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Atbildīga par savu un savu bērnu veselību
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Kādos gadījumos cilvēkiem ir  nepieciešamas ģenētiķa konsultācijas un 
ko tajās noskaidro.

Kā rīkoties, lai 2009. gadā Latvijā aizsāktās skrīninga 
programmas kļūtu daudz efektīvākas.
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BŪT PASARGĀTĀM IZVĒLĒTIES ĪSTO NENOMIRT JAUNAI
Kas bojā sieviešu plaušu veselību.Ārstēt sāpes laikus un pareizi.Kāpēc tik svarīgs ir drošs sekss.
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FOKUSS

ANNA KALNIŅA

«Ne velti saka – atrodi savu ārstu. Ir sva-
rīgi, kam tu tici un kam tu uzticies,» saka 
ginekoloģe Dace Matule, Latvijas Gine-
kologu un dzemdību speciālistu asociāci-
jas prezidente. Tikai uzticoties ārstiem, 
nevis sabiedrībā valdošajiem mītiem, un 
apzinoties, ka par savas un savu bērnu 
veselības stūrakmeņiem katra sieviete ir 
atbildīga pati, var izvairīties no sarežģī-
jumiem, nepatīkamiem pārsteigumiem 
savā dzīvē un uzlabot sabiedrības vese-
lības kvalitāti kopumā.

– Kāda šobrīd ir Latvijas sieviešu veselība 
un ko ginekologi vēlētos, lai sievietes darītu 
savas veselības labā?
– Es uz šo jautājumu gribētu skatīties plašāk. 
Mazā meitene top jau mātes vēderā, – sievie-
tes veselība sākas jau tur. Ir būtiski, kā sieviete 
sagaida grūtniecību un kā to pavada: kāds ir viņas 
uzturs, dzīvesveids, kaitīgie ieradumi, liekais svars 
u.c. Nesen notika Pasaules Veselības organizāci-
jas iniciēta konference «Grūtniecība un uzturs» 
sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību pro�-
lakses un kontroles centru, kuras darba grupā bija 
ne tikai ginekologi, bet arī ģimenes ārsti, pediatri, 
neonatologi, vecmātes, dietologi, krūts baroša-
nas speciālisti, jo šis jautājums skar kompleksu 
problēmu loku.
Tikpat svarīgs kā grūtniecība ir arī pirmais dzīves 
gads – krūts barošanas periods, jo mātes piens ir 
neaizstājams. Svarīga ir pareiza krūts barošanas 
taktika, mediķu un speciālistu līdzestība krūts 
barošanas nodrošināšanā.
Nākamais posms ir veselības mācība, iekļaujot 
�zioloģijas un uztura jautājumus. Ja ne gluži 
pirmsskolas vecumā, tad trešās, piektās klases 
laikā, kad veidojas apzināta dzīves uztvere, jau-
nieši jānodrošina ar informāciju. Pusaudža gados 
var izšķirties, vai turpmākās veselības trepes pakā-
pienu pa pakāpienam ies uz augšu vai uz leju.
Pusaudžu gados – ap 12 gadu vecumu – mei-
tene būtu jānodrošina ar vakcīnu pret dzem-
des kakla vēzi un cilvēka papilomas vīrusu, kas 
to izraisa.
Šobrīd aptuveni 60% mācību iestāžu netiek 
nodrošināta medicīnas darbinieka klātbūtne, līdz 
ar to nav pietiekamas izglītošanas, un arī vakci-
nēšana ir pārcelta uz jau tā noslogoto ģimenes 
ārstu pleciem.

Ideāli, ja ģimenes ārsta komandā būtu ne tikai 
ārsta palīgs, bet arī vecmāte, kura veiktu pro�lak-
ses pasākumus – vakcinēšanu, skrīningu –, kā arī 
�zioloģiski normāli noritošu grūtniecību aprūpi. 
Ideālā gadījumā pie ginekologa nonāktu tikai 
problemātiskās grūtniecības, bet šobrīd gineko-
logi daudz laika velta tieši sievietēm ar normāli 
noritošu grūtniecību.
Katrā dzīves brīdī jāveic svarīgākais – jāiegūst 
zināšanas, jāvakcinējas, jāizsargājas no nevēla-
mas grūtniecības un seksuāli transmisīvajām sli-
mībām, maksimāli jāierobežo kaitīgie ieradumi 
un nepareiza ēšana, jānodarbojas ar �ziskajām 
aktivitātēm. Jo visām šīm lietām ir liela nozīme 
reproduktīvās veselības saglabāšanā.
– Vai tas nozīmē, ka šobrīd Latvijas sievietes 
nerūpējas par savu veselību pietiekami labi?
– Nereti sievietes dzīvesveida jautājumiem pie-
vēršas, nonākot uz grūtniecības starta līnijas. Ja 
vispār nonāk līdz grūtniecībai. Arī liekais svars var 
neļaut iestāties grūtniecībai, jo to traucē aptau-
košanās izraisītā insulīna rezistence. Ir novēro-
jama arī otra galējība – anoreksija, savdabīgi 
ēšanas paradumi, pārtrenēšanās. Tas zināmā 
mērā ir no rietumiem nākušais uzstādījums, ka 
sievietei ir jāpagūst viss – jābūt jaunai, jāizveido 
karjera, jāpievēršas �ziskajām aktivitātēm, līdz 
ķermenis sastāv no vieniem vienīgiem musku-
ļiem. Zināmā mērā to var uzskatīt par maskētu 
egoismu. Šādu režīmu nereti pavada arī nepietie-
kams miega režīms un ilgstošs liels stress. Tomēr 
jāatceras tautas paruna: ja sveci dedzina no abiem 
galiem, tā pārlieku ātri izkūst… Ginekologi uzsver, 
ka dabai nav svarīgs diploms un bankas konta 

