšējo elpceļu slimības 
un to radītās komplikācijas.

Par to, kāda būtu ieteicamākā reakcija un ārstē-
šanās procesa izvēle šādos gadījumos, vai tiešām 
allaž nepieciešama antibakteriālā terapija, Plaušu 
veselības avīzei stāsta otolaringologs Dins Sume-
rags, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Otolaringoloģijas klīnikas vadītājs.

Pirms raksturot saaukstēšanās slimību gaitu un 
ieteicamo terapiju, Dins Sumerags īpaši uzsver, ka 
«katrs pacients ir individuāls un nav vienas zelta 
receptes, kas derētu pilnīgi visiem, vienmēr gadās 
izņēmumi ārpus terapijas, ko izmanto vairumā 
gadījumu». Šajā sarunā D. Sumerags akcentē vis-
biežāk sastopamos slimību gadījumus, speci� skos 
izņēmumus atstājot konkrēto pacientu uzraugošo 
mediķu kompetencē.

Kad jāvēršas pie ārsta
«Visbiežāk sastopamās augšējo elpceļu problē-
mas ir deguna gļotādas, rīkles vai balsenes iekai-
sumi, kuru pamatā sākumā parasti ir dažādi vīrusi. 
Tāpēc pirmajā etapā, kad novērojams aizlikts 
deguns, iesnas, klepus, balss aizsmakums, anti-
bakteriālā terapija nav vajadzīga. Jālieto daudz 

šķidruma, nepieciešamības gadījumā lietojot 
aptiekā iegādājamos nesteroīdos pretiekaisuma 
līdzekļus un deguna pilienus,» stāsta otolarin-
gologs Dins Sumerags. «Ja piecu līdz septiņu 
dienu laikā simptomi nepazūd, bet pastiprinās, 
piemēram, izdalījumi no deguna kļūst biezi, zaļ-
gani vai dzelteni, tas nozīmē, ka ir pievienojusies 
bakteriāla infekcija. Šādos gadījumos ir jāvēršas 
pie ģimenes ārsta vai speciālista, jo, visticamāk, 
nepieciešama antibakteriālā terapija, respektīvi, 
jālieto antibiotikas.»

Ja skāris rinosinusīts
«Akūta deguna un deguna blakusdobumu gļot-
ādas iekaisuma jeb rinosinusīta gadījumos pir-
majā etapā, cīnoties ar vīrusa infekciju, var tikt 
lietoti animizējoši jeb deguna gļotādas asinsvadus 
sašaurinoši pilieni, kas samazina tūsku un palīdz 
attīrīt no izdalījumiem deguna blakusdobumus,» 

skaidro D. Sumerags. Viņš uzsver, ka īpaši svarīgi 
ir palīdzēt attīrīt deguna ejas bērniem, jo mazuļi 
paši vēl neprot izšņaukt degunu. To var izdarīt, 
izmantojot aptiekās nopērkamos palīglīdzekļus – 
gan jūras ūdens aerosolus, gan dažādus sūknīšus. 
«Ja parādījušies biezāki vai strutaini izdalījumi 
no deguna, tad jāvēršas pie ģimenes ārsta vai 
LOR speciālista, kas var izrakstīt antibiotikas. Ja 
ar deguna pilieniem un antibakteriālo terapiju 
pacients netiek izārstēts, tiek lemts par papildiz-
meklējumiem – datortomogrā� ju vai rentgena 
izmeklējumiem. Ieildzis rinosinusīts var izraisīt 
intrakraniālas komplikācijas – meningītu, sma-
dzeņu abscesu u.c. Lai līdz tam nenonāktu, ir 
svarīgi laikus konstatēt novēršamās problēmas. 
Iespējams, nepieciešams veikt deguna blakusdo-
bumu skalošanu, augšžokļa dobumu punkciju. 
Tāpat arī ar antibiotikām nelikvidējamas problē-
mas var izraisīt kādas patoloģijas – palielinātas aiz-
deguna mandeles, deformēta deguna starpsiena 
u.c. anatomiskas problēmas, bez kuru novēršanas 
izārstēšanās nav iespējama.»

Rīkles iekaisums
«Arī rīkles iekaisumu – faringītu, tonsilofaringītu – 
sākumā izraisa vīrusa infekcijas. Jālieto daudz 
šķidruma, aptiekās pieejamie lokālie iekaisumu 
mazinošie līdzekļi. Ja pēc piecām līdz septiņām 
dienām sāpes, apsārtums nemazinās, parā-
dās aplikums, jādomā par strutainu iekaisumu. 
Parasti šādos gadījumos ārsts izraksta antibio-
tikas, parasti tie ir penicilīna grupas preparāti,» 
stāsta D. Sumerags.

«Jāzina, ka kakla sāpes var izraisīt ne tikai angīna, 
bet arī citas slimības, piemēram, Epšteina-Barra 
vīruss, laringofaringālā atviļņa slimība. Šādā gadī-
jumā atvilnis kairina rīkles gļotādu, rodas kamola 
sajūta kaklā, diskomforts, klepus, pacients bieži 
krekšķina. Šādos gadījumos tiek ieteikti protonu 
sūkņa inhibitori, medikamenti, kas aptur kuņģa 

skābes pārmērīgu izdalīšanos. Iekaisums var ras-
ties arī no nesanētiem zobiem. Savukārt daudz 
smēķējošiem pacientiem nevar izslēgt onkolo-
ģiskas slimības – rīkles vai balsenes vēzi.» Ārsts 
uzsver, ka visi elpceļi ir savstarpēji saistīti, un nereti 
ilgstošs deguna blakusdobumu iekaisums nepār-
traukti kairina rīkles aizmugurējo sienu. Šādā 
gadījumā, tikai izārstējot hronisku deguna bla-
kusdobumu iekaisumu, mazinās arī rīkles iekai-
sums. «Tāpat ir novērojamas arī neirogēnas sāpes 
kaklā – nav izteikta rīkles apsārtuma, bet sāpes 
rada nerva iekaisums.»

Kakla sāpes gan ir grūti atstāt bez ievērības, 
tomēr jāņem vērā, ka arī tās var izraisīt daudz 
nopietnākas komplikācijas – neārstētas kakla 
bakteriālās infekcijas var ietiekties daudz dziļāk 
elpceļos, veidojot dziļākus iekaisumus, � egmonas, 
var sakrāties strutas, kas jātīra ķirurģiski.

Balsenes problēmas
Arī balsenes problēmas – aizsmakusi balss, pie-
tūkušas balss saites – var izraisīt vīrusa infekcija. 
Līdzīgi kā citu elpceļu iekaisumu gadījumā, arī 
šeit pirmā palīdzība ir šķidruma un lokālu pre-
tiekaisuma līdzekļu izmantošana. Iespējams arī 
uzpilināt medikamentu tieši uz balss saitēm, taču 
to var izdarīt tikai mediķis. Šādu palīdzību nereti 
izmanto operdziedātāji un citu profesiju pārstāvji, 
kam balss ir galvenais darba instruments. «Šādos 
gadījumos var palīdzēt gan � zioloģiskais šķīdums, 
kas attīra balss saites no gļotām, kā arī adrena-
līns, hidrokortizons u.c. tūsku samazinoši līdzekļi,» 
skaidro D. Sumerags.

Ja balss saišu iekaisums turpinās ilgāk par 
nedēļu, vērojams apsārtums, slimība var turpi-
nāties arī kā trahejas iekaisums. Kā komplikācijas 
draud arī iekaisuma procesa nonākšana plaušās, 
strutas var veidot abscesu uzbalsenī (var būt akūti 
nepieciešama traheostomija), � egmonas, infek-
cija var izplatīties arī uz kakla mīkstajiem audiem. 

Tāpēc jau laikus nepieciešama antibakteriālā tera-
pija, lielākoties tiek lietoti amoksicilīna preparāti, 
cefazolīns.

Antibiotikas jālieto piesardzīgi!
Lai arī visu iepriekš minēto augšējo elpošanas 
ceļu iekaisumu gadījumos antibakteriālā terapija 
var būt standarta terapijas neatņemama sastāv-
daļa, D. Sumerags uzsver, ka arī pārlieku ilga anti-
biotiku lietošana var radīt veselības problēmas. 
Piemēram, sēnīšu infekciju mutes dobumā, bal-
senē, rīklē. «Pacientiem ar novājinātu imūnsis-
tēmu kandidoze novērojama biežāk, un šādos 
gadījumos tiek lietoti lokāli pretsēnīšu līdzekļi. 
Tomēr antibiotiku terapijas nepieciešamība 
jāizvērtē īpaši rūpīgi, jānoskaidro, kāpēc rodas 
vajadzība tās lietot bieži. Reizēm problēmas aiz-
metnis slēpjas jau pieminētajās anatomiskajās 
problēmās, kuras novēršot, arī antibiotiku tera-
pija tik bieži vairs nav nepieciešama,» uzsver 
D. Sumerags.

Pacientu kļūdas un profi lakse
Par galveno pacientu kļūdu D. Sumerags uzskata 
slimību ielaišanu un savlaicīgu nevēršanos pie 
speciālista. «Daudzi pacienti aizraujas ar pašārstē-
šanos, arī ar dabas līdzekļiem. Esam vilkuši laukā 
ķiploku daivas un dažādas puķes gan no deguna, 
gan auss ejām. Daudzi aizraujas ar homeopātisko 
medicīnu, bet jāatceras, ka strutainu komplikāciju 
gadījumā ar to nebūs līdzēts, mikrobi tiek iznīci-
nāti ar antibiotikām. Nereti slimības patiešām ir 
pašlimitējošas un pāriet pašas, bet strutains iekai-
sums jāārstē pie speciālista, jo komplikācijas var 
būt smagas.»

Galvenā vīrusinfekciju pro� lakse, pēc D. Sume-
raga pārliecības, ir un paliek veselīgs dzīvesveids, 
iekļaujot sporta nodarbības. Tikai tā var uzlabot 
imūnsistēmu, bet iekaisumu komplikācijas visbie-
žāk skar tieši imūnnovājinātus pacientus.

Dins Sumerags: «Visbiežāk sastopamās augšējo elpceļu problēmas ir deguna gļotādas, rīkles vai balsenes iekaisumi, kuru pamatā 
sākumā parasti ir dažādi vīrusi. Tāpēc pirmajā etapā, kad novērojams aizlikts deguns, iesnas, klepus, balss aizsmakums, anti-
bakteriālā terapija nav vajadzīga. Ja piecu līdz septiņu dienu laikā simptomi nepazūd, bet pastiprinās, piemēram, izdalījumi 
no deguna kļūst biezi, zaļgani vai dzelteni, tas nozīmē, ka ir pievienojusies bakteriāla infekcija. Šādos gadījumos, visticamāk, 
nepieciešama antibakteriālā terapija – jālieto antibiotikas.»

Saaukstēšanos 
nedrīkst «ielaist»!
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Visi elpceļi ir savstarpēji 
saistīti, un nereti 
ilgstošs deguna 
blakusdobumu iekaisums 
nepārtraukti kairina 
rīkles aizmugurējo 
sienu. Šādā gadījumā, 
tikai izārstējot hronisku 
deguna blakusdobumu 
iekaisumu, mazinās 
arī rīkles iekaisums.
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Plaušu
veselības avīze

ALVILS KRAMS,

Latvijas Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes 
priekšsēdētājs

Ko nozīmē četri «maģiskie» 
burti HOPS?
HOPS – tā ir Hroniska Obstruktīva Plaušu Slimība. 
Agrāk mēs šo slimību saucām citādi – plaušu 
em�zēma un/vai hronisks obstruktīvs bronhīts. 
HOPS raksturo:

 zneatgriezeniski gaisa plūsmas traucējumi elp-
ceļos (obstrukcija),
 zslimības pamatā ir iekaisums kā atbildes reakcija 
uz kaitīgu aerosolu daļiņu vai gāzu inhalāciju, 
galvenokārt tā ir cigarešu smēķēšanas sekas,
 zgalvenā sūdzība ir elpas trūkums – sākotnēji 
pie slodzes, vēlāk arī miera stāvoklī, pārsvarā 
gadījumu novēro arī klepu ar krēpām,
 zslimība lēni, bet nepārtraukti progresē,
 zkaut gan HOPS ir plaušu slimība, tā izraisa arī 
būtiskas pārmaiņas citos orgānos (asinsvados, 
sirdī, muskuļos).
 zSvarīgi zināt, ka HOPS ir bieži sastopama, taču 
novēršama, ārstējama un viegli diagnosticē-
jama slimība!

Kuras cilvēku grupas var 
saslimt ar HOPS?
Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu 
HOPS cēlonis ir smēķēšana, pārējos gadījumos – 
galvenokārt arodfaktori. No plaušu slimību spe-
ciālista (pneimonologa) viedokļa nav vesela 
smēķētāja – iekaisums elpceļos attītās VISIEM 
regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – kat-
ram otrajam!

Kā var diagnosticēt šo slimību?
HOPS diagnosticēt ir ļoti viegli – jāveic spiro-
metrija! Samērā lēts un mūsdienās plaši pieej-
ams izmeklējums. Ar spirometriju (spirogrā�ju) 
var izmērīt «cik daudz?» un «cik ātri?» mēs varam 
ieelpot un izelpot. Svarīgākais rādītājs ir FEV1 – 
maksimālais gaisa daudzums, ko varam izelpot 
pirmajā sekundē. Jo šaurāki elpceļi, jo lēnāka izel-
pas plūsma, jo mazāk var izelpot.

Spirometrija būtu jāveic:
 z ilgstošiem smēķētājiem,
 zaroda riska gadījumā,
 z ja simptomi liecina par iespējamu plaušu sli-
mību (elpas trūkums!!!),
 zģimenē biežas plaušu slimības.
 zSpirometrs ir pieejams katrā pneimonologa 
kabinetā, faktiski visās lielākajās Latvijas poli-
klīnikās, arī atsevišķās ģimenes ārstu praksēs.

Es smēķēju jau 25 gadus. 
Vai man var būt HOPS?
Protams. Jebkurā gadījumā vēlams veikt spiro-
metriju (un, protams, pārtraukt smēķēt).

Mēģiniet godīgi atbildēt uz diviem jautājumiem:
 zVai jums no rīta nav regulāri jāatkrēpojas? Pre-
tēji daudzu smēķētāju uzskatam tā nav norma 
un liecina par hronisku bronhītu.
 zKurā stāvā, kāpjot pa trepēm, jums jāapstājas 
elpas trūkuma dēļ? Elpas trūkums ir nepatīkama 
sajūta, un HOPS slimnieki apzināti un neap-
zināti izvairās no slodzes, tādējādi it kā elpas 

trūkuma tās laikā nav, bet patiesībā jāapstājas 
jau otrajā–trešajā stāvā. Veselam indivīdam arī 
50–60 gadu vecumā bez problēmām būtu jāuz-
kāpj vismaz 5–6 stāvā.
 zSmēķētājiem ar iepriekš minētajām sūdzībām 
obligāti nepieciešams doties pie ārsta un cita 
starpā veikt arī spirometriju.

Kāda ir efektīvākā HOPS ārstēšana 
(t.s. «zelta standarts»)?
Atmest smēķēšanu, kā arī regulāri un pareizi 
lietot inhalējamos bronhus paplašinošos (dila-
tējošos) līdzekļus.

Smēķēšanas atmešana ir visefektīvākā iespēja 
būtiski samazināt iekaisumu elpceļos un palēni-
nāt slimības progresēšanu. Bronhus paplašinošie 
līdzekļi ne tikai efektīvi mazina elpas trūkumu, 
bet arī uzlabo �ziskās slodzes toleranci un dzīves 
kvalitāti kopumā, būtiski mazina uzliesmojumu 
biežumu, kā arī mirstību (!).

Diemžēl daudziem slimniekiem šo patiešām 
efektīvo zāļu pieejamību ierobežo valsts institū-
ciju nespēja vai nevēlēšanās pildīt solīto – atjau-
not uz laiku (!) pazemināto (no 75% uz 50%) 
medikamentu kompensācijas apjomu ne tikai 
HOPS, bet arī daudzām citām plaušu slimībām.

Kuram speciālistam būtu 
jāapstiprina HOPS diagnoze un 
jārekomendē sākotnējā ārstēšana?
Tas noteikti ir pneimonologs (plaušu slimību spe-
ciālists). It kā jau ārstēšanu varētu uzsākt arī ģime-
nes ārsts, bet ... .

Pirmkārt, speciālistam nepieciešams pre-
cizēt diagnozi. Iespējams, ka pacientam ir arī 
kāda cita slimība, savukārt daļai (katram piek-
tajam, sestajam) HOPS slimnieku vienlaikus ir arī 
bronhiālā astma, un viņiem bez bronhus papla-
šinošajiem līdzekļiem obligāti jālieto arī inhalēja-
mie glikokortikoīdi.

Otrkārt, visi HOPS slimnieki nav vienādi – 
eksistē t.s. fenotipi. Piemēram, daļai pacientu 
klīniskajā ainā prevalē hronisks bronhīts (daudz 
krēpu), savukārt citiem – plaušu em�zēma (zema 
slodzes tolerance, apspīlēta krūškurvja sajūta). 
Daļai pacientu ir bieži slimības uzliesmojumi, 
citiem tādus vispār nenovēro. Bez iepriekš minē-
tajiem eksistē arī citi medikamenti un ārstēšanas 
iespējas, par kurām lemt tomēr ir pneimono-
loga kompetencē.

Treškārt, plaušu slimību speciālisti un viņu 
māsas ir labāk sagatavoti motivēt pacientu un 
palīdzēt viņam atmest smēķēšanu.