stāvoklis, dabai ir svarīga reproduktīvā veselība, 
un sievietei šis pilnbrieds ir līdz aptuveni 28–30 
gadu vecumam.
Ar katru gadu pieaug valsts apmaksāto ārpusķer-
meņa apaugļošanu skaits. Bet ir jautājums, kas 
šādu nepieciešamību izraisījis? Cik sievietēm bijuši 
aborti, cik pārslimojušas seksuāli transmisīvās sli-
mības, cik sievietēm ir liekais svars? Es, protams, 
nerunāju par tiem pāriem, kur patiešām ir nopiet-
nas veselības problēmas.
– Vai šo situāciju iespējams mainīt un uzlabot?
– Ir jāinformē sabiedrība, kur valda dažādi mīti – 
par to, ka vakcinācija pret dzemdes kakla vēzi 
izraisa neauglību, ka kontracepcijas tablešu lieto-
šana veicina aptaukošanos. Katrā vecuma grupā 
mīti ir citi. Pusaudžiem populārs ir uzskats, ka 
pirmā dzimumakta laikā nevar palikt stāvoklī. 
Jāiemācās komunicēt ar sabiedrību un jāpanāk, 
ka sabiedrība uzticas ārstiem.
Nekad nebeigšu atkārtot, ka agras dzimumattie-
cības (14–15 gadu vecumā) nav norma. Apzinā-
tus lēmumus cilvēks var pieņemt no 17–18 gadu 
vecuma. Jāizprot un jāiemācās – ja nav prezer-
vatīva, nav arī seksa. Šobrīd vairāk nekā 60% 
jauniešu, sākot dzimumattiecības, nelieto kon-
tracepciju. Tas attiecas arī uz sievietēm pēc grūt-
niecības, barošanas laikā.
Daudzas sievietes uzskata, ka kontracepcijas 
tabletes ir kaitīgas, kaut gan ir pierādīts, ka, lie-
tojot orālo kontracepciju vairāk nekā pusgadu, 
sieviete sevi pasargā arī no dažādām slimībām, 
tostarp ļaundabīgajiem audzējiem. Man ir jāres-
pektē sievietes viedoklis, taču jāvelta visa uzma-
nība, lai pārliecinātu viņu un atrastu piemērotāko 

kontracepcijas metodi, īpaši tad, ja viņa uzsver, ka 
iespējamā grūtniecība ir nevēlama un tiks pār-
traukta. Neviens ginekologs nevēlas veikt abortus.
Bet līdz tam ir daudz jāizglīto sievietes jau no pus-
audža gadiem.
– Cik veiksmīga šobrīd ir ģimenes ārstu un 
ginekologu sadarbība?
– Uzskatu, ka sadarbība šobrīd ir ļoti veiksmīga, 
īpaši ņemot vērā ģimenes ārstu lielo slodzi. Drī-
zāk teiktu, ka ginekologam būtu jāatceras uzraks-
tīt vēstulīti savam draugam ģimenes ārstam par 
to, kādi izmeklējumi sievietei veikti un kādi ir to 
rezultāti. Tas būtu ļoti koleģiāli. Nevis vērsties pie 
ģimenes ārsta tikai tad, ja vajadzīgs nosūtījums 
pie kāda speciālista.
Kā jau teicu, ideāli būtu stiprināt ģimenes ārstu 
prakses, piesaistot tām gan vecmātes, gan uztura 
speciālistus, jo uzturs patiešām ir svarīgs katram 
cilvēkam un jo īpaši grūtniecei. Šobrīd konsul-
tācijas iespējamas tikai par maksu, ko reti kura 
sieviete var atļauties. Bet budžetā šādiem pasā-
kumiem līdzekļu nav, kaut tiek deklarēta vēlme 
saglabāt sabiedrības veselību.
– Jau vairākus gadus darbojas dzemdes kakla 
un krūts vēža skrīninga programmas. Vai tās 
sniedz gaidītos rezultātus?
– Tikai ap 30% sieviešu atsaucas uz dzemdes kakla 
vēža skrīninga aicinājumu. Līdzīgs rādītājs ir arī 
krūts vēža gadījumā. Tikai tad, kad tiks sasniegti 
60%, mēs varēsim runāt par skrīninga efektivitāti 
un savlaicīgu diagnostiku.
– Kādēļ atsaucība ir tik zema?
– Viens no iemesliem noteikti varētu būt tas, ka 
sievietes izvēlētais ārsts, ko viņa apmeklē, nav 
uzrādīts vēstulē ietvertajā sarakstā. Ne vien-
mēr tiek izlasīts maziem burtiem rakstītais, ka 
analīzes var veikt pie jebkura Latvijā strādā-
joša ginekologa.
Vēl viens no iemesliem varētu būt arī tas, ka sie-
vietes «aizmirst» vai nesaņem uzaicinājuma vēs-
tules, bet pie ginekologa viņas tik un tā griežas, 
arī analīzes tiek veiktas, bet kopējā statistikā šie 
rezultāti neparādās.
Jāteic, ka arī ginekologi turpina pēcdiploma 
mācību procesu, jo ir ļoti svarīgi pareizi veikt 
dzemdes kakla šūnu analīžu paņemšanu, kā arī 
padziļinātu dzemdes kakla izmeklēšanu ar kol-
poskopijas palīdzību. Tā ir metode, kad dzemdes 
kakls tiek aplūkots zem speciāla mikroskopa, lai 
varētu noteikt izmainīto audu precīzu lokalizāciju.
– Vai vispār Latvijā, ne tikai Rīgā un apkārtnē, 
pieejamo ginekologu skaits ir pietiekams?
– Ambulatorie ginekologi ir visur Latvijā. Vairāk 
izjūtams ginekologu trūkums stacionāros, kas ir 
daudz nopietnāks jautājums. Galvenokārt tas ir 
saistīts ar zemo atalgojumu, kas nevairo ne pres-
tižu, ne jauno speciālistu piesaisti.
Ārsta izglītības iegūšanai nepieciešami 11 gadi, 
un ārsts nevar neturpināt pēcdiploma izglītoša-
nos, citādi viņš savās zināšanās «iesprūdīs». Es 
gribētu, lai katrs Latvijas ginekologs sagatavotu 
vienu referātu, ko nolasīt saviem kolēģiem, jo tad, 
kad mums kaut kas ir jāstāsta citiem, mēs paši to 
iemācāmies. Ārstam savā darbā ir jābalstās gan 
paša pieredzē, gan pētījumu atziņās. Medicīnā nav 
iespējama simtprocentīga patiesība vai simtpro-
centīga izdošanās. Tikai tad, kad rīkojamies pēc 
labākās sirdsapziņas un jaunākajiem medicīniska-
jiem atklājumiem, varam iegūt optimālu rezultātu.

Dace Matule: «Katrā dzīves brīdī jāveic svarīgākais – jāiegūst zināšanas, jāvakcinējas, 
jāizsargājas no nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvajām slimībām, mak-
simāli jāierobežo kaitīgie ieradumi un nepareiza ēšana, jānodarbojas ar fiziskajām 
aktivitātēm. Jo visām šīm lietām ir liela nozīme reproduktīvās veselības saglabāšanā.»
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Sieviete sākas jau mātes vēderā
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LAUMA ABRAMOVIČA

Grūtniecība un dzemdības ir atbildīgs 
posms sievietes dzīvē, kura laikā gan 
ārstu, gan ģimenes atbalsts ir īpaši sva-
rīgs. Tomēr sevišķi svarīgas ir sievietes 
pašas rūpes par sevi un savu veselību, jo 
neapdomāti lēmumi var atstāt nopietnas 
sekas uz turpmāko dzīvi.

Par grūtniecību, riskiem un sievietes veselību 
runājam ar Rīgas Dzemdību nama galveno gine-
koloģi Daci Rezebergu.