Ceturtkārt, varbūt pats svarīgākais  – tā 
ir optimālā inhalatora piemeklēšana un 
pacientu apmācība.

Kāpēc inhalācijas ierīcei 
ir tik liela loma?
Medikamentu inhalācijai ir ļoti liela priekšrocība – 
zāles nokļūst tieši elpceļos, tādējādi iespējams 
lietot desmitām reižu mazākas devas nekā iek-
šķīgi. Šāds zāļu ievadīšanas veids mazāka bla-
kusparādību riska dēļ ir arī daudzkārt drošāks. 
Galvenā problēma – inhalatorus nepieciešams 
lietot pareizi, jo tikai tādā gadījumā iespējams 
panākt vēlamo efektu. Pareizāk būtu teikt, ka, 
lietojot inhalatorus nepareizi, efekta vispār nav!

Nespēja apgūt konkrēta inhalatora pareizas 
lietošanas instrukciju nav tikai bērnu problēma. 

Tā pārsteidzoši bieži ir problēma pieaugušiem 
pacientiem pat ar augstāko izglītību, nemaz neru-
nājot par vecāka gadagājuma HOPS slimniekiem. 
Ne velti dažas pēdējo gadu ārstēšanas vadlīnijas 
rekomendē pārbaudīt vecāka gadagājuma HOPS 
pacientu inhalatoru lietošanas tehniku katra (!!) 
ārsta apmeklējuma laikā.

Šobrīd astmas un HOPS slimnieku ārstēšanā 
ir pieejami desmit dažādi inhalatori. Tas ir ļoti 
labi, jo paver papildus iespējas piemeklēt opti-
mālo inhalatoru.

Jāpiebilst, ka daudzviet valstī ir Bronhiālās ast-
mas un HOPS slimnieku apmācības kabineti, kuros 
strādā apmācītas māsas un speciālisti. Šiem kabi-
netiem ir tāmes �nansējums un, piemēram, ar 
ārsta nosūtījuma par apmācību pie māsas pacien-
tam nekas nav jāmaksā.

Kāpēc HOPS slimniekam ir tik 
svarīgi saglabāt ikdienas fizisko 
aktivitāti, ja slodzes gadījumā 
viņš riskē izjust elpas trūkumu?
HOPS slimnieka elpceļi izelpā ir šaurāki nekā 
ieelpā, līdz ar to arī izelpa ir salīdzinoši ilgāka. 
Elpojot mierīgi, HOPS slimnieka pārmērīgi uzpūs-
tās plaušas pagūst iztukšoties, taču, elpojot bie-
žāk, tās arvien vairāk nepagūst izelpā pilnvērtīgi 
iztukšoties un var novērot papildu uzpūšanos. 
Slodzes gadījumā tas arī ir galvenais cēlonis, 
kāpēc slimniekam jāapstājas (viņš vienkārši vairs 
nespēj ieelpot!).

Jo netrenētāki un, atvainojiet, tizlāki mēs esam, 
jo vairāk slodzes gadījumā mēs hiperventilējam 
(elpojam biežāk un/vai dziļāk). Ja jūs regulāri 
nesportojat, mēģiniet paanalizēt savas sajūtas, 
skrienot pakaļ tramvajam vai ātrākā solī uzkāpjot 
3–4 stāvā. HOPS slimniekam veidojas apburtais 
loks. Slodzes gadījumā viņam ir elpas trūkums, 
tādēļ viņš no tās izvairās. Jo vairāk viņš izvairās, 
jo netrenētāks kļūst un attiecīgi vairāk hiperven-
tilē. Jo vairāk hiperventilē, jo pie mazākas slodzes 
parādās elpas trūkums, utt.

Tādēļ HOPS slimniekam obligāti jācenšas sagla-
bāt ikdienas �ziskā aktivitāte. Diemžēl Latvijā 
atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm neek-
sistē profesionālas un valsts apmaksātas HOPS 
slimnieku rehabilitācijas programmas (parasti 
ilgst divus mēnešus) un attiecīgas klīnikas.

Vai ar HOPS slimo arī sievietes?
Sievietei smēķēšanas sekas ir vismaz tikpat nopiet-
nas kā vīriešiem – katrs otrais smēķētājs nomirst 
priekšlaikus no smēķēšanas izraisītas slimības.

Vai HOPS (un plaušu vēzis) ir vīriešu slimība? 
Latvijā pārliecinoši JĀ, jo vēl 80-jos gados smē-
ķētāju vīriešu bija kādas 5–6 reizes vairāk nekā 
sieviešu (šobrīd regulāri smēķē 45–50% vīriešu un 

15–20% sieviešu, savukārt pusaudžu vidū starpību 
faktiski vairs nevēro – ap 40%!). Tomēr pasaulē, 
piemēram, ASV tās arvien vairāk kļūst tieši par 
sieviešu slimībām. Kāpēc?

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

Otrkārt, tās negatīvā nozīmē ir «apzinīgākas» 
smēķētājas, jo «ievelk» tabakas dūmus dziļāk plau-
šās un ilgāk aiztur elpu ieelpā.

Treškārt, pusaudzēm vairāk nekā zēniem smē-
ķēšana aizkavē normālu plaušu attīstību.

Ceturtkārt, šķiet, ka tieši sievietēm smēķētājām 
HOPS un plaušu vēzis attīstās biežāk.

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, 
jādomā, pats sliktākais ir grūtnieces smēķēšana. 
Tā ir klaja vardarbība pret pašas bērnu.

Vai HOPS ir nāvējoša slimība?
JĀ. Šobrīd pasaulē HOPS ir trešais biežākais nāves 
cēlonis. Tieši ar pašu HOPS, progresējot elpoša-
nas nepietiekamībai (nosmokot!), nomirst ceturtā 
daļa slimnieku, savukārt 2/3 gadījumu viņi mirst 
ar sirds un asinsvadu slimībām vai plaušu vēzi. 
HOPS slimniekiem ir 2–4 reizes augstāks miokarda 
infarkta, insulta vai pēkšņas nāves risks. Kāpēc tā? 
Šobrīd gan aterosklerozes, gan miokarda infarkta 
(sirds vainagartēriju vai tās zaru tromboze) attīs-
tību pamatā skaidro ar iekaisumu. HOPS slimnie-
kiem no plaušām asinsritē «ieskalojas» ne tikai 
smēķēšanas toksiskie produkti, bet arī iekaisuma 
mediatori. Vīriešiem asinsvadu bojājums vecina 
arī erektīlās funkcijas traucējumus. Daļa HOPS 
slimnieku novājē (mazinoties muskuļu masai), 
viņiem ir paaugstināts cukura diabēta un osteo-
porozes risks.

Pāragras nāves riska prognozei kopumā, kā arī 
mirstībai tieši ar sirds un asinsvadu slimībām paze-
mināta plaušu funkcija (FEV1) ir vairākas reizes 
būtiskāks faktors nekā holesterīna līmenis asinīs!

Ko HOPS pacients pats var darīt 
savas plaušu veselības labā?
Pirmkārt, atmest smēķēšanu. Gan šajā jautājumā, 
gan vispār HOPS ārstēšanā nepārvērtējami sva-
rīga ir sadarbība ar savu ģimenes ārstu un plaušu 
slimību speciālistu.

Otrkārt, pareizi un regulāri visu gadu lietot ārsta 
ordinēto ārstēšanu, arī tajos gadījumos, ja šķiet, 
ka jūties labāk.

Treškārt, ievērot elementāru higiēnu – biežāk 
mazgāt rokas, jo vīrusu infekcija («saaukstēša-
nās»), kas ir biežākais HOPS uzliesmojuma izraisī-
tājs, tiek pārnēsāta galvenokārt ar rokām.

Ceturtkārt, katru gadu vakcinēties pret gripu!
Piektkārt, būt �ziski aktīvam ik dienu!
Jo mazāk HOPS pacients smēķē (nesmēķē!), jo 

aktīvāks ir ikdienā, jo ilgāk viņš dzīvo!

Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu HOPS cēlonis ir smēķēšana. Iekaisums 
elpceļos attīstās visiem regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – katram otrajam!

Biežāk uzdotie  
jautājumi par HOPS

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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TOMS ZVIRBULIS

Par tuberkulozi sabiedrībā ir izveidoju-
šies vairāki mīti. Viens no izplatītākajiem 
ir mīts par to, ka slimību var ārstēt tikai 
stacionāri un tas aizņem ļoti daudz laika. 
Tāpat daudzi uzskata, ka tuberkuloze ir 
slimība, kura skar tikai elpceļus un plau-
šas, bet riskam saslimt ir pakļauti arī citi 
orgāni un orgānu sistēmas.

Lai vairāk uzzinātu par šo bīstamo infekcijas 
slimību, uz sarunu aicinājām Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Tuber-
kulozes un plaušu slimību centrs galveno ārsti dr. 
Andru Cīruli.

– Kas ir tuberkuloze un kādi ir pirmie šīs sli-
mības simptomi?
– Tuberkuloze ir infekcijas slimība ar nespeci-
�skiem simptomiem, kas ir raksturīgi arī citām 
plaušu slimībām. Piemēram, ilgstošs klepus, nogu-
rums, nespēks, svara zudums un elpas trūkums.
– Kā notiek inficēšanās ar tuberkulozi?
-In�cēšanās notiek gaisa pilienu ceļā. Ir jānonāk 
kontaktā ar tuberkulozes pacientu, visaugstākais 
risks ir šaurās, nevēdinātās telpās.
– Ir arī citi ceļi, kā notiek inficēšanās ar šo 
slimību? 
– Aprakstīti ir arī citi ceļi, bet apkārtējos apdraud 
un visbiežākais ir šis slimības pārnēsāšanas veids. 
Ir gadījumi, kad smagi slima māte var dzemdēt ar 
tuberkulozi slimu bērnu. Tāpat infekcija var iekļūt 
caur bojātu ādu vai gļotādu bronhoskopijas laikā, 
ja nav kvalitatīvi sterilizēti instrumenti. Bet tie ir 
atsevišķi, reti gadījumi.
– Kurā grūtniecības periodā tuberkuloze bēr-
nam ir visbīstamākā?
– Ja grūtniecības laikā māte ir slima ar tuberkulozi, 
tas ir bīstami jebkurā gadījumā, un māte ir jāārstē. 
Ja ir sūdzības par klepu, tad grūtniecei var veikt 
krēpu izmeklējumus, kas nerada nekādu risku 
bērnam. Ja nepieciešams, var veikt arī rentgenu. 
No tā ir jāizvairās grūtniecības sākumā.
– Ārsti parasti uzsver: jo savlaicīgāk mēs atro-
dam slimību, jo labāk to var ārstēt. Vai tuber-
kulozes gadījumā situācija ir līdzīga?
– Noteikti! Ātrāk atklājot tuberkulozi, pacienti ir 
mazāk bīstami apkārtējiem. Reizēm pat krēpu 
iztriepē tuberkulozes baciļu nav, tie ir tikai uzsē-
jumā, un mums ātrāk izdodas pacientus izārstēt, 
viņi arī labāk pakļaujas ārstēšanai. Vēlāk, kad sli-
mība jau ir izplatījusies plaušās, veidojas dobumi 
un kavernas, notiek plaušu ciroze, pacienti ilgstoši 
ir bacilāri, un arī ārstēšanās rezultāts ir sliktāks. Rei-
zēm paši no sevis dobumi plaušās ciet netaisās, 
ir nepieciešama ķirirģiska iejaukšanās. Tad mums 
palīgā dodas torakālie ķirurgi. Šī procedūra ievē-
rojami sarežģī slimības tālāku ārstēšanu.
– Slimības attīstība katram pacientam ir atšķi-
rīga, vai tā attīstas pēc noteiktas shēmas?
– Ne visi in�cējas ar tuberkulozi, un ne visi, kas 
in�cējas, saslimst. Slimības attīstībā daudz kas ir 
atkarīgs no tā, cik ātri cilvēks reaģē uz sliktu paš-
sajūtu un vēršas pie mediķiem. Vienam diskom-
forta slieksnis ir augstāks, citam tas ir zemāks. 
Smēķētāji klepošanu jau uzskata par pašsapro-
tamu un nemaz nepamana, ka tai pievienoju-
sies temperatūra.
– Kādas izmaiņas notiek cilvēka organismā, 
saslimstot ar tuberkulozi. Minējāt par izmai-
ņām plaušās, bet vai tiek skartas arī citas 
orgānu sistēmas?
– Izmaiņas ir atkarīgas no tā, kuru orgānu slimība 
skar. Ar plaušām situācija ir vieglāka, jo to ir vieg-
lāk diagnosticēt. Ja plaušas ir tīras un bojājumi ir 
citur, pacienti nonāk cituviet, nevis pie mums. Tajā 

brīdī iedomāties par tuberkulozi ir ļoti grūti, un 
bieži vien diagnoze tiek noteikta novēloti.
– Vai labākā tuberkulozes diagnostikas 
metode ir krēpu iztriepe?
– Jā, krēpu iztriepe ir vienkāršs, ātrs un lēts izmek-
lējums, ar kura palīdzību var atklāt lielāko daļu 
bacilāro tuberkulozes pacientu. Lai pilnībā apstip-
rinātu tuberkulozes diagnozi, nepieciešams pozi-
tīvs uzsējums. Bieži vien mums zvana kolēģi: 
rentgenā esot redzama tuberkuloze. Pēc rentgena 
pateikt, ka tā ir tuberkuloze, 100% gadījumu nav 
iespējams. Šādos gadījumos vajadzētu veikt arī 
krēpu iztriepi. Skatoties tikai pēc krēpu iztriepes, 
var arī kļūdīties, tajās var gadīties arī kādas netu-
berkulozas baktērijas, kuras mums izskatās pēc 
tuberkulozām. Ja pēc tam mēs veicam uzsējumu 
un tā laikā sāk augt tuberkulozes mikobaktērijas, 
tad mēs 100% varam pierādīt slimības klātbūtni. 
Kas attiecas uz ārpusplaušu tuberkulozes formām, 
tad uzsējumi reti kad ir pozitīvi, jo vienkārši nav tik 
daudz materiāla. Šajā gadījumā parasti veic histo-
loģiskos audu izmeklējumus un tad nosaka galīgo 
diagnozi. Jāpiebilst, ka šī diagnostikas metode nav 
tik precīza kā baktēriju uzsējums.
– Ja tuberkuloze tiek atklāta citā orgānu sis-
tēmā, piemēram, sirdī, vai arī tādā gadījumā 
ārstēšanās notiek Tuberkulozes un plaušu 
slimību centrā?
– Ar perikardītu esam sastapušies, bet tas vien-
mēr vērojams kopā ar plaušu tuberkulozi, izolē-
tus gadījumus es neatceros. Citas lokalizācijas ir 
biežākas, piemēram, limfmezglos, nierēs, kaulos. 
Pie mums līdz 2015. gada 1. februārim bija ārpus-
plaušu tuberkulozes nodaļa, kura tagad ir pārcelta 
uz stacionāru Biķernieki. Pamatā tur ārstē tuberku-
lozi kaulos un locītavās, pie viņiem strādā ķirurgi. 
Ja ir nepieciešama operācija, to veic turpat.
– Vai tuberkulozes izplatības samazināšanās 
Latvijā ir saistīta ar dzīves līmeņa paaugsti-
nāšanos? 
– Samazinājums pagaidām ir ļoti neliels. Iepriek-
šējā gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, tuberkulozes 
gadījumu skaits ir samazinājies par 16 pacientiem. 
Tas nav daudz. Rēķinot uz 100 000 iedzīvotāju, 
procentuāli skaitlis nav mainījies, jo samazinās 

arī iedzīvotāju skaits. Es neteiktu, ka tuberkulo-
zes apkarošana ir ievērojami mainījusies un cil-
vēku dzīves līmenis ļoti audzis.
– Situācija nav krasi mainījusies, arī salīdzinot 
ar laiku pirms 20 gadiem?
– Deviņdesmito gadu sākumā slimības izplatība 
jau bija samērā zema, tā pieauga deviņdesmito 
gadu beigās. Protams, to nevar salīdzināt ar taga-
dējo līmeni. Ja tolaik bija aptuveni 2000 pacientu 
gadā, tad tagad ir nedaudz vairāk par 600. Ļoti labi 
panākumi mums ir multirezistentu pacientu ārs-
tēšanā, jo ir parādījušies divi jauni medikamenti. 
Ārstēšanā ienākot jaunajiem medikamentiem, ir 
samazinājies simptomātisko pacientu skaits. Ja 
pacienti paši pārtrauc ārstēšanos un no mums 
aizbēg, tad tā jau ir arī viņu pašu, ne tikai mediķu 
atbildība par rezultātu.
– Ir izplatīts mīts, ka tuberkulozes pacien-
tiem ilgs laiks ir jāpavada stacionārā, vai tā 
vēl arvien ir taisnība?
– Agrāk tā patiešām bija, taču attiecībā uz šīs sli-
mības ārstēšanu daudz kas ir mainījies, un vairs 
nav nepieciešams stacionārā pavadīt ilgu laiku. 
Pacienti tiek izolēti tikai tik ilgi, kamēr viņu krēpu 
iztriepes ir pozitīvas uz tuberkulozes baktērijām. 
Tuberkulozes iztriepes visātrākais atkārto pēc 
divām nedēļām. Ja analīzes ir negatīvas, tad mēs 
sūtām pacientu ārstēties ambulatori, ja tā nav, tad 
atkārtotas pārbaudes tiek veiktas pēc mēneša. Ja 
ir iespējams izolēt un ārstēt pacientu mājās, tad 
stacionārā viņu ievietot nemaz nav nepieciešams. 
Stacionārā mēs ārstējam pacientus ar smagas for-
mas tuberkulozi vai tādus, kuri nepanes izrakstītos 
medikamentus. Protams, ir arī sociālās indikācijas, 
kas ir ļoti liela problēma ne tikai pie mums, bet arī 
daudzās citās Latvijas slimnīcās. Pacientam nav 
kur dzīvot, un tad viņš pie mums uzturas ilgstoši.
– Kādi ir tuberkulozes saslimšanas riska 
faktori? 
– Tā ir HIV infekcija un jebkurš cits stāvoklis, kas 
pazemina imunitāti. Tie var būt medikamenti vai 
kādi citi faktori. In�cēti, es domāju, esam mēs visi, 
ņemot vērā augsto slimības izplatību nesenā 
pagātnē. Protams, ne visi saslimst, taču, ja imu-
nitāte ir zemāka, cilvēkam ir lielāka iespēja saslimt.