– Vai mūsdienās, kad medicīniskā aprūpe ir 
tik daudzveidīga, daudzām ģimenēm ir grū-
tības tikt pie bērna?
– Es domāju, ka tikšana pie bērna nav atkarīga no 
aprūpes pieejamības vai daudzveidības. Tā ir atka-
rīga no slimībām. Neauglība ir nopietna slimība, 
ko var ietekmēt gan sievietes, gan vīrieša faktori, 
bet daļa vispār nav izzināma. Jāņem vērā arī imu-
noloģiskie faktori: satiekas divi pilnīgi veseli cil-
vēki, bet grūtniecība nevar iestāties.
Seksuālā un reproduktīvā veselība un tās sagla-
bāšana ir ļoti svarīga kopējās veselības sastāvdaļa. 
Pamati tai tiek ielikti jau mātes miesās, pirms pie-
dzimšanas. To apzinoties, mēs esam izstrādājuši 
uztura rekomendācijas grūtniecēm – sievietēm, 
kurām jau grūtniecības sākumā ir ļoti liels svars 
vai kuras grūtniecības laikā pārlieku pieņemas 
svarā. Bērns tādā veidā tiek ieprogrammēts viel-
maiņas traucējumiem, kas attīstīsies vēlāk dzīvē. 
Grūtniecības iestāšanās lielā mērā ir atkarīga no 
endokrīnās sistēmas funkcionēšanas. Tādi faktori 
kā aptaukošanās un vielmaiņas slimības ietekmē 
arī endokrīno sistēmu.
Dažkārt sievietes nepārdomāti mācību vai citu 
sociālo apstākļu dēļ izšķiras par labu abortam 
un domā, ka dzemdēt varēs vēlāk, taču viss, kas 
ar viņu noticis agrāk, var atstāt sekas arī uz grūt-
niecības iestāšanos. Sievietei maksimālais auglī-
bas periods ir līdz 25–30 gadiem. Par to ir jādomā 
sievietēm, kuras mūsdienās grib mācīties, veidot 
karjeru, līdz ar to bērnu dzemdēšanu atliek.
Svarīgs auglību nelabvēlīgi ietekmējošs faktors ir 
smēķēšana. Aptuveni 10% sieviešu pat grūtniecī-
bas laikā turpina smēķēt.
Viens no neauglības cēloņiem var būt arī hla-
mīdiju infekcija, kuru pārslimojot, olvadi 
kļūst necaurlaidīgi.
– Kā jūs vērtējat valsts neauglības ārstēšanas 
programmu? Vai tā ir pietiekami visaptveroša?
– Mums nav statistikas, cik tieši neauglīgu pāru 
ir Latvijā, bet vidēji pēc pētījumu datiem tie ir 
10–15%. Neauglības ārstēšana ir ļoti dārga, un 
valsts atbalsts ir nozīmīgs tiem cilvēkiem, kam 
ārstēšana ir aktuāla, jo ne vienmēr viņi paši var 
to apmaksāt. Valsts programmā ietilpst samaksa 
par speci�skiem medikamentiem un procedū-
rām. Mūsdienās ir pieejamas modernas tehno-
loģijas, piemēram, pirmsimplantācijas ģenētiskā 
analīze, kur var pārbaudīt, vai konkrētais auglis 
ir ar kādu ģenētisku patoloģiju, jo neauglības 

ārstēšana palielina dažādus riskus, un šīs meto-
des ir dārgas.
– Mēs runājām par valsts atbalstu, bet vai, 
jūsuprāt, jaunas sievietes pašas pret savu 
veselību izturas pietiekami nopietni?
– Sievietes ir dažādas – gan rūpīgas, gan nevē-
rīgas. Šodien daudzas jaunas meitenes smēķē, 
bet smēķēšana ir ļoti kaitīga sievietes veselībai. 
Tā ietekmē ne tikai elpošanas ceļus, sirdi, bet arī 
sievietes maksts mikro�oru, jo maksts sekrētā 
izdalās kaitīgas vielas, kas maina maksts ekolo-
ģiju, tādējādi paaugstinot iekaisīgu slimību risku, 
ieskaitot infekcijas nonākšanu pie augļa grūtniecī-
bas laikā. Tiek ietekmēta placentas veidošanās un 
augļa augšana, bērni piedzimst mazāki. Smēķējo-
šai mātei būtiski palielinās pēkšņas jaundzimušā 
nāves iespējamība. Domāju, ka situācijā nevar 
vainot informācijas trūkumu par smēķēšanas kai-
tīgumu, tā ir pietiekama. Aprūpes sniedzējs ar 
grūtnieci noteikti par smēķēšanas kaitīgumu runā. 
Katrā vizītē ir sievietei par to jāstāsta, jāizvirza 
mērķis, piemēram, samazināt izsmēķēto cigarešu 
skaitu, jo arī tas jau ir labi. Bieži smēķē grūtnieces 
partneris, kas arī ir problēmas veicinošs faktors.
Būtisks mīnuss ir reproduktīvās veselības audzinā-
šanas un izglītošanas trūkums, jo jaunieši, uzsākot 
dzimumdzīvi, bieži vien nepasargā sevi no nevē-
lamas grūtniecības un seksuāli transmisīvajām 
slimībām. Izglītošana būtu jāveic gan ģimenē, 
gan skolā.
– Vai grūtnieču izmeklējumu klāstā pēdējā 
laikā ir bijuši jauninājumi, izmaiņas?
– Pēdējie jauninājumi ieviesti 2013. gadā, kad īste-
nojām Mātes un bērna veselības programmu un 
kad tika uzsākts pirmā trimestra ģenētiskais skrī-
nings. To tagad iesaka veikt visām grūtniecēm. 
Cītīgāk tiek meklēti glikozes vielmaiņas traucē-
jumi grūtniecības laikā jeb grūtnieču cukura dia-
bēts, kas var nekā neizpausties, bet to var atrast, 
veicot glikozes slodzes testu. Izmainīta cukura 
vielmaiņa, kā rāda mūsdienu pētījumi, ir viens 
no augļa programmēšanu ietekmējošiem fakto-
riem, tāpēc šodien ir jo nozīmīgs. Protams, klāstā 
ir pamata izmeklējumi, dažādi testi.
– Ja grūtniecības laikā tiek konstatēta kāda 
patoloģija, kas notiek tālāk?
– Tas ir atkarīgs no patoloģijas. Visiem orgāniem 
un sistēmām grūtniecība uzliek papildu slodzi, 
un izmeklējumos parādās vājās vietas. Tad grūt-
niece tiek sūtīta pie konkrētā speciālista, pie-
mēram, ja ir epilepsija, tad sievieti nosūta pie 
neirologa, ja cukura diabēts, tad pie endokrino-
loga. Aprūpes ārstam, pie kura grūtniece stāju-
sies uzskaitē, problēmas ir jāredz, un šis ārsts vai 
vecmāte ir tas, kas grūtnieci vada cauri veselības 
aprūpes sistēmai.
Ja tā ir augļa patoloģija, sievietei jāiet pie ģenēti-
ķiem. Ja tā ir grūtniecības patoloģija, jāskatās, kā 
sieviete var ārstēties – ambulatori vai stacionāri.
– Kāda ir Rīgas Dzemdību nama pieredze? 
Vai pārsvarā grūtniecība un dzemdības norit 
bez sarežģījumiem?
– Arvien vairāk sieviešu rūpējas par savu repro-
duktīvo veselību, veselīgi ēd, uztur sevi labā 