– Kādus preventīvus pasākumus mēs varam 
veikt, lai ierobežotu slimības izplatību?
– Vislabākais preventīvais pasākums ir savlaicīga 
slimības diagnoze un pacientu ārstēšana. Tuber-
kulozes pacientu kļūst mazāk, un mums ir jādomā 
par to, ka varētu ārstēt latentu tuberkulozes infek-
ciju. Agrāk pro�laktiskā terapija bija paredzēta 
tikai bērniem. Pieaugušajiem tikai tajos gadīju-
mos, ja viņi saņēma bioloģisko terapiju. Nākotnē 
mums ir nedaudz plašāk jāskatās uz šo problēmu 
un medikamenti jādod arī HIV pacientiem vai 
kādai no pārējām tuberkulozes saslimšanas riska 
grupām. Tāpat pieaugušiem cilvēkiem, kam ir 
bijis kontakts ar tuberkulozes baktērijām un kuri 
ir in�cējušies.
– Jūs runājāt par panākumiem multirezisten-
tas tuberkulozes ārstēšanā. Kas tā vispār ir?
– Tā ir tuberkuloze, kura ir rezistenta (nejutīga) 
pret diviem galvenajiem tuberkulozes medika-
mentiem – izoniazīdu un rifampicīnu. Šie medika-
menti parasti ļoti efektīvi un ātri pacientu abacilē 
(neizdala baciļus) un izārstē. Ja tie nav pielieto-
jami, tad ārstēšana ir ilgāka un smagāka.
– Vai ar multirezistentu tuberkulozi biežāk 
slimo kādas konkrētas sociālās vai demogrā-
fiskās grupas pārstāvji?
– Es negribētu izcelt kādu īpašu cilvēku grupu. 
2012. gadā trešā daļa multirezistentās tuberku-
lozes pacientu bija HIV pozitīvi, tagad tie ir 14% 
no visiem tuberkulozes pacientiem. HIV pacien-
tiem multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas 
rezultāts var būt sliktāks.
– Pie kādiem nosacījumiem attīstās multire-
zistentā tuberkuloze?
– Multirezistentu tuberkulozi iedala primārajā un 
iegūtajā. Ar primāro multorezistento tuberkulozi 
saslimst, ja pacientam ir bijis kontakts ar kādu citu 
multirezistentas tuberkulozes pacientu. Iegūtā 
multirezistence rodas, ja pacients sākotnēji ir sli-
mojis ar zāļu jutīgu tuberkulozi, kurai pēc tam ir 
recidīvs un rodas multirezistenta slimības forma. 
Lielākoties iegūtā multirezistence ir cilvēka radīts 
fenomens, jo citi slimnieki nav bijuši pietiekami 
labi izolēti, cilvēks pats nav adekvāti ārstējies, tera-
piju pārtraucis. Kad Latvijā tuberkulozes pacientu 
skaits bija liels, tie pārsvarā bija iegūtās multire-
zistentās tuberkulozes pacienti. Tagad situācija ir 
mainījusies, un cilvēki biežāk nonāk kontaktā ar 
šīs slimības pārnēsātāju.
– Vai tuberkulozi ir iespējams izārstēt pilnībā?
– Jā, mēs to vienmēr uzsveram! Tā ir infekcijas 
slimība, ko var izārstēt. Cilvēks, kurš ir izārstējies, 
vairs nevienam nav bīstams, viņam vairs nav 
sūdzību. Protams, ir izņēmumi: ja ir bijis ļoti plašs 
process, ir notikušas izmaiņas plaušās, turpmā-
kajā dzīvē var būt problēmas ar elpošanu. Tiem, 
kuru ārstēšanas kurss ir pabeigts, vairs neva-
jag uztraukties.

Tuberkulozes ārstēšanā svarīga katra diena
FOKUSS

Andra Cīrule: «Tuberkuloze ir infekcijas slimība, ko var izārstēt. Cilvēks, kurš ir izār-
stējies, vairs nevienam nav bīstams, viņam parasti vairs nav sūdzību.»
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Plaušu
veselības avīze

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

LAUMA KALĒJA

Pulmonālā hipertensija (PH) jeb pulmo-
nālā arteriālā hipertensija (PAH) ir reta 
slimība, kura, laikus neatklāta un neār-
stēta, spēj nogalināt 2–3 gadu laikā. Vēl 
joprojām svarīgākais ir savlaicīgas un pre-
cīzas diagnozes noteikšana, lai uzlabotu 
pacientu dzīves ilgumu un kvalitāti.

Par aktualitātēm slimības ārstēšanā un problemā-
tiku Latvijas valsts likumdošanā šajā sakarā stāsta 
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārsts 
kardiologs, pulmonālās hipertensijas speciālists 
Ainārs Rudzītis.

Paaugstināts spiediens 
plaušās – slodze sirdij
Pulmonālā arteriālā hipertensija ir sindroms, kuru 
raksturo paaugstināts asinsspiediens mazajā 
asinsrites lokā jeb plaušu artērijās. Sākotnēji tas 
izpaužas kā patoloģiska reakcija ar izteiktām 
plaušu sīko artēriju spazmām, kas vēlīnā sta-
dijā pāriet neatgriezeniskā stāvoklī, asinsvadu 
diametram konstanti samazinoties un traucējot 
asins plūsmai. Jo augstāks spiediens plaušu artē-
rijās, jo smagāk jāstrādā sirdij, lai sūknētu asinis 
cauri plaušām, kas savukārt traucē organisma 
apgādi ar skābekli. Rezultātā paaugstinās asins-
spiediens mazajā asinsrites lokā un attīstās labā 
sirds kambara mazspēja, kā arī rodas trombozes 
risks plaušu artērijās.

Raksturīgākie PH simptomi ir progresējošs, 
neskaidras izcelsmes elpas trūkums jeb aizdusa 
slodzes laikā (kāpjot pa kāpnēm, veicot ikdienas 
�zisku darbus), nogurums, sirdsklauves slodzes 
laikā vai ģīboņi un sāpes krūtīs. Vēlīnā stadijā 
pacienta lūpas kļūst zilganas trūkstošā skābekļa 
dēļ. Šie nespeci�skie simptomi nereti vedina ārstu 
domāt par kādu citu, biežāk sastopamu slimību 
diagnozi. Tiek izteiktas aizdomas par primāru 
sirds slimību vai plaušu slimību, bet izrādās, ka 
spiediens plaušu artērijā ir paaugstinājies citu 
iemeslu dēļ.

«PAH mēdz rasties ģenētisku iemeslu dēļ – 
pārmantojot no ģimenes vai attīstoties gēnu 
mutācijai augļa attīstības laikā (primārā jeb idio-
pātiskā PAH),» skaidro Ainārs Rudzītis. «Tā var būt 
komplikācija citu slimību gadījumos, piemēram, 
iedzimtu sirdskaišu, hronisku plaušu slimību, sistē-
mas sklerodermijas vai citu saistaudu slimību dēļ. 
PAH var attīstīties dažos HIV infekcijas un portālās 
hipertensijas, kā arī atsevišķu reto slimību gadī-
jumos. Biežāk slimība tiek noteikta kā sekundāra 
diagnoze jeb komplikācija, kas saistīta ar primā-
rām sirds un plaušu slimībām, kā arī plaušu artē-
rijas trombemboliju jeb trombu nokļūšanu vai 
veidošanos plaušās.»

Ģenētiski iedzimta primāra PAH biežāk skar 
cilvēkus 20–40 gadu vecumā, strauji progresē 
un ir pat ļaundabīgāka par dažām vēža formām. 
Tā ir reta slimība, ko sastop 2–3 pacientiem uz 
1 miljonu iedzīvotāju, tātad Latvijā tie varētu būt 
aptuveni 4–6 pacienti gadā. «Mūsu redzeslokā ir 
150 pacienti, tomēr daļā gadījumu slimība varētu 
maskēties, iespējams, vēl nav atpazīta un diag-
nosticēta. Slimību laikus neatklājot un neuzsākot 
ārstēšanu, divu trīs gadu laikā pacients var aiziet 
bojā,» saka ārsts.

Svarīga savlaicīga diagnostika
PAH bieži attīstās ielaistos sirds un plaušu slimību 
gadījumos, tādēļ diagnostikas procesā svarīgi 
atklāt novēršamos cēloņus. Šajos gadījumos 
būtiski ir ārstēt pamatslimību un nepieļaut pul-
monālās hipertensijas attīstību.

PAH ir grūti atpazīstama – asinsspiediens plau-
šās tiešā veidā nav izmērāms, tādēļ ģimenes ārsti 
savā praksē to nevar pārbaudīt. Aizdomu gadī-
jumā tiek nozīmēti vairāki izmeklējumi. «Vispirms 
tiek veikta ehokardiogrā�ja, varētu teikt, sirds 
ultrasonogrā�ja, novērojot sirds un tās vārstuļu 
funkciju, netiešā veidā izmērot arī asinsspiedienu 
labajā kambarī un plaušu artērijā. Tiek nozīmēta 
arī krūšu kurvja rentgenogramma un elektro-
kardiogramma, lai spētu apstiprināt vai izslēgt 
saslimšanas iemeslus. Nereti papildus tiek izda-
rīta plaušu datortomogrā�ja, plaušu ventilācijas 
funkcionālie testi, virkne asins analīžu. Izmek-
lējumu rezultātos uzrādoties paaugstinātam 
asinsspiedienam plaušās, pacients ir jānosūta 
pie kardiologa – pulmonālās hipertensijas spe-
ciālista, kurš veic sirds zondēšanu un apstiprina 
vai izslēdz diagnozi.» Latvijā to veic P. Stradiņa klī-
niskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģi-
jas centrā. Sirds zondēšana ir invazīva procedūra, 
ar kuras palīdzību asinsspiediens plaušu artērijā 
tiek izmērīts tiešā veidā, caur cirkšņa vai kakla 
vēnu ievadot īpašu katetru sirds labajā pusē un 
plaušu artērijā. Tiek mērīta arī asins plūsma plaušu 
artērijā, novērtētas artēriju spazmas jeb vazore-
aktivitāte, kas ir ļoti svarīgi, izvēloties ārstēšanas 
metodes. Pēc šiem izmeklējumiem atkarībā no 
slimības formas – vai tā ir primāra vai sekundāra 
hipertensija – tiek nozīmēta ārstēšana.

Tā kā PAH var pieskaitīt retajām slimībām, ģime-
nes ārstu vidū slimības atpazīstamība nav pie-
tiekami augsta. «Dažkārt saņemam sūdzības, ka 
mūsu noteiktā diagnoze ģimenes ārstos izraisa 
neizpratni, kas savukārt ir papildu šoks pacientam. 
Protams, visas retās slimības nevar būt šo ārstu 
kompetencē, bet būtu ļoti rūpīgi jāievēro mūsu 
sniegtās rekomendācijas,» uzsver Ainārs Rudzītis.

Šī gada 23. aprīlī Rīgā tiek rīkota 1. Baltijas Pul-
monālās hipertensijas zinātniskā konference, 
pirmo reizi apvienojot Baltijas valstu speciālis-
tus vienuviet. Konferencē piedalīsies arī vadošie 
PAH jomas eksperti no Austrijas un Polijas. «Mēs 
vēlamies apkopot informāciju par visām Balti-
jas valstīm, izveidojot kopīgu datu bāzi – reģis-
tru, tādējādi veicinot savstarpējo sadarbību, kas 
galu galā varētu būt veids, kā efektīvāk ārstēt 
Baltijas valstu PAH pacientus. Piedalīties laipni 
aicināti gan profesionāļi, gan arī ģimenes ārsti, 

studenti un rezidenti. Reģistrēties konferencei var 
www.rarediseas.lv.» stāsta kardiologs.

Šoks pašam pacientam
Parasti, nosakot PAH diagnozi, pacients ir pār-
steigts, dažreiz pat šokēts, nesaprot, kas notiek. 
Līdz šim viņš bijis vesels, iespējams, gados jauns 
un spējīgs, bet tagad ikdiena sāk apgrūtināt: bie-
žas sirdsklauves, elpas trūkums, nepieciešamība 
bieži apstāties vai grūtības veikt mājas soli. Latvijā 
nav pieejama krīzes palīdzība jeb psihologs, kurš 
strādātu ar PAH pacientiem, tādēļ daļēji šo funk-
ciju jāuzņemas ārstējošajam ārstam, izskaidrojot 
slimības speci�ku. Pacientiem vispirms nepiecie-
šama slodzes ierobežošana, kas ir jādara pareizi, 
vislabāk �zioterapeita vadībā, piemērojot atbil-
stošu terapiju. Regulāri jāveic pārbaudes pie ārsta, 
lai varētu izdarīt izmaiņas režīmā un ārstēšanā.

Pašam pacientam ir uzmanīgi jāseko līdzi 
sūdzību spektram, rūpīgi jāievēro zāļu lietoša-
nas režīms, par blakusparādībām informējot ārstu, 
tāpat laikus jāiet uz pārbaudēm. Diemžēl ārstu 
speciālistu pieejamība ir stipri ierobežota valsts 
limitēto kvotu apstākļos – nereti jāgaida garā 
rindā, pat vairākus mēnešus, kas šīs diagnozes 
gadījumā var būt dzīvībai izšķiroši un bīstami.

Ārstēšanai nepieciešami 
40–50 tūkstoši eiro gadā
Ja PAH saistīta ar kādu citu pamatslimību, ko var 
ārstēt, tad ir cerības, ka slimība tiks kontrolēta 
vai pāries. Ja PAH ir ģenētiski iedzimta, to nevar 
izārstēt, tomēr dzīves kvalitāti var paaugstināt un 
ilgumu pagarināt. Mūsdienās ārstēšanas iespējas 
ir pietiekami plašas, pieejamas vairākas medi-
kamentu grupas. Daži medikamenti paplašina 
plaušu artērijas, savukārt citi bloķē bioloģiski 
aktīvās vielas, kas sašaurina artērijas. Smagā-
kos gadījumos, kad iestājas cianoze jeb asinīs ir 
samazināts skābekļa piesātinājums (zilgana lūpu 
un nagu nokrāsa), nepieciešama pastāvīga skā-
bekļa terapija mājas apstākļos. Galējā stadijā pie-
ejama arī plaušu transplantācija tepat kaimiņos, 
Lietuvā un Igaunijā, tomēr pašlaik sadarbība ir 
neefektīva – pagājušajā gadā, gaidot rindā uz 
operāciju, divas Latvijas pacientes gāja bojā. Tādēļ 
būtu svarīgi valstiskā līmenī iesaistīties starptau-
tiskajā programmā Eurotransplant, kuras ietvaros 

plaušu transplantācija Latvijas iedzīvotājiem tiktu 
nodrošināta daudz efektīvāk. Pateicoties dr. Andra 
Skrides iniciatīvai un entuziasmam, kā arī sabied-
rības atbalstam ar ziedojumiem, pirmā plaušu 
transplantācija Latvijā jaunai sievietei ar idiopā-
tisku PAH galēji smagā stāvoklī tika organizēta 
un veikta Vīnes universitātes klīnikā 2014. gadā.

Latvijā PAH medikamentozo terapiju katram 
pacientam nozīmē trīs ārstu konsilijs. Konsilija 
lēmumu iesniedz Nacionālajam veselības dienes-
tam, un apmēram mēneša laikā pacients saņem 
medikamentu viņam tuvākajā aptiekā. Ik pēc pus-
gada vai gada ir nepieciešama šī konsilija lēmuma 
pagarināšana kā apliecinājums, ka pacientam 
dārgā terapija jāturpina un ir atbilstoša, pretējā 
gadījumā zāles jānomaina uz citu, piemērotāku, 
medikamentu. Slimība nav iekļauta valsts kom-
pensējamo diagnožu sarakstā, taču ārstēšana ir 
ļoti dārga. «Latvijā daudzām retajām slimībām 
individuālais valsts līdz�nansējums ir 14 tūkstoši 
eiro gadā (viszemākais Eiropā.) PAH gadījumā ar 
to pietiek tikai viena veida medikamenta gada 
izmaksu segšanai. Citus medikamentus ilgstoši 
mēs saviem pacientiem nevaram atļauties nozī-
mēt. Modernās terapijas izmaksas PAH pacientu 
ārstēšanai varētu sasniegt vismaz 40–50 tūksto-
šus eiro gadā vienam cilvēkam.»

Reto slimību centrs un 
jaunu ārstniecības metožu 
ieviešana nākotnē
«Kopā ar biedrību strādājam pēc labākās sirds-
apziņas, tomēr nespējam tikai labās gribas vadīti 
atbalstīt valstiska līmeņa, sarežģītas un dārgas 
programmas. Visvairāk ir nepieciešama valstiska 
pieeja lietām, to nevar atstāt pacientu, biedrību 
un ārstu ziņā. Būtu jānosaka valsts programma 
PH un citu reto slimību ārstēšanai, kuru garantē 
un nosaka valsts, nevis mēs kā entuziasti cīnā-
mies ar katru problēmu atsevišķi. Tas ir neētiski 
un negodīgi no valsts puses, dažos gadījumos pat 
noziedzīgi pret pacientu un ārstu,» savu nostāju 
pauž Ainārs Rudzītis.

Šobrīd o�ciāli nav izveidota tāda struktūrvie-
nība kā plaušu hipertensijas centrs. Viss darbs 
norit Latvijas Kardioloģijas centra ietvaros bez 
atsevišķa finansējuma. Taču ir iecere Latvijā 
izveidot Reto slimību centru. Tas varētu atvieg-
lot ārstu pieejamību, koncentrējot visus augstākā 
līmeņa speciālistus vienā vietā, darbība būtu ātra 
un efektīva.

Tuvākajā laikā plānots ieviest jaunu mazinva-
zīvu ārstēšanas metodi – plaušu artērijas balona 
angioplastiju, ko pielieto plaušu trombu gadī-
jumā (hroniska trombemboliska PH). Ja operā-
cija nav iespējama un artērijas nevar «iztīrīt» no 
trombiem ar ķirurģisku instrumentu palīdzību, 
caur katetru var plaušu artērijā ievadīt mazu balo-
niņu un paplašināt plaušu artērijas sīkos zarus – 
selektīvi, vairākos plaušu segmentos, tādējādi 
uzlabojot asinsriti un samazinot spiedienu plaušu 
artērijā. Tāpat Latvijā būtu plašāk jāievieš pul-
monālās endarterektomijas (PEA) operācija. To 
pielieto hroniskas plaušu trombembolijas gadī-
jumā, un Latvijā tā tiek samērā bieži diagnosti-
cēta – šobrīd reģistrā ir aptuveni 30 šādi pacienti. 
Ķirurģiskas operācijas laikā trombi tiek «izkasīti» 
ar īpašu instrumentu, attīrot artēriju sieniņas un 
uzlabojot asinsriti. Tā ir liela apjoma sarežģīta ope-
rācija, kuru veic kardioķirurgi hipotermijas (zemas 
ķermeņa temperatūras) apstākļos, uz 10–15 minū-
tēm apstādinot asinsriti. Latvijā tā ir veikta jau trim 
pacientiem Varšavas klīnikas profesora vadībā. 
Latvijas speciālisti zināšanas ir guvuši ārzemēs un 
varētu izdarīt daudz, taču vienmēr atduras pret 
�nanšu trūkumu.

Retā un postošā pulmonālā hipertensija

Ainārs Rudzītis: «PAH bieži attīstās ielaistos sirds un plaušu slimību gadījumos, tādēļ 
diagnostikas procesā svarīgi atklāt novēršamos cēloņus. Šajos gadījumos būtiski ir 
ārstēt pamatslimību un nepieļaut pulmonālās hipertensijas attīstību.»
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Plaušu
veselības avīze

ATBALSTS

ANNA KALNIŅA

Pulmonālā hipertensija (PH) ir asinsspie-
diena paaugstināšanās plaušu artērijās, 
kas nogādā venozās asinis no sirds labā 
kambara uz plaušām, tādējādi liekot sir-
dij strādāt daudz smagāk un traucējot 
organisma apgādi ar skābekli.

Visretāk sastopamā un dzīvībai bīstamākā PH 
forma ir pulmonālā arteriālā hipertensija (PAH). 
Par tās smagumu uzskatāmi liecina publiskajā 
telpā plaši izskanējusī informācija par Zani Laz-
diņu, kuras dzīvību glāba 2014. gadā Austrijā 
veiktā abu plaušu transplantācija. Taču viņa nebūt 
nav vienīgā paciente, kuras veselības un dzīvības 
glābšana atkarīga no sabiedrības ieinteresētības.
Kopš 2011. gada PAH pacienti apvienojušies Pul-
monālās hipertensijas biedrībā. Par organizāci-
jas dalībnieku ikdienu, vajadzībām, mērķtiecību 
un sapņiem runājam ar Ievu Plūmi, Pulmonālās 
hipertensijas biedrības valdes priekšsēdētāju.

– Kāds ir Pulmonālās hipertensijas biedrības 
dibināšanas stāsts?
– Biedrība ir dibināta 2011. gadā, satiekoties trim 
uzņēmīgām dāmām – Ievai Plūmei, Zanei Lazdiņai 
un Lolitai Indriksonei. Mums visām bija diagnos-
ticēta retā un dzīvībai bīstamā kaite – pulmonālā 
arteriālā hipertensija. Biedrības iniciators ir kar-
diologs Andris Skride no Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas, kas mudināja apvienoties 
savu interešu aizstāvībai. Sākām ar to, ka bijām 
deviņi biedri, tagad esam 49, bet valstī kopumā 
ir aptuveni 200 PAH slimnieku.
– Ar ko biedrība nodarbojas?
Jau vairākus gadus mēs sniedzam praktisku 
atbalstu bērniem un pieaugušajiem, kurus skā-
rusi slimība. Apmaksājam skābekļa aparātu 
nomu, dodam lietošanā savus 18 skābekļa apa-
rātus cilvēkiem, kuriem pēc ārsta rekomendāci-
jas ir nepieciešams elpot skābekli mājās, rīkojam 
veselības nometnes, �zioterapijas nodarbības, 
palīdzam nodrošināt konsultācijas pie ārzemju 
speciālistiem, izglītojam pacientus par sirds vese-
lību un īpaši par pulmonālo hipertensiju. Slimības 
diagnostikas veicināšanai veidojam izglītojošus 
materiālus ģimenes ārstiem, �zioterapeitiem, 
pneimonologiem. Biedrība palīdz cilvēkiem tajās 
jomās, kurās nav valsts atbalsta. Mēs esam tie, kas 
pēkšņi aci pret aci sastapušies ar sarežģītu, neār-
stējamu slimību, tomēr cīnāmies par iespēju dzī-
vot pēc iespējas ilgāk un labāk.
Finanšu piesaistei nodarbojamies ar projektu 
rakstīšanu. Pēdējo trīs gadu laikā esam īstenojuši 
vairāk nekā 12 projektus. Viens no tiem noslēdzās 
pagājušā gada nogalē. Projektu «Interešu aizstāvī-
bas un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem 
ar pulmonālo arteriālo hipertensiju» atbalstīja 
Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts 
EEZ 2004–2014 �nanšu instrumenta ietvaros.
– Kāda ir PH slimnieku ikdienas dzīve? Ar ko 
tā atšķiras no veselu cilvēku ikdienas?
– Jāsaprot, ka šīs slimības rezultātā organismā 
samazinās skābekļa pieplūde un rodas smaga 
sirds mazspēja. Slimnieka ikdienas dzīve ir atka-
rīga no tā, cik liela ir sirds mazspēja un kādus 
ierobežojumus rada PAH. Visiem šīs slimības 
pacientiem piešķir invaliditāti. Bet tas nenozīmē, 
ka esam nevarīgi un guļam uz gultas. Protams, 
smagākos gadījumos, kad slimība ātri progresē, 
piemēram, idiopātiskas vai trombemboliskas pul-
monālās hipertensijas gadījumā, cilvēka ikdiena 
ir atkarīga no tuvinieku aprūpes un līdzjūtības.
PAH gadījumā vienmēr nozīmē atbilstošu medi-
kamentozo ārstēšanu. Paveicas tiem, kuriem tā 

palīdz un apstādina slimības progresiju. Jāatceras, 
ka slimība ir hroniska un zāles, kas to izārstētu, līdz 
šim vēl nav izgudrotas. Turklāt slimības izcelsme 
arī nav zināma, ir tikai hipotēzes.
Mums jābūt disciplinētiem un paklausīgiem 
pacientiem, nevaram ļauties vieglprātībai. Allaž 
uzmanīgi jāieklausās savā sirdī un jāseko veselī-
bai – nedrīkst pārpūlēties, ja nogurst, tūlīt pat jāat-
pūšas, jo nogurums ir pastāvīgs mūsu ceļabiedrs.
Aptuveni 40–50% biedrības biedru strādā algotu 
darbu – valsts iestādēs, privātajā sektorā, ir pašno-
darbinātie. Līdz ar to dienas ritmu nosaka darba 
un ģimenes dzīve. Tie, kas slimības dēļ nestrādā, 
bieži ir lieliski palīgi savām ģimenēm, pieskatot 
mazbērnus, rušinoties pa dārziņu, cik veselība ļauj, 
regulāri ejot pastaigās, veltot laiku vaļaspriekiem.
– Pastāstiet, lūdzu, par biedrības veiksmes 
stāstiem un panākumiem!
– Protams, mēs lepojamies ar tiem, kurus ir izde-
vies glābt, apvienojot ārstu speciālistu, Latvijas 
iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju spēkus. 
Mūsu veiksme ir pirmā un šobrīd vienīgā sieviete 
Latvijā – Zane Lazdiņa no Ērgļiem –, kurai Vīnes 
Universitātes klīnikā ir veiksmīgi transplantētas 
plaušas. Toreiz tas bija īsts izaicinājums – lūgt, lai 
cilvēki ziedo 120 tūkstošus eiro. Šobrīd Zane ir 
lieliskā stāvoklī – peld, brauc ar riteni, iet uz tre-
nažieru zāli.
Joprojām priecājamies par Juriju, Leonīdu, Inetu, 
Valentīnu, Eduardu, kuriem veica vienu no sarež-
ģītākajām operācijām pasaulē – pulmonālo 
endarterektomiju, kad cilvēka organisma tem-
peratūru pazemina līdz 18 grādiem, apstādina 

asinsriti, šajā brīdī pagūstot iztīrīt visus trombus, 
kas atrodas plaušu asinsvados un traucē normā-
lai asins plūsmai. Pamosties un dzīvot pēc tādas 
operācijas ir liels gandarījums. Daži no minēta-
jiem pacientiem saņēma nepieciešamo palīdzību 
Latvijā ar poļu viesprofesoru palīdzību, daži – pie 
augsti kvali�cētiem ārstiem Vīnē.
– Tomēr ne vienmēr stāstiem ir laimīgas 
beigas… 
– Lai informācija būtu precīza, teikšu, kā ir, – bied-
rības redzeslokā bija trīs cilvēki, kas nesagaidīja 
plaušu transplantāciju vai pulmonālo endarte-
rektomiju, divi vīrieši un jauna sieviete. Jāsaprot, 
ka ne visiem pacientiem šīs sarežģītās operācijas 
der. Atlase uz tām ir ļoti strikta, un katrs kandidāts 
tiek rūpīgi apsvērts, jo speciālisti atbild par šo 
cilvēku dzīvību. Protams, savu iespēju robežās. 
Jāatceras, ka plaušu transplantācija joprojām nav 
apmaksāto veselības pakalpojumu grozā. Latvijā 
vēl ir jāizdara daudz lietu, lai kaut kas kustētos uz 
priekšu. Kaut vai jāmaina sabiedrības attieksme: 
ziedot plaušas, sirdi, aknu, nieri – tas ir goda jau-
tājums, tas ir cieņas jautājums, kā mēs ikviens cie-
nām dzīvību – savu un cilvēka, kas blakus.
– Kas ir nepieciešams pacientu dzīves kvali-
tātes uzlabošanai?
– Pulmonālā arteriālā hipertensija ir ļoti bīs-
tama un strauji progresējoša slimība. Ja diag-
nozi nosaka novēloti – 4. stadijā – un stāvoklis 
ir tik komplicēts, ka veselības uzturēšanai nepa-
līdz zāles, kas paredzētas 2. un 3. stadijai, tad 
cilvēki aiziet no dzīves tās plaukumā. PAH nav 
valstī apmaksājamo diagnožu klāstā, līdz ar to 

mēs esam iesprostoti individuālās kompensāci-
jas ietvaros. Ja zāles maksā vairāk nekā valstī šajā 
gadījuma noteikts, tad mēs zāles nesaņemam. 
Efektīvi medikamenti, kas uzlabotu stāvokli smagi 
slimajiem pacientiem, nav pieejami. Ārzemēs pat 
ar zālēm, kas ievadāmas zem ādas 24 stundas 
diennaktī, cilvēki ceļo, strādā, velta laiku ģimenei 
un hobijiem. Arī Zane Lazdiņa pirms transplantā-
cijas un vēl citi mūsu pacienti nebūtu tik sliktā stā-
voklī, ja laikus būtu pieejama atbilstoša terapija. 
Dzīves kvalitāti neapšaubāmi uzlabotu pieejama, 
valsts kompensēta atbalsta sistēma: iespēja tikt 
pie skābekļa aparāta un to lietot, atbilstoši PAH 
slimnieku speci�kai izstrādāta �zioterapijas prog-
ramma (tāda ir Vācijā Heidelbergā un dažos PAH 
centros Lielbritānijā), psihoemocinālā un sociālā 
atbalsta iespējas (pieejama mājas aprūpe un asis-
tents vientuļiem cilvēkiem, krīzes psihoterapeits). 
Un visbeidzot – PH centrs, kurā vienkopus tiktu 
sniegts ārstnieciskais, sociālais, informatīvais un 
izglītojošais atbalsts.
– Kāds ir skābekļa terapijas līmenis Latvijā, 
tās piedāvājums, kvalitāte un pieejamība?
– Cilvēki, kuriem ārsts licis lietot skābekļa atbal-
sta terapiju mājās, vairākas reizes dienā elpo 
skābekli, lai uzlabotu savu pašsajūtu. Tāpat kā 
citu nopietnu slimību gadījumā, tādu kā idiopā-
tiskā plaušu �broze, cistiskā �broze, HOPS, miega 
apnoja, iedzimtas anomālijas, valsts to nekom-
pensē. Ir gadījumi, kad to nodrošināt palīdz paš-
valdības sociālais dienests.
Par stacionāro skābekļa aparātu piedāvājumu 
nevarētu sūdzēties. Latvijā ir 3–4 uzņēmumi, kas 
piedāvā nomas pakalpojumu. Turklāt skābekļa 
terapijas piedāvājums un tā kvalitāte ar katru 
gadu aug, jo tiek iesaistīti zinoši speciālisti, kā 
arī uzņēmēji saprot, ka ir vajadzīgs pilna servisa 
pakalpojums – ne tikai pats aparāts, bet rūpīga 
lietošanas apmācība, tostarp rīcība neparedzētā 
situācijā, tehniskais serviss, apkope. Tieši pareizas 
lietošanas apmācība ir vissvarīgākā. Grūtāk ir ar 
portatīvajiem skābekļa aparātiem, kas nepiecie-
šami, lai izietu no mājas. Piedāvājums ir neliels, 
līdz ar to šo aparātu noma tiek noteikta par vienu 
dienu, un tas ir dārgi.
Mani pārsteidza skābekļa terapijas pieejamība 
Vīnē. Pat tad, ja pacients nav Austrijas pilsonis, 
bet operācija viņam tur ir veikta un Austrijas ārsts 
ir rekomendējis skābekļa terapiju pēcoperācijas 
periodā, bezmaksas skābekļa aparāts pacientam 
tiek nogādāts dažu stundu laikā.
Es labprāt atgādinātu, ka valstiskā līmenī noor-
ganizēt iepirkumu skābekļa terapijas aparātu 
nomai un tehniskajam atbalstam cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām – izplatītām un retām diagno-
zēm – nebūtu tik sarežģīts un smags darbs. Turklāt 
nepaņemtu ne tik cik melns aiz naga, salīdzinot 
ar mūžīgo e-veselības ieviešanu, kas jau tapusi, 
manuprāt, par naudas pumpēšanas mašīnu no 
valsts budžeta.

Ieva Plūme Eiropas PH asociācijas kongresā 2015. gadā Barselonā prezentē Pulmo-
nālās hipertensijas biedrības gada darbu.

Pirmā Pulmonālās hipertensijas biedrī-
bas rīkotā Veselības nometne 2012. gadā 
pie Usmas.

Cienīt savu un blakus cilvēka dzīvību
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Plaušu vēzis stabili ieņem vienu no pir-
majām vietām saslimstības biežuma ziņā 
starp ļaundabīgajiem audzējiem ne tikai 
Latvijā, bet visā pasaulē. Kā liecina statis-
tika, pēdējo desmit gadu laikā Latvijā ik 
gadus ar to saslimst vairāk nekā tūkstotis 
cilvēku, turklāt lielai daļai slimību diag-
nosticē jau vēlīnā stadijā.

Par plaušu vēža ārstēšanas iespējām Liepājas 
reģionālajā slimnīcā stāsta šīs slimnīcas Ķīmijte-
rapijas/hematoloģijas un paliatīvās aprūpes noda-
ļas virsārste ķīmijterapeite Zinaida Štara.