fiziskajā formā un neslimo ar slimībām, no 
kurām var izvairīties. Protams, ir arī tādas sievie-
tes, kas nāk dzemdēt bez antenatālās aprūpes, 
lai gan viņu kopumā ir diezgan maz. Arvien bie-
žāk parādās neatklātas vielmaiņas problēmas. Ja, 
piemēram, cukura diabēts sievietei nav iepriekš 
meklēts, bērns var piedzimt ļoti liels un viņam 
var būt nopietnas veselības problēmas. Ir jāsap-
rot arī, ka, neraugoties uz to, ka uzlabojas augļa 
anomāliju diagnostika, visas patoloģijas atklāt 
nav iespējams. Kad bērniņš ir piedzimis, pats var 
elpot, ēst un viņam pirmā dzīves gada laikā ir nor-
māla psihomotorā attīstība, tikai tad varam zināt, 
ka viņš ir vesels.
– Daudzas sievietes baidās no dzemdību 
sāpēm. Kādas ir iespējamās atsāpināšanas 
metodes? 
– Dzemdībām ir jāsagatavojas, jo sievietei, kura 
zina, kas ar viņu notiks, sāpju slieksnis ir augstāks. 
Jābūt drošai videi, kur dzemdēt. Vēlams, lai ir 
kāds, kas sievietei telpā vienmēr ir klāt, piemē-
ram, partneris, dūla. Bailes rada stresu, un tuvās 
personas klātbūtne, atbalsts un dažādas �zikālas 
metodes, piemēram, muguras berzēšana, relak-
sācija vannā ir efektīvas neinvazīvas nomierinā-
šanas metodes. Vecmāte var sievietei piedāvāt 
jautrības gāzi jeb slāpekļa oksidulu, kuru elpo 
caur masku kontrakciju laikā. Šī metode neno-
drošina pilnīgu analgēziju, taču samazina sāpju 
stiprumu un ilgumu. Ja paciente ienāk slim-
nīcā dzemdību aktīvajā fāzē, tūlīt dzemdēs un 
ir vajadzīga īslaicīga atsāpināšana, tā ir ļoti laba 
metode, kas gan ne visiem palīdz. Vislabākā ir 
epidurālā atsāpināšana, kas tiešām nodrošina 
pilnīgu sāpju sajūtas zudumu. Diemžēl to nevar 
nodrošināt visiem, jo slimnīcām ir �nansējuma 
ierobežojumi un trūkst anesteziologu. Ir pacien-
tes, kurām epidurālā atsāpināšana tiek nozīmēta 
veselības stāvokļa dēļ, piemēram, ja sievietei 
ir epilepsija.
– Kādi ir izplatītākie dzemdību sarežģījumi?
– Visbiežākais sarežģījums dzemdībās ir asiņo-
šana. Tā ir viena no situācijām dzemdībās, kas 
var apdraudēt sievietes dzīvību, jo asiņot var 
ļoti ātri un ļoti daudz. Pēc dzemdībām ir būtiski, 
lai dzemde savelkas, bet šo spēju var mazināt 
daudzveidīgi faktori – iekaisums, pārstiepums, 
operatīvas dzemdības. Asiņošanas laikā būtisks 
ir saskaņots personāla komandas darbs, jo kat-
ram ir jābūt savā vietā un jādara savs darbs, laika 
ir maz. Katrā slimnīcā ir jābūt izstrādātam algo-
ritmam, kā piesaistīt papildu resursus, ja notiek 