– Plaušu vēzis ir viens no tiem ļaundabīgajiem 
audzējiem, kas ļoti grūti padodas ārstēšanai. 
Kāpēc tā ir?
– Tāda ir šīs slimības morfoloģija. Ir divu formu 
plaušu vēzis: plakanšūnu un sīkšūnu. Vienas 
formas vēzis sākumstadijā ir veiksmīgi ārstē-
jams operējot, savukārt otras formas plaušu vēzi 
faktiski neoperē, turklāt visbiežāk to atklāj jau 
ielaistā stadijā.
– Kāds tam ir iemesls?
– Plaušu vēzis ir samērā grūti notverams. Ja cilvēks 
ir ilgstošs smēķētājs, viņš ir pieradis pie ilgstoša 
klepus un dažkārt arī elpas trūkuma vai citiem 
veselības traucējumiem un nepievērš tiem uzma-
nību – pie ārsta neiet un neārstējas. Te arī rodas 
ielaistā slimība.
– Kādi ir izplatītākie plaušu vēža cēloņi?
– Pats galvenais faktors, kas veicina tā attīstību, ir 
smēķēšana. Pat līdz 90% gadījumu, diagnosticējot 
plaušu vēzi, noskaidrojas, ka pacients ir ilgstošs 
un kaislīgs smēķētājs. Tieši tikpat kaitīga ir pasīvā 
smēķēšana, kad cilvēks visu laiku uzturas telpā, 
kur citi smēķē. Turklāt smēķēšana vai pasīvā smē-
ķēšana rada risku saslimt ne tikai ar plaušu vēzi, 
bet arī ar daudzām citām, tostarp sirds asinsvadu, 
slimībām. Tāpat plaušu vēža risku rada vides pie-
sārņotība, kaitīgi darba apstākļi, sadzīves ķīmija 
un daudz kas cits. Lai gan tāpat var saslimt cilvēks, 
kurš nesmēķē un kuru neapdraud kādi citi riski. 
Tad ir grūti atbildēt, kāpēc šūnu līmenī notiek 
izmaiņas, kuru dēļ attīstās šī slimība.
– Kādam varbūt radīsies jautājums: kura ir 
smēķēšanas gadu stāža robeža, pēc kuras 
iestājas risks saslimt ar plaušu vēzi?
– Uz tādu jautājumu, manuprāt, neviens ārsts 
neapņemsies atbildēt. Skaidrs, ka tas nenotiek 
gada laikā, bet to gan vajadzētu saprast, ka smē-
ķēšana kaitē organismam kopumā, tāpēc, pat 
ja plaušu vēzis jau ir atklāts un sākta ārstēšana, 
noteikti ir vērts smēķēšanu atmest, nevis aizbildi-
nāties: ko nu vairs! Tas ir ļoti svarīgi, tā ir par savu 
veselību atbildīga cilvēka līdzestība savas slimī-
bas ārstēšanā, jo papildus ārstnieciskajai terapijai, 
atmetot smēķēšanu, veselības stāvoklis uzlabojas. 
Ja cilvēks vairs nesmēķē, arī medikamenti iedar-
bojas labāk.
– Vai plaušu vēzi ir vienkārši diagnosticēt?
– Pirmais izmeklējuma veids ir plaušu rentgens. 
Ja tajā parādās kādas izmaiņas, pacientam veic 
gan datortomogrā�sko, gan morfoloģisko izmek-
lēšanu. Bez šiem precizējošajiem izmeklējumiem 
plaušu vēzi nav iespējams diagnosticēt. P. Stra-
diņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas 
Austrumu slimnīcas Tuberkulozes un plaušu 
slimību centrā pieejama plaušu vēža opera-
tīvā terapija.
– Pirmos signālus par plaušu veselības problē-
mām uzrāda plaušu rentgens. Vai tas nozīmē, 
ka būtu vērts to veikt reizi gadā?

– Jā, jo tas ir pavisam vienkāršs izmeklējums, 
kurā var pārliecināties, vai ar plaušu veselību 
viss ir kārtībā.
– Ja slimība ir diagnosticēta, kādi ir tās ārs-
tēšanas veidi?
– Kā ikvienas onkoloģiskās slimības ārstēšanā, 
pamatu pamats ir operācija. Ja vien audzēju ir 
iespējams izoperēt, tas ir jādara. Tālākā ārstēšana 
pēc operācijas vai ārstēšana gadījumos, kad ope-
rācija nav iespējama, ir atkarīga no slimības sta-
dijas, no tā, vai ir metastāzes, no to izplatības un 
daudziem citiem faktoriem, ko izvērtē gan ārstē-
jošais ārsts, gan ārstu konsilijs, kas lemj par ārstē-
šanas metodēm. Ir divas iespējas: staru terapija un 
ķīmijterapija, vai arī abu šo terapiju kombinācija. 
Kādu variantu izvēlēties, izvērtē katram pacien-
tam individuāli.
– Kuros gadījumos vispiemērotākā ir ķīmij-
terapija? 
– Tikai ar to plaušu vēzi izārstēt nebūs iespē-
jams. Šo terapijas veidu vienmēr izmanto, pie-
mēram, ārstējot sīkšūnu plaušu vēzi, jo to faktiski 
neoperē. Operācija iespējama gadījumos, ja sli-
mība atklāta pašā sākumstadijā. Taču visbiežāk šīs 
formas plaušu vēzi ārstē ar ķīmijterapiju, ko vaja-
dzības gadījumā kombinē ar staru terapiju. Citādi 
ir ar plakanšūnu audzējiem, kurus cenšas operēt. 
Šajos gadījumos ķīmijterapiju nereti izmanto vēl 
pirms operācijas, lai samazinātu audzēja masu, un 
tikai tad ķeras pie operācijas. Pēc tam atkal seko 
gan ķīmijterapija, gan vajadzības gadījuma arī 
staru terapija. Abu terapiju kombinācijas veidi ir 
ļoti dažādi, un tos variē katram pacientam indivi-
duāli, vadoties pēc viņa slimības, tāpēc nav iespē-
jams pastāstīt par kādu vienu vienotu shēmu, 
ko izmanto visiem pacientiem. Vienojošs ir vie-
nīgi tas, ka ir divi terapijas veidi: staru terapija 
un ķīmijterapija.
– Pacientiem no Liepājas un tās apkārtnes 
visa šī palīdzība ir pieejama uz vietas Liepā-
jas reģionālajā slimnīcā.
– Jā, viņiem tā šeit ir pieejama un nav vajadzī-
bas tērēt ne laiku, ne naudu, lai ārstētos Rīgā. Arī 

emocionāli un tuvinieku atbalsta ziņā ērtāk un 
vieglāk ir saņemt ārstniecisko palīdzību tuvāk 
dzīvesvietai. Rinda terapijas saņemšanai ir aptu-
veni 7–10 dienas.
Vai paralēli abiem šiem terapijas veidiem ir 
vajadzīga vēl kāda medikamentozā terapija?
– Viss ir atkarīgs no tā, vai pacientam ir vēl kāda 
slimība, kuras dēļ jālieto medikamenti, piemēram, 
sirds asinsvadu slimība, kuņģa problēmas vai kaut 
kas cits. Ja šo slimību ārstēšanai nepieciešams lie-
tot zāles, tās noteikti ir jālieto arī ķīmijterapijas vai 
staru terapijas laikā.
– Atgriežoties pie ķīmijterapijas – vai pie 
mums Latvijā ir iespēja izmantot jaunākos 
medikamentus? 
– Tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Pēdējo gadu 
laikā ir paplašināts to ķīmijterapijas preparātu 
klāsts, ko valsts pacientiem kompensē, un līdz 
ar to mēs tos varam brīvi izmantot. Tomēr ir ļoti 
dārgi medikamenti, kurus valsts nekompensē. 
Piemēram, mums ir diezgan nopietnas problēmas 
ar adenokarcinomas plaušu vēža formu, jo valsts 
nekompensē medikamentu pemetrexed, pret ko 
šī vēža forma ir jutīga, bet šis medikaments ir ļoti 
dārgs. Tie nav simti eiro, tie ir tūkstoši. Jautājums ir 
tiešām ļoti sensitīvs. Pat gadījumos, ja cilvēks būs 
gatavs pārdod visu, kas viņam pieder, lai nopirktu 
šīs zāles, mēs nevaram garantēt, ka tas noteikti 
palīdzēs. Savukārt gadījumos, ja pacientiem nav 
kur tādu naudu ņemt, viņi var zaudēt ticību, ka arī 
ar citiem medikamentiem ir iespējams ārstēties. 
Tāpēc es par šo jautājumu ar pacientiem runāju 
ļoti uzmanīgi. Protams, viņi saņem visa veida citu 
kompensējamo terapiju.
– Ķīmijterapijai ir nepatīkamas un pat smagas 
blakus parādības. Vai tās plaušu vēža gadī-
jumā kaut kā atšķiras no blaknēm pie cita 
veida vēža formām?
– Nē, neatšķiras. Taču blakus parādības gan savās 
izpausmēs, gan intensitātē ir ļoti atšķirīgas katram 
pacientam, tāpēc tām nevar pilnībā sagatavoties. 
Arī plaušu vēža slimniekiem ķīmijterapijas laika 
noiet mati. Pat, ja cilvēks apgalvo, ka ir tam gatavs, 

būsim atklāti – īsti gatavs tam nevar būt. Tāpat var 
būt slikta dūša, nespēks, sāpes un daudz kas cits.
– Vai tā ir taisnība, ka visgrūtākais ir pirmais 
ķīmijterapijas kurss, pēc kura pacients vis-
smagāk izdzīvo blakusparādības, bet nāka-
mās reizes jau ir vieglākas?
– Tas arī ir ļoti individuāli. Bet, jā, var būt, ka pirmā 
reize ir smagāka, jo ir jāsaprot, ka ķīmijterapijas 
laikā cilvēka organismā ievada ļoti toksiskus medi-
kamentus. Visas nepatīkamās blakus parādības 
ir organisma reakcija uz šiem medikamentiem. 
Parasti starp ķīmijterapijas kursiem ir trīs nedēļu 
pārtraukums, kura laikā organisms gan pierod pie 
jaunās situācijas, gan arī attīrās no saņemtās tok-
sisko medikamentu devas. Var būt, ka nākamā reize 
cilvēkam jau ir vieglāka, jo organisms zināmā mērā 
ir pielāgojies tam, kas notiek, un arī pacients pats ir 
sapratis, kā rīkoties, lai viņam būtu vieglāk, piemē-
ram, dzer daudz ūdens, lai toksiskos medikaments 
skalotu ārā no organisma, vairāk paguļ, ir sagata-
vojis nepieciešamos medikamentus un tamlīdzīgi. 
Tā ir pieredze, kas ļauj nākamās reizes pārdzīvot 
vieglāk. Es vienmēr pacientu tuviniekiem esmu 
teikusi, ka, gatavojoties ķīmijterapijai un tās laikā, 
slimniekiem ļoti svarīgs ir tuvinieku atbalsts, lai 
slimo cilvēku gan atslogotu no mājas darbiem, gan 
lai viņam būtu sirsnīgs emocionālais fons mājās. 
Arī to es vienmēr esmu teikusi, ka īpaši grūta pēc 
ķīmijterapijas ir trešā un ceturtā diena, kad medika-
menti ir «ieņēmuši» visu organismu. Bet katrā ziņā 
ir jārēķinās ar to, ka diviem cilvēkiem nekad nebūs 
vienāda reakcija uz ķīmijterapiju, tāpēc pat īsti nav 
iespējams izstāstīt, kas notiks – var tikai brīdināt 
par tām parādībām, kas varētu būt.
– Vai varam runāt par pasaulē jaunāko atklā-
jumu ieviešanu plaušu vēža ārstēšanā Latvijā?
– Tā nevarētu teikt, jo jaunumi pie mums ienāk 
grūti. Piemēram, Latvijā standartizēti nenosaka 
EGFR mutāciju un ALK translokāciju pie nesīk-
šūnu plaušu vēža, kas varētu atvieglot slimības 
ārstēšanu, individuāli izvēloties medikamentus. 
Šajā ziņā pie mums ir problēmas. Iemesls – nau-
das trūkums.

Ķīmijterapeite Zinaida Štara skaidro: plaušu vēža gadījumā katram slimniekam ārstēšana būs individuāla.

Plaušu vēzis – bīstams, bet ārstējams
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Plaušu
veselības avīze
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Joprojām viena no izplatītākajām onko-
loģiskajām saslimšanām ne tikai Latvijā, 
bet arī pasaulē ir plaušu vēzis. Mūsu val-
stī ik gadu tā tiek diagnosticēta vairāk 
nekā tūkstotim cilvēku. Arī mirstības ziņā 
plaušu vēzis ieņem vienu no pirmajām 
vietām – uz katriem 100 tūkstošiem Lat-
vijas iedzīvotāju ik gadu ir reģistrēti 49,3 
nāves gadījumi.

Visvairāk plaušu vēzis tiek konstatēts vīriešiem, kas 
ar to slimo teju piecas reizes biežāk nekā daiļā dzi-
muma pārstāves. Taču ar katru gadu saslimstība 
pieaug arī sieviešu vidū – tagad tā ir par 20–22% 
augstāka nekā deviņdesmito gadu sākumā. Kā šo 
onkoloģisko saslimšanu var diagnosticēt un kādas 
ir ārstēšanas iespējas, par to saruna ar Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Latvijas Onkoloģijas centrs onkoloģi ķīmijterapeiti 
Evu Vecvagari.

– Kā jūs uzskatāt – kāpēc pašlaik ir tik augsta 
saslimstība ar plaušu vēzi?
– Lielā mērā vainojama smēķēšana, ar ko īpaši aiz-
raujas vīrieši.
– Tajā pašā laikā slimo arī sievietes, kas nebūt 
nevelk dūmu.
– Es domāju, ka zināmā mērā te vainojama arī 
vēlīnā un joprojām slikti pieejamā diagnostika. 
Un, protams, pašu cilvēku nolaidība.
– Dakteri mēdz stāstīt, ka pat tad, ja pacients 
regulāri taisa plaušu rentgenu un tas neko 
sliktu neuzrāda, nevar būt pilnīgi pārliecināts, 
ka plaušās nav ieperinājies vēzis.
– Tieši tā. It sevišķi, ja audzējs ir neliela izmēra un 
atrodas plaušu centrā. Tālab ģimenes ārstiem 
un citiem speciālistiem jāpievērš uzmanība tiem 
pacientiem, kas ilgstoši klepo, bet vēl jo vairāk, ja 
viņiem pieaug elpas trūkums.
– Droši vien nereti tam netiek pievērsta vaja-
dzīgā uzmanība, it sevišķi, ja pacients ir 
smēķētājs. 
– Šīs pazīmes nedrīkst ignorēt, turklāt tādā situ-
ācijā nevajag paļauties tikai uz rentgenogrammu, 
kas var neko sliktu neuzrādīt. Iespējams, audzējs ir 
paslēpies aiz lielajiem sirds asinsvadiem, un plaušu 
rentgenā to vienkārši neredz.
– Kādi izmeklējumi vēl būtu jāveic?
– Ja diagnoze nav skaidra un minētie simptomi 
pacientam saglabājas, ieteicams veikt datorto-
mogrā�ju. Bet jārēķinās ar to, ka uz valsts apmak-
sātu izmeklējumu, visticamāk, būt ilgstoši jāgaida.
– Pastāv uzskats, ka ar datortomogrāfiju neva-
jadzētu pārspīlēt un tā jāveic tikai tad, kad ir 
tiešām nepieciešama.
– Pasaulē ir pētījumi par datortomogrā�ju kā skrī-
ninga metodi. Tā tomēr īsti nav risinājums �nan-
siālu apsvērumu dēļ. Tāpat tā nevar būt rutīnas 
metode. Protams, ja pacienta klīniskā aina ir 
neskaidra, ja tā ar laiku pastiprinās un ja parādās 
blakus simptomi, piemēram, novājēšana, tad 
datortomogrā�ja noteikti ir jātaisa. Visiem tā gan 
nav nepieciešama.
– Jūs minējāt simptomus, kurus nevaja-
dzētu ignorēt. Noteikti starp tiem ir arī asins 
spļaušana. 
– Asins spļaušana nebūs raksturīgākā pazīme 
plaušu vēža agrīnās stadijās. Šajā laikā vēzis vis-
pār var būt bez simptomiem un to vienkārši var 
«uzķert» kādā pavisam nesaistītā izmeklēšanā. 
Asins spļaušana visbiežāk parādās ļoti izplatīta, 
metastātiska vēža gadījumā. Vēlreiz uzsvēršu, 
ka uzmanība dažādām pazīmēm jāsāk pievērst 
un jāizmeklējas tad, ja ir elpas trūkums, klepus, 
nespēks, svara un apetītes zudums.

– Laikam jāakcentē, ka plaušu vēža gadījumā 
klepus ir nepārejošs?
– Tieši tā, un tas var likt ārstam aizdomāties. Ja 
pacients ir smēķētājs, šo klepu var norakstīt uz hro-
niskas obstruktīvas plaušu slimības rēķina, bet, ja 
tas pieaug, turklāt parādās vēl kādi citi simptomi, 
ir jātaisa datortomogrā�ja un jāskatās, kādā stā-
voklī ir plaušas.
– Cik būtiski ir pēc iespējas ātrāk minētajiem 
simptomiem pievērst uzmanību?
– Tas ir profesionāļa (ārsta) ziņā. Katram dakterim ir 
skaidrs: ja pacients tiek ārstēts, bet tik un tā simp-
tomi pastiprinās, nekavējoties kaut kas ir jādara, 
lai precizētu diagnozi. Jau izplatītu (metastātisku) 
plaušu vēzi nevar izārstēt, iespējams, tikai aptu-
rēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi šo slimību diagnosticēt 
jau pirmajās stadijās, kad ļaundabīgo audzēju vēl 
var operēt. Tad pacienta izveseļošanās un dzīvil-
dzes iespējas ir daudz lielākas. Šādos gadījumos 
datortomogrā�ja atmaksājas gan �nansiāli, gan 
arī no tāda aspekta, ka laikus noteikta diagnoze 
pacientu var ļaut izārstēt, un viņš būs darbaspējīgs.
– Viena no plaušu vēža ārstēšanas metodēm 
ir operatīvā terapija. Tomēr faktiski visos 
gadījumos būs nepieciešama arī staru vai 
ķīmijterapija. 
– Protams. Pirmajās stadijās pati svarīgākā ir radi-
kāla operatīvā terapija. Ja plaušu vēzis ir jau tre-
šajā stadija, tad katrs gadījums jāizvērtē atsevišķi, 
jāskatās, vai tomēr nav jāsāk ar ķīmijterapiju. Savu-
kārt, ja audzējs nevar tikt radikāli operēts un ir 
izplatīts, tad ir divas ārstēšanas metodes – staru 
vai ķīmijterapija. Šādos gadījumos vienmēr jāska-
tās, vai pacienta vispārējais stāvoklis to vispār pie-
ļauj. Dažkārt staru un ķīmijterapija var tikai apturēt 
vēža izplatību un mēģināt norobežot ļaundabīgo 
audzēju, bet to izārstēt nevar.
– Cik pieejami pašlaik Latvijā ir medikamenti, 
kas paredzēti plaušu vēža ārstēšanai?
– Tāpat kā onkoloģijā kopumā, arī plaušu vēža 
ārstēšanā šobrīd arvien vairāk tiek runāts par 
tā saukto personalizēto audzēja terapiju, proti, 
mērķterapiju, kad medikaments traucē audzēja 
šūnām augt, bloķējot kādus konkrētus recepto-
rus. Tas nozīmē, ka vispirms tiek noskaidrots, kāds 
ir audzējs, no kā tas sastāv, vai tajā nav notiku-
šas mutācijas. Tas ir ļoti būtiski. Piemēram, dau-
dzās Eiropas valstīs un citur pasaulē tiek ne tikai 
noteikts, vai tas ir nesīkšūnu vai sīkšūnu plaušu 
audzējs, vai tā ir adenokarcinoma, bet tiek ana-
lizēts vēl smalkāk – no kā tas sastāv, tai skaitā, 
no kādiem mērķa receptoriem. Diemžēl Latvijā 

nevienu no receptoru izmeklējumiem valsts 
nekompensē, tai pašā laikā kā rutīnas izmeklē-
jums tas jau vairākus gadus ir pieejams Lietuvā un 
Igaunijā, tieši tāpat kā mērķterapija. Eiropā tas ir 
absolūts standarts. Līdz ar to pašlaik mērķa recep-
toru noteikšana un mērķterapija vairāk ir ārstu 
iniciatīva, ja slimnieks ir gatavs par to samaksāt.
Pie mums E. Gulbja laboratorijā var noteikt tiro-
zīnkināžu receptorus jeb epidermālā augša-
nas faktora receptoru aktivācijas mutāciju. Tai 
pašā laikā gribu uzsvērt: nav īpašas nozīmes 
par maksu noteikt šīs mutācijas, ja Latvijā valsts 
nekompensē nevienu no jaunajiem mērķterapi-
jas medikamentiem.
Nosakot minētos receptorus, būtiski atšķiras tera-
pija, kurai pateicoties, audzējs var tikt apturēts, 
un slimnieks var pat izveseļoties. Pielietojot pre-
cīzu jaunākās paaudzes terapiju, var panākt daudz 
labāku efektu, nekā visiem dodot vienādas zāles. 
Turklāt skumdina fakts, ka šobrīd Latvijā esam 
palikuši deviņdesmito gadu līmenī: valsts kom-
pensē tikai uz platīna bāzētu ķīmijterapiju, kas 
tika pielietota jau pirms diviem gadu desmitiem, 
un neviena no jaunākajām mērķterapijām netiek 
apmaksāta no valsts budžeta. Tā ir liela problēma 
un mana sāpe.
– Kāds ir situācijas risinājums?
– Ja kontakts ar slimnieku ir adekvāts un viņš 
saprot jaunākās paaudzes terapijas nepiecieša-
mību, mēs rekomendējam viņam par savu naudu 
iet uz laboratoriju un noteikt mutācijas. Ja tests 
ir pozitīvs, tad ārstu konsilijs uzraksta slēdzienu, 
kāda, balstoties uz pētījumiem, slimniekam šobrīd 
ir pareizākā un labākā terapija. Tad pacientam ar 
savu iesniegumu un konsilija slēdzienu jādodas 
uz Nacionālo veselības dienestu, kur šis jautājums 
tiek izskatīts un pieņemts lēmums. Vismaz pašlaik 
dienests ar ļaundabīgu plaušu audzēju sirgstoša-
jiem nāk pretī un piešķir 15 tūkstošus eiro medi-
kamentiem, kurus nekompensē valsts, un kas ir 
pareizākā un vienīgā terapija.
– Ar šo naudu pietiek, lai nosegtu zāļu 
izmaksas? 
– Ne vienmēr ar 15 tūkstošiem pietiek gada tera-
pijai, jo medikamenti ir jauni un dārgi. Par laimi, 
palīdzīgu roku sniedz arī zāļu kompānijas, bet 
vienalga slimniekiem ir jāsedz kaut kāds līdz-
maksājums, kas ne katram ir pa kabatai. Tāpat ne 
visi par savu naudu ir gatavi laboratorijās noteikt 
audzēja mutācijas.
– Kādas vēl ir iespējas Latvijā saņemt adekvātu 
terapiju plaušu vēža ārstēšanai?

– Ir klīniskie pētījumi, kur slimnieks var saņemt 
izpētē esošus medikamentus, turklāt jaunākās 
paaudzes. Tai pašā laikā jāatzīst, ka nav tik daudz 
pētījumu, lai visus gribētājus tajos iekļautu. Turklāt 
Latvijā slimniekiem nav īsti skaidrs, ko nozīmē klī-
niskie pētījumi un ka, pateicoties tiem, var saņemt 
kaut ko labu un vērtīgu. Pašlaik tā tiešām ir pacientu 
iespēja lietot jaunas un labākas zāles, turklāt paralēli 
veikt arī nepieciešamos izmeklējumus. Nav nozīmes 
nopirkt dārgu medikamentu, ja pacients tālāk nevar 
atbilstoši sekot slimības gaitai. Ar to gribu teikt, 
ka izmeklējumiem slimības gaitas novērošanai ir 
grūti piekļūt, jo rindas ir milzīgi garas, bet kvotas – 
mazas. Līdz ar to plaušu vēža slimnieku ārstēšana ir 
diezgan apgrūtinoša, jo, kā jau minēju, valsts kom-
pensē deviņdesmito gadu līmeņa medikamentus.
– Kāda ir jūsu pieredze saistībā ar jaunākās 
paaudzes zāļu efektivitāti? Ja pacientam izdo-
das pie šiem medikamentiem tikt, kāds ir to 
efekts un cik lielā mērā tie var apturēt vai pat 
izārstēt plaušu ļaundabīgo saslimšanu?
– Nekas dzīvē nav panaceja. Pat ja mēs pacientam 
piedāvājam jaunākos preparātus un to iegādē viņš 
iegulda savu naudu, mediķi nevar garantēt, ka viņš 
tiks izārstēts. Tai pašā laikā gan pētījumi, gan mana 
klīniskā prakse pierāda, ka dzīvildze un laiks līdz 
slimības progresēšanai ar šiem medikamentiem 
būtiski pagarinās. Lai gan ne visiem. Protams, ir 
pierādīts, ka jaunākie medikamenti, kas bieži vien 
pieejami tabletētās formās, ir efektīvāki par tradi-
cionālo ķīmijterapiju, kas tiek nozīmēta pacientam, 
neskatoties uz plaušu audzēja sastāvu, ir arī mazāk 
blakusefektu. Taču es nevaru teikt: pārdodiet dzī-
vokli, ņemiet kredītu un pērciet jaunākās mērķte-
rapijas zāles, jo tās izārstēs neoperējamu plaušu 
vēzi! Tā noteikti nav. Dzīvildzi gan tā var pagarināt 
un pat mazināt metastāzes. Ar to es saskaros savā 
ikdienas praksē.
– Vai, uzzinot diagnozi, pacienti ir gatavi ķer-
ties pie jebkura glābšanas riņķa, mēģina izda-
rīt visu iespējamo un nepadoties, vai tomēr ir 
arī tādi, kas vienkārši nolaiž rokas?
– Ir ne mazums pacientu, kas nolaiž rokas un pado-
das. Ne visi saņem ģimenes atbalstu. Plaušu vēža 
slimnieks, kuru vairs nevar operēt, nereti viens 
pats nav cīnītājs. Viņam ir izteikti slimības simp-
tomi, līdz ar to viņš pats nevar aiziet uz Nacionālo 
veselības dienestu «ar karogu rokā» un cīnīties par 
sev nepieciešamajām zālēm. Apkārtējie cilvēki ir 
ļoti svarīgi, arī ekonomiskā situācija. Protams, arī 
tas, kāds pacientam ir dakteris, vai viņš visu smalki 
izstāsta un dod kaut kādu cerību.
– Kā jūs, būdama mediķe, skatāties uz to, ka 
ļoti daudzi pacienti, uzzinot diagnozi, skrien 
pie dziedniekiem – paļaujas un tic, ka ar 
viņu palīdzību tiks izārstēti no plaušu vēža? 
Dziednieki jau arī nereti sola, ka cilvēks no 
vēža nemirs.
– Skatos dažādi. Protams, ir vajadzīgas ilgstošas 
izskaidrojošas pārrunas ar pacientu, ko mēs, ārsti, 
ne vienmēr spējam izdarīt laika trūkuma dēļ. Es 
parasti saku saviem pacientiem: ja es piedāvāju 
ķīmijterapiju un ja pacients grib cīnīties, tad darīsim 
to kopā! Bet, ja viņš saka: «dakter, es vēl gribu aiz-
iet pie dziednieka», es atbildu: «ja jūs tam ļoti ticat, 
tad dariet to, bet tikai nepametiet mūsu terapiju!»
Arī gadījumos, kad medicīna vairs nevar palī-
dzēt, es kā ārsts nedrīkstu atņemt slimniekam 
pēdējo cerību.
– Kāds ir jūsu ieteikums pacientiem, kuri 
uzzina plaušu vēža diagnozi? Šādās situāci-
jās cilvēki parasti ir izmisumā.
– Par laimi, neviens nezina, kāda būs slimības 
gaita. Manā praksē mēdz notikt dažādi brīnumi. 
Es parasti arī saku, ka ir jāizmēģina viss. Protams, 
es nevaru solīt, ka varu izārstēt, bet vajag cīnīties. 
Cīņa kopā ar cerību var paveikt daudz.

Saslimstība ar plaušu vēzi turpina pieaugt
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Eva Vecvagare: 
«Skumdina fakts, ka 
šobrīd Latvijā esam 
palikuši deviņdes-
mito gadu līmenī: 
valsts kompensē 
tikai uz platīna 
bāzētu ķīmijterapiju, 
kas tika pielietota 
jau pirms diviem 
gadu desmitiem, un 
neviena no jaunāka-
jām mērķterapijām 
netiek apmaksāta no 
valsts budžeta.»
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LUDMILA GLAZUNOVA

Plaušu vēzis ir viena no biedējošākajām 
diagnozēm, īpaši tādēļ, ka šī onkoloģiskā 
saslimšana var nedot nekādus signālus 
par savu klātbūtni, un nereti to konstatē 
tikai tad, kad audzējs jau ir pārāk ielaists. 
Tomēr ievērojamam skaitam pacientu 
plaužu vēzi atklāj arī pirmajā un otrajā sta-
dijā, kad vēl ir iespējams pielietot pašu 
efektīvāko metodi – ķirurģisku operāciju.

Par to, kādiem pacientiem ir iespējams izoperēt 
plaušu vēzi un kāda ir viņu tālākā dzīve, uz sarunu 
aicinājām Tuberkulozes un plaušu slimību centra 
Torakālās ķirurģijas nodaļas vadītāju, Latvijas Tora-
kālo ķirurgu biedrības prezidentu Intu Siliņu un 
torakālo ķirurgu Māri Apšvalku. Abi ir arī Eiropas 
Torakālo ķirurgu savienības biedri.

– Viens no plaušu vēža ārstēšanas veidiem ir 
ķirurģija. Kādiem pacientiem ķirurģiska ārstē-
šanās var palīdzēt?
Ints Siliņš. – Plaušu vēzim ir vairāki apakštipi, no 
kuriem klīniski nozīmīgākie ir sīkšūnu un nesīk-
šūnu plaušu vēzis. Sīkšūnu vēzis tiek operēts retāk, 
izņēmuma gadījumos. Nesīkšūnu vēzim, ja vien to 
atļauj audzēja izplatība un pacienta kopējais veselī-
bas stāvoklis, ķirurģiskā ārstēšana ir pati efektīvākā.
Ķirurģiskā ārstēšana ir pielietojama galvenokārt pir-
mās un otrās stadijas plaušu audzējiem, atsevišķos 
gadījumos arī trešās stadijas audzējiem, to kom-
binējot ar ķīmijterapiju. Ceturtās stadijas plaušu 
audzēji nav ķirurģiski izārstējami, bet ir dažādas 
ķirurģiskas metodes, ar kuru palīdzību var atvieg-
lot pacientu stāvokli.
Otrs faktors, kas nosaka, vai plaušu vēzis ir ķirur-
ģiski ārstējams, ir paša pacienta stāvoklis: kādas ir 
elpošanas orgānu un sirds asinsvadu sistēmas funk-
cionālās rezerves, kādas ir blakusslimības. Diemžēl 
daudziem pacientiem nav iespējams veikt operā-
ciju tieši terapeitisku iemeslu dēļ.
– Ja skatās procentuāli, cik no jūsu pacientiem 
ir operējami?
I. S. – Šis skaitlis ir ļoti atšķirīgs un atkarīgs no 
tā, vai mēs runājam par plaušu vēzi kopumā vai 
pacientiem, kas nonākuši mūsu slimnīcā un mūsu 
nodaļā, jo pie mums bieži nonāk jau daļēji izmeklēti 
pacienti. Turklāt daļai jau ir izvērtēta iespēja veikt 
ķirurģisku ārstēšanu. Kopumā aptuveni līdz 20% 
gadījumu pirmreizēji atklātu plaušu vēzi var operēt.
Māris Apšvalks. – Galvenajās klīnikās pasaulē ope-
rējamo plaušu vēža slimnieku īpatsvars ir apmēram 
30%. Arī mūsu centrā ir apmēram tikpat daudz, jo 
pie mums atnāk jau izmeklēti pacienti. Tas nozīmē, 
ka ar sākotnējo diagnostiku vairs nav jānodarbo-
jas. Daudzi pacienti ārstējas citās mūsu slimnīcas 
nodaļās, kur viņi tiek izmeklēti: tiek veikta bron-
hoskopija, izvērtēti funkcionālie rādītāji. Pēc tam 
konsilijā ārsti izvērtē, kuru pacientu var operēt. 
Ir gadījumi, kad mēs konsilijā nolemjam: «Nē, šis 
gadījums ir nokavēts».
– Kāds ir pēcoperācijas periods? Ar ko pacien-
tiem ir jārēķinās?
I. S. – Pēcoperācijas periods ir atkarīgs no daudziem 
faktoriem – audzēja izplatības, operācijas apjoma 
un pacienta vispārējā veselības stāvokļa. Dažiem 
pacientiem ir nepieciešama vienas plaušas izņem-
šana, un tad pēcoperācijas periods ir grūtāks un 
ilgāks. Šādos gadījumos tiek pielietota sānu tora-
kotomijas pieeja, atverot krūšu kurvi ar griezienu 
virs ribstarpas aptuveni 15–20 cm garumā. Šī ir arī 
klasiska pieeja vairumam plaušu vēža operāciju.

Visā pasaulē, arī pie mums, ir tendence operācijas 
veikt pēc iespējas mazāk invazīvi – tās sauc par 
videotorakoskopiskajām (VATS) operācijām. Šajos 
gadījumos vizualizācijai tiek izmantota speciāla 
videotehnika, un operācija tiek realizēta caur trim 
vai četriem nelieliem griezieniem, no kuriem viens 
ir nedaudz lielāks (līdz 6 cm), lai varētu izoperēto 
plaušas daļu izņemt no krūšu kurvja.
Pēdējā pusgada laikā esam uzsākuši arī tā sauktās 
uniportālās VATS operācijas. Šī metode ir vēl mazāk 
invazīva. Tās laikā plaušas daiva tiek izoperēta caur 
vienu nelielu (aptuveni 4–5 cm) griezienu. Taču, lai 
šāda operācija būtu attaisnojama un pamatota, 
ir jābūt pārliecībai, ka operācija būs onkoloģiski 
adekvāta un audzējs tiks izoperēts pietiekamā 
apjomā. Veicot šādas mazāk invazīvas operācijas, 
atveseļošanās periods ir īsāks.
– Vai bieži pēc šīm operācijām pacientiem 
tomēr ir nepieciešama starošana un ķīmijte-
rapija? 
I. S. – Tas ir atkarīgs no katra konkrētā gadījuma 
– audzēja izplatības un tā apakštipa. Ja audzējs ir 
izplatījies uz limfmezgliem, tad vairumā gadījumu 
ir nepieciešama papildu ķīmijterapija, ko reizēm 
kombinē arī ar staru terapiju.
– Pirms vairākiem gadiem tiekoties, mēs runā-
jām, ka plaušu vēzis ir briesmīga diagnoze 
ar ļoti maz iespējām izdzīvot. Kāda situā-
cija ir šobrīd? Vai laimīgo gadījumu skaits ir 
pieaudzis? 
I. S. – Plaušu vēzis joprojām ir smaga diagnoze. 
Tikai 10–20% no pirmreizēji atklātajiem plaušu vēža 
pacientiem ir cerība to radikāli izārstēt. Diemžēl ne 
visi šie pacienti tiek radikāli izārstēti, neskatoties uz 
vislabākajiem centieniem. Tātad progress kopumā 
ir diezgan neliels. Taču tas ir mūsu darbs: cīnīties, lai 
pēc iespējas vairāk pacientu ārstēšanas iznākums 
būtu veiksmīgs.
M. A. – Progress vairāk ir vērojams diagnostikas 
attīstībā. Ja laikus diagnosticē veidojumus plaušās 
un izrādās, ka tas ir vēzis, tad skaidrs, ka ārstēšanas 
rezultāts ir labāks. Operāciju var izdarīt mazāk inva-
zīvi, to vieglāk panes arī pacients.