šāda katastrofāla asiņošana, jo ne vienmēr viss ir 
uz vietas – var nepietikt darba roku, asiņu.
– Cik bieži tiek izdarīti ķeizargriezieni? Vai 
sievietes tos bieži mēdz izvēlēties kā dzem-
dēšanas metodi?
– Pēdējos gados esam spējuši ķeizargriezienu 
skaitu samazināt, mums Dzemdību namā to ir 
mazāk nekā 20% no visām dzemdībām. Pasaules 
Veselības organizācija uzskata, ka drošais līmenis 
ir aptuveni 15%, kad ir izsvērti visi riski un iegu-
vumi. Attīstītajā pasaulē ķeizargriezienu operā-
ciju skaitam ir tendence pieaugt, jo dzemdību 
vadīšana pa dabīgajiem ceļiem prasa zināšanas 
un milzīgu pacietību un ne vienmēr tiek novēr-
tēta no pacientu puses. Ja bērniņš piedzimst ar 
kādām problēmām, māmiņas domā, ka viņš pie-
dzimtu vesels, ja tiktu taisīts ķeizargrieziens. Tā 
gluži nav, jo problēmas bērniņam lielākoties rodas 
jau iepriekš, grūtniecības laikā. Ķeizargrieziens ir 
nopietna operācija ar nopietnām sekām, tās var 
būt gan infekcijas, gan trombu embolija. Jārunā 
arī par sievietes nākotni pēc ķeizargrieziena, jo 
pastāv risks, ka nākamajā grūtniecībā placenta 
novietosies nepareizi, ieaugs ķeizargrieziena rētā 
un dzemdes sieniņā, ko atdalīt nekādi nevar, līdz 
ar to nākas dzemdi izņemt. Tādi gadījumi gan ir 
reti, bet risks pastāv.
Kad sievietes beidz savu reproduktīvo funkciju un 
iestājas menopauze, viņas bieži sūdzas par dažā-
dām muguras sāpēm, iegurņa hroniskām sāpēm. 
Katra ķermeņa struktūra, kas operāciju dēļ ir tikusi 
pārtraukta, pārgriezta, tajā skaitā ķeizargrieziena 
laikā, ķermenī var radīt asimetriju, kas vēlākos 
gados var uzturēt hroniskas sāpes. Es vienmēr 
saviem ārstiem saku, ka pirmajā reizē noteikti 
jācenšas veicināt dabīgas dzemdības.
– Ir sievietes, kuras izvēlas dzemdēt mājās. 
Kāda ir jūsu attieksme pret mājdzemdībām?
– Ja vesela sieviete jau reiz ir dzemdējusi un dzem-
dības noritējušas normāli, tad ar otro bērniņu, 
visticamāk, viņai arī būs normālas dzemdības. 
Tādas sievietes varētu būt kandidātes dzemdē-
šanai mājās. Ja vecmāte ir prātīga, gudra un pie-
redzējusi, domāju, ka mājdzemdības var veikt. 
Pirmajām dzemdībām vienmēr ir augstāks risks, 
tāpat es neieteiktu mājdzemdības sievietēm, 
kuras gaida dvīņus, ar ķeizargrieziena rētām, arī 
ar lielu augli. Es pati personīgi tajās nepiedalos, 
jo zinu, cik tas ir riskanti gan bērnam, gan mātei. 
Manuprāt, labāk ir pietuvināt stacionāra apstāk-
ļus mājas apstākļiem, radot ģimenisku un indivi-
duālu vidi, turklāt tas ir daudz drošāk.

Dace Rezeberga: «Seksuālā un reproduktīvā veselība un tās saglabāšana ir ļoti sva-
rīga kopējās veselības sastāvdaļa. Pamati tai tiek ielikti jau mātes miesās, pirms 
piedzimšanas.»

Ginekoloģe: 
Dzemdībām ir 
jāsagatavojas

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Sievietes
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
Medicīniskās ģenētikas un prenatālās 
diagnostikas nodaļa ir vienīgais klīniskais 
dienests Latvijā, kas nodrošina ģenētisko 
konsultēšanu visa vecuma pacientiem 
un viņu ģimenēm, ja ir aizdomas par 
iedzimtām vai pārmantotām ģenētis-
kām saslimšanām.

Par to, kādas pārbaudes šobrīd pieejamas gan 
lieliem, gan maziem Latvijas iedzīvotājiem, stāsta 
ārste ģenētiķe Ieva Grīnfelde.