I. S. – Plaušu vēža pamatproblēma ir agrīna diag-
nostika. Nav nekādu speci�sku simptomu, nav 
nekādu marķieru, ko mēs varētu izmantot skrī-
ningam. Tāpēc pie mums nonāk pacienti ar ielais-
tiem gadījumiem.
M. A. – Ilgu laiku cilvēkam nesāp, viņš jūtas labi. 
Bet tad viņš nonāk pie ārstiem ar plaušu karsoni. 
Parasti stāsts ir tāds: «Pirms mēneša vai diviem es 
saaukstējos.» Bieži vien mēs atklājam, ka plaušu 
vēzis slēpjas zem plaušu karsoņa maskas.
Taču tagad ir vēl cita problēma. Mums ir laba diag-
nostika, mūsdienīga aparatūra, pieejama bron-
hoskopija, bet mūsu veselības politika apgrūtina 
cilvēkam iespēju agrīni nokļūt uz diagnostiku, 
jo ir rindas. Paiet mēneši, kamēr viņš tiek izmek-
lēts. Bet mēneši plaušu vēža slimniekam ir ļoti ilgs 
laiks. Beigās pēc izmeklēšanas atklājas, ka tas jau 
ir ielaists vēzis.
I. S. – Mums ir jārunā par kvotām. Onkoloģijā kvotu 
sistēma nedrīkstētu pastāvēt – tas ir amorāli! Nav 
jau arī tā, ka pie mums viss ir slikti un citur ļoti labi. 
Problēmas ir visur. Piemēram, mūsu kolēģis, kurš 
šobrīd strādā Lielbritānijā, stāstīja, kā ar novēlotu 
diagnostiku cīnās tur. Tur ir stingri noteikts, ka 
pie aizdomām par plaušu vēzi ir stingri noteikts 
ierobežots laiks, kurā ir jāveic diagnostika un 
jānosaka vai jānoliedz plaušu vēža diagnoze, kā 
arī jāuzsāk terapija. Visi novēlotie gadījumi tiek 
analizēti, un ārstiem par šādiem gadījumiem 
jāsniedz paskaidrojumi.
Daudzās Eiropas valstīs pozitronu emisijas tomo-
grā�ja ir iekļauta plaušu vēža izplatības noteik-
šanas algoritmā. Latvijā šī metode vēl tikai gaida 
savu kārtu. Diemžēl šis izmeklējums ir dārgs (citur 
tie maksā vairāk nekā 1000 eiro), un līdz ar to ne 
katrs to varēs atļauties.
M. A. – Šie izmeklējumi ir nepieciešami, lai noteiktu, 
vai metastāzes ir limfmezglos. Ja ir, sākumā jāveic 
ķīmijterapija. 
I. S. – Ir vēl kāda neatrisināta problēma. Noteiktiem 
audzēju veidiem šobrīd atklātas dažādas mutāci-
jas, un ir nepieciešama mērķterapija. Diemžēl arī 
tā ir ļoti dārga. Manuprāt, Latvija ir gandrīz vienīgā 

valsts Eiropas Savienībā, kur valsts neapmaksā šos 
preparātus. Latvijā pacienti to var atļauties, ja vien 
izdodas iekļauties starptautiskos pētījumos vai spe-
ciālās palīdzības programmās.
– Cik ilgi pēc operācijas pacientam ir jāuztu-
ras slimnīcā, un cik ilgs rehabilitācijas posms 
nepieciešams? 
I. S. – Pēcoperācijas periods tīri teorētiski ir pavisam 
īss: mēs esam beiguši savas ķirurģiskās manipu-
lācijas, un drenas ir izņemtas, kas vairumā gadī-
jumu nepārsniedz 2–4 dienas. Teorētiski pacientu 
šajā brīdī varētu arī izrakstīt no slimnīcas, ja vien 
viņam būtu nodrošināta adekvāta mājas aprūpe, 
piemēram, pārsiešanas, injekcijas un nepieciešamā 
rehabilitācijas terapija. Latvijā, salīdzinot ar Rietum-
valstīm, visbiežāk tieši sociālo apstākļu dēļ pacienti 
ir spiesti stacionārā pavadīt ilgāku laiku.
M. A. – Mēs pacientu izrakstām tad, kad esam pār-
liecināti, ka viņu tūdaļ neatsūtīs atpakaļ kādas neķi-
rurģiskas problēmas dēļ. Pieaugot terapeitiskajām 
un reanimācijas iespējām, mēs operējam gados 
aizvien vecākus cilvēkus. Pacientu skaits aug. Bet... 
Mūsu valstī šiem pacientiem nav pieejama nepie-
ciešamā rehabilitācija pēc operācijām. Ja mums 
būtu pēcoperāciju nodaļas, kur pacients varētu 
pavingrot, viņu paēdinātu un palīdzētu ar atsāpi-
nāšanu, regulāri izmērītu asinsspiedienu, iespē-
jams, daudziem nebūtu ķirurģijas nodaļā jāpavada 
vairākas nedēļas. Taču šādu iespēju diemžēl nav.
I. S. – Šobrīd tā vairāk ir pacienta paša iniciatīva 
– meklēt dažādus risinājumus. Piemēram, daļēji 
pašiem �nansēt savu rehabilitācijas procesu, lai 
varētu ātrāk atkopties no operācijas mazāk nomā-
cošā vidē.
– Kas būtu jāņem vērā plaušu vēža slimnie-
kiem? 
I. S. – Jāatceras, ka plaušu vēzis ne vienmēr ir 
fatāla slimība, ja vien tas ir atklāts laikus. Ir jāārs-
tējas, un nevajag «bāzt galvu smiltīs». Tuberkulo-
zes un plaušu slimību centrs ir vienīgā specializētā 
plaušu slimnīca Latvijā, un pacientiem jānāk pie 
mums! Šeit vienkopus ir pieejami gan speciālisti, 
gan izmeklēšanas un ārstēšanas iespējas.

Māris Apšvalks: «Mums ir laba diagnostika, mūsdienīga apa-
ratūra, pieejama bronhoskopija, bet mūsu veselības politika 
apgrūtina cilvēkam iespēju agrīni nokļūt uz diagnostiku, jo 
ir rindas. Paiet mēneši, kamēr viņš tiek izmeklēts. Bet mēneši 
plaušu vēža slimniekam ir ļoti ilgs laiks.»

Ints Siliņš: «Ķirurģiskā ārstēšana ir pielietojama galvenokārt pir-
mās un otrās stadijas plaušu audzējiem, atsevišķos gadījumos 
arī trešās stadijas audzējiem, to kombinējot ar ķīmijterapiju. 
Ceturtās stadijas plaušu audzēji nav ķirurģiski izārstējami, bet 
ar ķirurģiskām metodēm var atvieglot pacientu stāvokli.»

Plaušu vēzis: kvotas, novēlota 
diagnoze un rehabilitācijas trūkums
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Cistiskā fibroze (CF) ir samērā reta, bet 
ļoti nopietna iedzimta ģenētiska sli-
mība. Latvijā šobrīd tā nereti tiek kon-
statēta novēloti.

Par to, kāpēc tā, un kā šobrīd klājas CF slimnie-
kiem, stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnī-
cas un klīnikas Premium Medical bērnu alergoloģe 
pneimonoloģe Elīna Aleksejeva.

– Kas ir cistiskā fibroze jeb mukoviscidoze?
– Cistiskā �broze (CF) ir iedzimta ģenētiska sli-
mība, kas ir viena no visbiežāk sastopamajām 
iedzimtajām slimībām pasaulē. To nosaka gēna 
mutācijas, un tā izpaužas ar visu ārējās sekrēci-
jas dziedzeru darbības traucējumiem, kas izraisa 
dzīvībai svarīgu orgānu bojājumu. Pacientiem ir 
novērojams hronisks klepus ar krēpām, barošanas 
traucējumi aizkuņģa dziedzera nepietiekamības 
dēļ: svara de�cīts, augšanas aizture, taukos šķīs-
tošo vitamīnu de�cīta izpausmes un citas veselī-
bas problēmas. Pat veiksmīgi ārstējot CF, dzīvildze 
pacientiem ir ievērojami samazināta, proti, Eiropā 
dzīvildze vidēji tuvojas 40 gadiem.
– Cik izplatīta šī slimība ir Latvijā?
– CF gēns biežāk sastopams Ziemeļeiropas un 
Centrāleiropas populācijās, vidēji 1 no 2500 dzīvi 
dzimušiem jaundzimušajiem. Teorētiski Latvijā 
viena gada laikā vajadzētu piedzimt 6–7 bērniem 
ar CF, kas netieši ir pierādīts arī Latvijas ģenētiķu 
pētījumā. Diemžēl sakarā ar to, ka pagaidām vēl 
valstī nav ieviests jaundzimušo skrīnings, šo sli-
mību atklāj novēloti. Vidēji tiek konstatēti 1–2 
jauni gadījumi gadā.
– Kā CF tiek diagnosticēta?
– CF diagnostikas «zelta standarts» ir sviedru 
prove. Tā ir nesāpīga un samērā vienkārša 
metode, kuras laikā tiek savākti sviedri un ana-
lizēts to sastāvs. Ja šis tests ir pozitīvs, tad seko 
papildu izmeklējumi, ģenētiskās analīzes, lai pre-
cizētu šīs slimības mutāciju.
– Kā šī slimība sākas un kādas izpausmes lie-
cina, ka tā varētu būt CF?
– Slimības simptomi izpaužas ļoti atšķirīgi un var 
būt dažādas smaguma pakāpes. CF var skart dažā-
dus ķermeņa orgānus, galvenokārt plaušas, zar-
nas, aknas un aizkuņģa dziedzeri. CF ir raksturīgi 
šādi simptomi: biežas elpceļu slimības (rakstu-
rīgs mitrs klepus), vēdera izejas traucējumi (var 
būt bieža, šķidra un taukaina), svara problēmas, 
svīstot raksturīgi sāļi sviedri, deguna problēmas 
(sabiezējuša sekrēta dēļ). Elpošanas sistēma CF 
pacientiem ir vissvarīgākā orgānu sistēma, kura 
cieš visvairāk. Ikdienā krēpas veidojas biezas un 
viskozas, grūti atklepojamas, tās krājas bronhos, 
veido neatgriezeniskas izmaiņas (bronhu defor-
mācijas, paplašinājumus). Tas veicina mikrobu vai-
rošanos un hronisku iekaisuma procesu elpceļos. 
Slimībai progresējot, elpošanas nepietiekamība 
ir galvenais nāves cēlonis.
– Ņemot vērā visus šos simptomus, CF slim-
nieku ikdiena noteikti ir grūtību pilna.
– Šo pacientu ikdiena noteikti nav tāda kā vese-
lam cilvēkam. Rīts sākas ar dažādu medikamentu 
inhalācijām, kuras var aizņemt līdz pusstundai un 
ilgāk, pēc tam noteikti jāveic speciāli vingrojumi. 
Fizioterapija ir galvenais un primārais ārstēšanas 
pasākums, kas ir jāiekļauj katra pacienta ikdienas 
režīmā un jāveic regulāri, pat vairākas reizes dienā. 

Fizoterapija mazina hroniska bronhīta progre-
sēšanu, ievērojami uzlabo pacienta dzīves kvali-
tāti, samazina respiratoro uzliesmojumu biežumu 
un var pagarināt dzīvildzi. Aizkuņģa dziedzera 
nepietiekamības dēļ šiem pacientiem ir baroša-
nās traucējumi, attīstās taukos šķīstošo vitamīnu 
de�cīts, tāpēc ļoti rūpīgi jāseko līdzi uzturam, 
tam jābūt taukiem bagātam, regulāri jālieto fer-
menti un vitamīni. Slimībai progresējot, lietoto 
medikamentu daudzums tikai palielinās, sakarā 
ar infekciju atkārtoti nepieciešami antibakteriālās 
terapijas kursi. Ja pacients ar slimības uzliesmo-
jumu netiek galā mājas apstākļos, tad bieži ārstē-
šanās notiek stacionārā.
– Jūs minējāt, ka pacientu dzīvildze tuvojas 
40 gadu vecumam. Vai CF kabineta uzskaitē 
ir arī pieaugušie?
– Pašlaik Latvijā uzskaitē ir 40 CF pacienti, tajā 
skaitā arī pieaugušie. Bērnu klīniskā universi-
tātes slimnīca šobrīd ir vienīgā vieta, kur šie 
pacienti saņem pilnu aprūpi, strādā komanda, 
kurā darbojas serti�cēti pneimonologi, CF māsa, 
�zioterapeits, uztura speciālists, psihologs, gas-
troenterologs un citi speciālisti. Šīs slimības 

aprūpē ļoti svarīgs ir komandas darbs, kurā dar-
bojas zinoši speciālisti, jo šī slimība prasa ļoti 
individuālu pieeju katram pacientam, ir nepie-
ciešamas plašas zināšanas, kas regulāri jāatjauno, 
jo pasaulē ārstēšanas jomā notiek straujš prog-
ress, kas var nākotnē ietekmēt slimības gaitu un 
slimnieku dzīvildzi.
– Par kādām problēmām šīs slimības sakarā 
vajadzētu padomāt valsts līmenī?
– Valstī būtu jāievieš jaundzimušo skrīnings, kas 
ļautu jau agrīni atklāt slimību un laikus uzsākt 
terapiju. Diagnosticējot slimību pirmajos dzīves 
mēnešos, ir iespēja tūlīt uzsākt ārstēšanu un iero-
bežot slimības progresēšanu. Tā rezultātā pie-
augtu CF pacientu dzīvildze un dzīves kvalitāte. CF 
diagnozes noteikšanas laiks Latvijā vēl aizvien ir 
novēlots (vidēji 43,6 mēneši, ja neskaita atsevišķus 
prenatāli diagnosticētus gadījumus), kas apgrū-
tina agrīnu komplikāciju novēršanu. Mēs vēlētos, 
lai tiktu sakārtotas un atrisinātas dažādas sociālas 
dabas problēmas, piemēram, lai pieaugušiem 
CF pacientiem būtu pieejama bezmaksas veselī-
bas aprūpe gan ambulatori, gan stacionārā. Būtu 
jāturpina virzīties tālāk plaušu transplantācijas 

jomā, lai tā kļūtu par vienu no terapijas iespējām 
beigu etapā, kad visi ārstēšanas resursi ir izsmelti.
– Lūdzu, pastāstiet par to sīkāk!
– Tā kā elpceļu slimība (progresējošs plaušu bojā-
jums) ir galvenais, kas nosaka slimības gaitu un 
mirstību, tad šajā gadījumā vienīgā terapijas 
iespēja beigu etapā ir plaušu transplantācija. Visā 
pasaulē CF slimnieki ir viena no pacientu grupām, 
kuriem ir indicēta plaušu transplantācija, ņemot 
vērā starptautiski noteiktus transplantācijas kritē-
rijus. Tuvākajā nākotnē daļa mūsu pacientu varētu 
būt potenciāli kandidāti plaušu transplantācijai. 
Pašlaik mūsu pacientiem šādas iespējas nav, gan 
šībrīža likumdošanas par plaušu transplantācijas 
�nansējumu dēļ, gan tāpēc, ka pašlaik vēl nav 
izveidots plaušu transplantācijas centrs (apmācītu 
speciālistu komanda), kas varētu nodrošināt kvali-
tatīvu pirms un pēc transplantācijas perioda norisi 
pat tad, ja transplantācijas operācijas tiktu veiktas 
kādā no Eiropas klīnikām. Plaušu transplantāci-
jas pasaulē veic jau vairāk nekā 30 gadus. Pirmā 
veiksmīgā sirds/plaušu transplantācija izdarīta 
1981. gadā, turpmākajos gados operāciju skaits 
pasaulē strauji pieaudzis. 1988. gadā veiktas 89 
plaušu transplantācijas, bet 2011. gadā to skaits 
sasniedza 3600 operācijas. Laikā no 1990. līdz 
2012. gadam bērniem ar CF veiktas 1063 abpu-
sējas plaušu transplantācijas operācijas, savu-
kārt, pieaugušajiem pacientiem ar CF – 6231 
transplantācijas. Pašlaik dzīvildzes rādītāji kon-
stanti uzlabojas un pirmā gada dzīvildzes rādītājs 
sasniedz 85%. Daudzi no šiem pacientiem atgrie-
žas iepriekšējā dzīves ritmā – darbā vai mācībās. 
Kopējā un statistiskā dzīvildze šobrīd CF pacien-
tiem pēc plaušu transplantācijas pēdējos gados 
sasniedz attiecīgi 7,4 un 10,4 gadus, vidējā dzīvil-
dze – astoņus gadus. Pašlaik pasaulē trešais biežā-
kais plaušu transplantācijas iemesls ir CF, veidojot 
27% no visām veiktajām operācijām. Pacientiem 
ar CF pēc plaušu transplantācijas novēro ilgāku 
dzīvildzi, salīdzinot ar citām hroniskām plaušu 
slimībām. Visi posmi – gan pirms transplantāci-
jas (sagatavošanas) etaps, gan pati operācija, gan 
pēc transplantācijas posms – ir ļoti nozīmīgi, lai 
sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Ļoti ceru, 
ka arī mūsu pacientiem reiz būs šāda iespēja.
– Latvijā darbojas arī cistiskās fibrozes 
pacientu biedrība, kas noteikti ir nozīmīgs 
atspaids un palīgs tiem, kurus šī slimība pie-
meklējusi, un viņu tuviniekiem.
– Latvijā ļoti aktīvi darbojas CF pacientu biedrība, 
kuras pārstāvji ir pacienti un viņu vecāki. Pateico-
ties labai sadarbībai ar speciālistiem, kopīgiem 
spēkiem tiek uzlabota šo pacientu aprūpe. Iegu-
vums ir gan pašiem pacientiem, gan arī mums, 
speciālistiem, jo kopīgi tiek veikts izglītojošais 
darbs, mēs labāk iepazīstam viņu problēmas un 
varam tās risināt. Pateicoties CF pacientu bied-
rības aktivitātēm, arī sabiedrība aizvien vairāk 
uzzina par šo slimību, par tai raksturīgajiem 
simptomiem un var laikus vērsties pie ārsta pēc 
padoma. Liela nozīme ir arī psiholoģiskajam 
atbalstam, jo apziņa, ka neesi vienīgais ar šādu 
problēmu, dod spēku pārvarēt daudzus krīzes 
periodus dzīvē, saņemt pozitīvas emocijas un 
morālu atbalstu.
– Kāds būtu jūsu vēlējums CF pacientiem un 
viņu vecākiem?
– Ļoti vēlētos, lai mūsu pacienti pēc iespējas ilgāk 
būtu veseli, lai dzīvē nezaudētu optimismu, sap-
ņotu un savus sapņus īstenotu!