– Kādi ir jūsu nodaļas darbības galvenie 
virzieni? 
– Pie mums iespējams saņemt medicīniski ģenē-
tiskās konsultācijas, ģenētisko slimību prena-
tālo (pirmsdzemdību) diagnostiku, grūtnieces 
var veikt pirmā un otrā trimestra bioķīmisko 
skrīningu, nodrošinām ģenētisko slimību post-
natālo (pēcdzemdību) diagnostiku, iedzimtu 
saslimšanu skrīningu, ģenētisko slimību aprūpi 
un daudz ko citu.
Prenatālās diagnostikas nodaļā notiek multidis-
ciplināri ārstu konsiliji iedzimtu augļa attīstības 
anomāliju gadījumā, kas nepieciešami diagno-

zes precizēšanai un tālākai taktikas izvērtēšanai. 
Sniedzam ģenētiķa, bērnu ķirurga, bērnu kar-
diologa, bērnu urologa u.c. speciālistu konsultā-
cijas atkarībā no patoloģijas. 11–13+6 (plus sešas 
dienas) grūtniecības nedēļā nodrošinām kom-
binēto skrīningu (augļa ultrasonogrā�ja un bio-
ķīmiskās analīzes), 20–22 grūtniecības nedēļā 
augļa ultrasonogrā�ju (detalizēta augļa anato-
mijas izvērtēšana, ultrasonogrā�skie marķieri), 
detalizētu augļa ultrasonogrā�ju strukturālu un 
hromosomālu augļa attīstības anomāliju gadī-
jumā, fetālo terapiju (sadarbībā ar ārvalstu klīni-
kām) un citas lietas.
– Vai pirms došanās konsultēties uz klīniku ir 
īpaši jāsagatavojas, piemēram, jāveic izmek-
lējumi vai jānodod analīzes?
– Tas ir atkarīgs no iemesla, kāpēc cilvēkam ir 
radusies vēlme atnākt pie ģenētiķa. Ja pašam 
cilvēkam varētu būt kāda saslimšana, tad ģime-
nes ārsts vai speciālists veic analīzes, izmeklēju-
mus. Piemēram, ja tā ir neiroloģiska saslimšana, 
vajadzētu aiziet pie neirologa uz pārbaudi. Nevar 
atnākt pie ģenētiķa un teikt: es gribētu pārbau-
dīties uz visām ģenētiskajām saslimšanām. Tādu 
analīžu nav. Mēs pārbaudām konkrētas lietas, 
par ko ir aizdomas. Ja pirmais bērns ir slims vai 
cilvēkam ir brālis vai māsa ar garīgu atpalicību, 
smagām veselības problēmām, tad ir jādomā par 
risku saviem bērniem. Vispareizāk būtu atnākt 
pie ģenētiķa kopā ar slimo cilvēku. Tad ģenētiķi 

veiks savas pārbaudes un vai nu atradīs, vai arī 
neatradīs ģenētisku iemeslu tādām problēmām 
kā garīga atpalicība, dzirdes traucējumi, psihiski 
traucējumi vai citi. Ja ģenētiskais iemesls ir atklāts, 
var pateikt, cik liels ir slimības atkārtošanās risks 
šī cilvēka bērniem.
– Cik maksā vizīte pie ārsta ģenētiķa?
– Ja pacientam ir nosūtījums no ģimenes ārsta, 
tad pieaugušajam ir jāmaksā pacienta nodeva – 
4,27 eiro. Bērniem un grūtniecēm vizīte ir bez 
maksas. Ja cilvēkam nav nosūtījuma vai viņš nevē-
las gaidīt rindā un nāk uz maksas konsultāciju, tad 
pirmreizēja ģenētiķa konsultācija maksā 68 eiro.

– Ja cilvēks vēlas doties pie ģenētiķa, vai ģime-
nes ārsts viņam labprāt dos norīkojumu?
– Ģimenes ārsts pacientam noteikti vispirms 
pajautās, kāpēc viņš grib doties pie ģenētiķa. Ja 
tas ir tāpēc, ka pirmajam bērnam ir garīga atpa-
licība un ģimene vēlas plānot otru grūtniecību, 
pirms tam apmeklējot ģenētiķi, domāju, ka ģime-
nes ārstam nebūs pretenziju. Taču, ja cilvēks teiks, 
ka ar ģenētiķi vēlas apspriest �lozo�skus, vispā-
rējus jautājumus par ģenētiku, ģimenes ārsts var 
nosūtījumu arī nedot. Pārsvarā nosūtījums tiek 
dots, vadoties no indikācijām, bet indikācijas var 
būt ļoti plašas.

– Vai cilvēks var pasūtīt savu gēnu karti?
– Pie mums nē, bet pasaulē ir iespēja veikt tā sau-
camo genoma (vai eksoma – kodējošās daļas) sek-
venēšanu, kad tiek nolasīta pilnīgi visa genoma 
informācija. Vismaz šobrīd šīs analīzes klīniskajā 
praksē nav plaši izplatītas, tās parasti veic zināt-
nisko pētījumu ietvaros, taču pamazām tās ienāk 
arī klīniskajā praksē. Ja cilvēks vēlas izdarīt šādas 
analīzes, viņam ir jābrauc uz kādu ārzemju zināt-
nisko laboratoriju. Ģenētiskajā kartē ir milzīgs 
informācijas apjoms, un tas vēl ir jautājums, cik 
lietderīgi ir to pasūtīt un kā cilvēks šo informāciju 
pēc tam var izmantot.