Plaušu transplantācija –  
cerība cistiskās fibrozes pacientiem

Elīna Aleksejeva: «Valstī būtu jāievieš jaundzimušo skrīnings, kas ļautu jau agrīni 
atklāt cistisko fibrozi un laikus uzsākt terapiju. Diagnosticējot slimību pirmajos dzī-
ves mēnešos, ir iespēja tūlīt uzsākt ārstēšanu un ierobežot slimības progresēšanu.»
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Plaušu
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ILZE AUSTRUMA

Aptauju dati liecina, ka teju puse Latvijas 
iedzīvotāju saskaras ar alerģiju. It īpaši 
bieži ar to sirgst bērni.

Alerģija kļuvusi par mūsu dzīves neatņemamu 
sastāvdaļu, turklāt tās izplatība arvien pieaug. 
Joprojām pilnībā likvidēt alerģiju nav iespējams, 
taču šobrīd pieejamās ārstniecības metodes un 
izvairīšanās no saskarsmes ar alergēnu ļauj ļoti 
veiksmīgi ar to sadzīvot.
Ko iesākt, ja vecāki bērnam konstatē kādas aler-
ģijas izpausmes, kā nekrist panikā, bet uz to skatī-
ties ar vēsu prātu, par to saruna ar Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas alergoloģi, Latvijas Aler-
gologu asociācijas priekšsēdētāju Ievu Cīruli.

– Cik izplatītas šobrīd ir alerģiskās slimī-
bas bērniem?
–Konkrēti to pateikt nevar, jo, mainoties vecu-
mam, savādākas kļūst arī alerģijas izpausmes. 
Parasti atopiskais dermatīts jeb ādas alerģiskās 
izmaiņas ir 5–6% bērnu, bet astma, kas iet kop-
solī ar sēkšanu, apgrūtinātu elpošanu – vidēji 8%, 
savukārt alerģiskās iesnas (šķaudīšana, acu asa-
rošana, deguna tecēšana, niezēšana vai aizlikts 
deguns) – kādiem 12% bērnu no 6–7 gadiem 
līdz pusaudžu vecumam. Ja mēs skatāmies pa 
vecuma grupām, tad pašiem mazākajiem biežāk 
sastopama pārtikas alerģija (tās var būt gan ādas 
izpausmes, gan gremošanas traucējumi: caureja, 
vemšana), kas, bērnam augot, lielākoties pāriet. 
Pirmsskolas vecumā mazajiem biežāk parādās kle-
pus. Protams, to var izraisīt kāds vīruss, bet sma-
gāk un grūtāk ir tiem, kuriem fonā ir kāda alerģija 
pret putekļiem vai dzīvniekiem. Skolas vecumā 
iepriekšminētās alerģijas it kā pazūd, toties var 
parādīties jaunas, piemēram, sezonālās alerģiskās 
iesnas, kas saistītas ar ziedputekšņiem.
– Kādas var būt alerģiskās izpausmes, kurām 
vecākiem jāpievērš uzmanība, un ko noteikti 
nedrīkst neievērot?
– Tās mēdz būt dažādas. Viena no tām var būt 
saistīta ar ādas izmaiņām – apsārtumu un niezi 
tipiskās vietās: pacelēs, elkoņa ielokos, uz delnu 
pamatnēm. Ja šīs izmaiņas saglabājas ilgstoši (tās 
parasti nepazūd, bet tikai progresē), tad noteikti 
jāmeklē palīdzība – jāiet pie ārsta.
– Kāds laika periods no ārsta viedokļa ir 
ilgstošs? 
– Pāris nedēļas, mēnesis. Vēl es gribētu piebilst, 
ka vecākiem noteikti vajadzētu būt uzmanīgiem, 
ja jau agrīnā vecumā bērnam kaut vai īslaicīgi 
ir bijuši izteikti sarkani vaigi. Sākumā viņi mēdz 
priecāties, ka mazulim ir sārti vaigiem, bet, kad 
tie sāk pārklāties ar krevelēm vai pat sulot, tas ir 
nopietns pamats raizēm. Visticamāk, šiem bēr-
niem jau iepriekš ir bijusi sausa, raupja āda, varbūt 
pat viegla lobīšanās. Sārtie vaigi, kas lielākoties 
sastopami zīdaiņiem un bērniem līdz gada vecu-
mam, ir tāds kā priekšvēstnesis, ka vēlāk – otrajā 
trešajā dzīves gadā – var parādīties izmaiņas 
manis jau nosauktajās tipiskajās vietās.
– Ja vecāki pamana kādas alerģiskas izpaus-
mes, piemēram, sarkanos vaigus vai izsitu-
mus, kas būtu jādara – uzreiz jādodas pie 
ģimenes ārsta vai pāris dienas var mēģināt 
bērnam dot kādu antihistamīna preparātu?
– Visdrīzāk viņiem vajadzētu padomāt, ko bērns 
ēdis, vai uzturam nav pievienots kas jauns. Ja 
māte baro bērnu tikai ar krūti, tad jāapsver, kas 
iepriekšējā dienā bijis viņas ēdienkartē. Tāpat 
vajadzētu pievērst uzmanību tam, vai pēdējās die-
nās nav notikušas izmaiņas ārējā vidē: kāds jauns 

apģērbs vai mazgāšanas līdzekļi, kas iepriekš nav 
lietoti. Tad es noteikti ieteiktu sazināties ar ģime-
nes ārstu, lai viņš paskatās, novērtē, kāds ir mazuļa 
stāvoklis. Bieži vien vecāki, it sevišķi, ja viņiem 
tas ir pirmais bērns, nespēj paši noteikt alerģi-
jas cēloni.
– Ja mātei, kas baro bērnu ar krūti, šķiet, ka 
vainīgs varētu būt kāds viņas apēstais pār-
tikas produkts, vai, pārstājot to lietot, pēc 
kāda laika varētu cerēt, ka bērnam sārtie vaigi 
pazudīs? 
– Ādas izmaiņas nekad pārāk ātri neizzudīs. Jau-
tājums ir tikai par to, vai tās progresēs vai nē. Arī 
šajā gadījumā kādas pāris nedēļas vai mēnesi var 
nākties gaidīt, un tikai tad varēs izvērtēt, vai izmai-
ņas mammas ēdienkartē ir attaisnojušās.
– Vai bērnam nevajag dot kādu antihistamīna 
līdzekli? 
– Ja nav tūskas vai nātrenes (tai raksturīgi nātres 
dzēlumiem līdzīgi ādas izsitumi un nieze), tad anti-
histamīna preparātus bērnam nevajadzētu dot, 
jo ar vislielāko varbūtību tie situāciju nemainīs. 
Drīzāk ādu vajadzētu iesmērēt ar kādu mitrinošu 
krēmu. Aptiekās (bet ne lielveikalos vai Drogās) ir 
iegādājami speciāli mitrinošie krēmi jutīgai ādai. 
Uzklājot krēmu uz ādas, problēmas parasti var 
uzveikt ātrāk un vieglāk.
– Iegādājoties krēmu, laikam ir svarīgi aptiekā 
uzsvērt, ka tas nepieciešams bērnam?
– Aptiekās iegādājamas speciālas krēmu sērijas, 
kas domātas iekaisušai, jutīgai ādai. Te netiek šķi-
rots – pieaugušiem vai bērniem.
– Ja vecāki konstatē, ka bērnam tiešām ir aler-
ģija, pie kāda ārsta viņiem vislabāk griezties? 
Vispirms pie ģimenes ārsta, vai uzreiz var 
doties pie alergologa?
– Vienmēr vispirms jāaiziet pie ģimenes ārsta, 
jo tieši viņam ir visvairāk informācijas par savu 

aprūpējamo pacientu. Dakteris apskatīsies un 
pateiks, vai tā tiešām ir alerģija. Varbūt tā ir kāda 
sēnīšu slimība un ir jāiet pie dermatologa jeb ādas 
ārsta. Ja ģimenes ārsts uzskatīs, ka vainojama aler-
ģija, viņš bērnu nosūtīs pie alergologa.
– Daudzi vecāki uzskata: jo vēlāk sāks bērnu 
piebarot, jo mazāka iespēja saskarties ar 
alerģiju. 
– Tas ir novecojis uzskats. Nav nekādu pierā-
dījumu, kas to apstiprinātu. Kad bērnam jau ir 
četri mēneši, viņu noteikti jāsāk piebarot ar biezo 
ēdienu, šajā laikā vairs nevar iztikt tikai ar mātes 
pienu. Vecākiem nevajag uztraukties, ka bērnam 
būs alerģija, ja tāda ir mammai, vai tētim ir bron-
hiālā astma. Tas, ka vecāki novēloti sāks dot bēr-
nam biezo ēdienu un mamma ilgstoši baros tikai 
ar krūti, viņu nepasargās no alerģijas attīstības.
Jebkuru produktu – kartupeļus, burkānus, auzas, 
rīsus, ābolus, banānus – jādod pakāpeniski, pa 
vienam ik pēc piecām dienām, vērojot, kā uz tiem 
reaģē mazuļa āda, gremošanas sistēma. Turklāt 
tas jādara arī augsta riska bērniem. Vienīgi tad, 
ja no kāda produkta ir izteikta reakcija, uz kādu 
mēnesi to pārtrauc dot un novērtē situāciju. Tad 
atkal var mēģināt to bērnam piedāvāt. Ja arī šoreiz 
ir vērojama pasliktināšanās, tas ir kā apstiprinā-
jums alerģijai pret šo produktu.
Pēdējā laikā pastāv viedoklis: ja ir neliels kontakts 
ar kādām pārtikas daļām, suņu, kaķu spalvām vai 
putekļiem, pamazām organisms pie tā pierod un 
uz to vairs nereaģē tik sakāpināti. Turklāt jāatce-
ras, ka absolūti sterila vide nepasargā no alerģi-
jas. Var nepārtraukti pucēt māju, bet, ja gēnos ir 
ierakstīts paaugstināts jutīgums pret apkārtējās 
vides vielām, alerģija attīstīsies tik un tā. Tāpēc 
vairāk jādomā par to, ka ir jāveido tolerance, proti, 
organisms pamazām jāpieradina kaut pie nelie-
lām alergēna devām. Ja bērnam ir pārtikas alerģija 

pret pienu, olām, tad viņam šie produkti jāsāk 
dot nelielās devās, termiski (augstā temperatūrā) 
apstrādāti, piemēram, cepeškrāsnī izcepti kēksi, 
sacepumi, kuros ir piena vai olu olbaltums. Bēr-
nam, kuram ir paaugstinātais jutīgums, dodot 
šos alergēnus ļoti lielos atšķaidījumos, organisms 
lēnām pie tiem tiek pieradināts, lai turpmāk vairs 
tik sakāpināti uz tiem nereaģētu.
– Kā mūsdienās nosaka to, no kā ir alerģija?
– Vispirms ņem vērā klīniskās izpausmes, sūdzī-
bas. Ārstam pacients ir jāapskata, jāieklausās 
vecāku stāstītajā, kad sūdzības ir parādījušās. Ja, 
saliekot to visu kopā, rodas aizdomas par iespē-
jamu alergēnu, ar asinsanalīzēm nosakām paaug-
stināto jutīgumu jeb sensibilitāti (paaugstināts 
imūnglobulīna E līmenis, kas konstatējams cil-
vēkiem ar alerģiskām reakcijām). Tāpat var tikt 
nozīmēti ādas dūrienu testi, kas arī parādīs, vai 
organismam ir paaugstināts jutīgums. Ar apli-
kācijas testiem var noskaidrot aizkavēto reakciju 
cēloņus. Šo analīžu rezultātu mēs salīdzinām ar 
stāstu, paralēli pacientu izmeklējot. Ja sūdzību 
klīniskā atradne un analīžu rezultāti sakrīt, tad 
mēs varam runāt par alerģiju.
– Kā konstatē alerģiju no konkrēta pārtikas 
produkta, piemēram, no piena vai olām?
– Ja pacients apēd olu un viņam pēc pusstundas 
sākas lūpu tūska, apgrūtināta elpošana, tad tas 
jau ir galvenais pierādījums. Ja situācija ir šaubīga 
un neskaidra, un vecāki īsti nevar saprast, vai vai-
nojamas olas, tad taisa manis jau pieminētos tes-
tus. Ja arī tie ir neskaidri un sensibilizācijas pakāpe 
neliela, mēs aizliedzam pacientam vienu mēnesi 
lietot uzturā šo produktu. Tad mēs viņu ievieto-
jam dienas stacionārā, kur veicam provokācijas 
testu – dodam testējamo produktu, pakāpeniski 
palielinot tā devu un vērojot reakciju. Provokāci-
jas tests ir vienīgā metode, kā mēs tiešām varam 
pārliecināties, vai šis produkts ir alerģijas cēlonis.
– Kādas šobrīd ir alerģijas ārstēšanas iespējas?
– Vislabākā un pareizākā ir imūnterapija. Ja ir 
noskaidrots konkrēts alergēns, pacientam pret to 
veic imūnterapiju, ļoti lielos atšķaidījumos dodot 
alergēnu un pamazām organismu pie tā piera-
dinot. Ir trīs imūnterapijas veidi. Viens variants: 
pilināt zem mēles. To pacients dara mājās katru 
rītu. Parasti šo imūnterapijas veidu nozīmē no 
sešu gadu vecuma, kad bērns jau saprot, ka pilie-
nus divas minūtes nenorijot jāpatur zem mēles. 
Pakāpeniski deva tiek palielināta. Šādā veidā trīs 
gadu garumā mēģina izveidot pierašanu, kad 
organisms vairs uz konkrēto alergēnu nereaģē. 
Otrs variants – injekcijas. Sākumā – katru nedēļu, 
pēc tam – reizi mēnesī. Arī šeit trīs gadu garumā 
alergēnu ievada organismā, pakāpeniski palieli-
not koncentrāciju un mēģinot pieradināt orga-
nismu. Trešais variants ir tabletes, kuras paliek 
zem mēles un izsūkā.
– Laikam šo terapiju neapmaksā valsts?
– Ne pieaugušajiem, ne bērniem imūnterapija 
netiek apmaksāta. Pilnībā vai daļēji tiek segtas 
izmaksas par astmas zālēm – inhalatoriem. Tāpat 
atopisku dermatītu gadījumos tiek apmaksāti 
krēmi, kas paredzēti iekaisuma ārstēšanai.
– Kāds ir jūsu vēlējums tiem vecākiem, kas 
pēkšņi pamanījuši, ka viņu bērnam ir kādas 
alerģiskas izpausmes?
– Tajā brīdī, kad alerģija ir radījusi problēmas un 
kādas nepatīkamas sajūtas, jāatceras, ka ir medi-
kamenti, kas palīdzēs pret to cīnīties.
Tāpat vajag centies noskaidrot alerģijas cēloņus, 
tos likvidēt un lēnām veidot organisma pierašanu. 
Mūsdienās ir pieejamas dažādas metodes, ar kuru 
palīdzību var nodrošināt normālu dzīves kvalitāti 
gan maziem, gan lieliem, kas sirgst ar alerģiju.
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Atrast alerģijas cēloni un to novērst

Ieva Cīrule: « Jebkuru produktu – kartupeļus, burkānus, auzas, rīsus, ābolus, banānus 
– bērnam jādod pakāpeniski, pa vienam ik pēc piecām dienām, vērojot, kā uz tiem 
reaģē mazuļa āda, gremošanas sistēma. Turklāt tas jādara arī augsta riska bērniem. 
Vienīgi tad, ja no kāda produkta ir izteikta reakcija, uz kādu mēnesi to jāpārtrauc 
dot un jānovērtē situācija.»
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