Ieva Grīnfelde: «Bieži cilvēks pat nenojauš par nopietnu ģenētisku saslimšanu»

ACI PRET ACI

Ieva Grīnfelde: «Pie mums vēršas ar ļoti dažādām problēmām. Neauglība, neveiksmīgas grūtniecības, spontānie aborti, nedzīvi 
dzimuši bērni, bērni ar dzirdes traucējumiem vai epilepsiju, grūtībām mācībās, autismu, ārējām izmaiņām, piemēram, sešiem 
roku pirkstiem, iedzimtām sirdskaitēm.»
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Kad medicīnas studentus 
māca, viņiem saka: ja 
aiz loga klab pakavi, 
nevajag iedomāties, 
ka tā ir zebra, vajag 
domāt, ka tas droši vien 
ir zirgs. Ģenētiķiem 
māca otrādi: kad aiz 
loga dzirdat klabam 
pakavus, neaizmirstiet, 
ka tā var būt arī zebra.
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– Vai bieži ir gadījumi, kad cilvēki pat neno-
jauš par būtiskām ģenētiskām problēmām?
– To, kādi esam, kā izskatāmies, kā darbo-
jas mūsu orgāni, kādi funkcionālie traucējumi 
mums rodas – to visu kodē gēni. Tāpēc var teikt, 
ka savā ziņā visas problēmas ir ģenētiskas. Jau-
tājums ir, cik lielā mērā ar pašlaik pieejamajām 
medicīnas metodēm mēs to varam noskaidrot 
un interpretēt.
Pārsvarā klīniskie ģenētiķi nodarbojas ar hromo-
somālām un monogēnām slimībām, kam ir viens 
konkrēts iemesls, bet ir daudzas multifaktoriālas 
slimības, ar daudzu gēnu un ārējās vides faktoru 
kombinētu iedarbību, kā rezultātā cilvēkam, pie-
mēram, attīstās cukura diabēts vai ateroskleroze. 
Taču tā nav tā ģenētika, kur mēs varam kaut ko 
konkrētu pārbaudīt, tā ir cita ģenētika, grūtāk 
tverama. Savā ziņā, ja cilvēkam ir vēlme vainot 
savus gēnus, to var darīt jebkuras � ziskas vai psi-
holoģiskas problēmas gadījumā, bet tikai vai būs 
iespējams tam atrast konkrētu iemeslu. Ir daudz 
gadījumu, kad cilvēks pat nenojauš par nopietnu 
ģenētisku saslimšanu. Īpaši, ja ir neskaidras diag-
nozes, cilvēki gadiem staigā pie speciālistiem ar 
dažādām sūdzībām, un ir grūti noteikt vienu kon-
krētu diagnozi. Reizēm paiet pat vairāki gadu des-
miti. Ir tāda Fabrī slimība, kura pārsvarā sastopama 
vīriešiem. Tā izpaužas kā polineiropātija, var būt 
sāpes rokās, nieru vai sirds problēmas, neskaidras 
sāpes vēderā, cilvēks saka, ka viņam «deg» rokas 
vai kājas. Šos cilvēkus bieži uzskata par hipohon-
driķiem vai simulantiem, kuri kaut ko iedomājas. 
Citi savukārt domā, ka šiem cilvēkiem ir psihiskas 
problēmas, un viņi vairs pat nesūdzas, jo ir pie-
raduši, ka neviens viņu teikto neuztver nopietni. 
Taču šī slimība ir ārstējama ar speci� sku enzīmu 
terapiju. To saņemot, dzīves kvalitāte stipri uzla-
bojas. Ne visām, bet dažām ģenētiskajām slimī-
bām šobrīd ir pieejama speci� ska terapija. Tāpēc 
ir svarīgi tās atpazīt.
– Ja ir veselības problēmas un nav skaidra 
diagnoze, vajadzētu aizdomāties, ka tam 
var būt ģenētisks cēlonis? Varbūt arī ģime-
nes ār stiem vajadzētu būt atvērtākiem un pie-
ļaut šādu iespēju?
– Ģimenes ārstiem par to vajadzētu aizdomāties. 
Būtu jauki, ja viņi atcerētos, ka pastāv arī retas sli-
mības. Kad medicīnas studentus māca, viņiem 
saka: ja aiz loga klab pakavi, nevajag iedomāties, 
ka tā ir zebra, vajag domāt, ka tas droši vien ir 
zirgs. Ģenētiķiem māca otrādi: kad aiz loga dzir-
dat klabam pakavus, neaizmirstiet, ka tā var būt 
arī zebra.
– Ar kādām problēmām pie jums vēršas 
visbiežāk? 
– Problēmas ir ļoti dažādas. Neauglība, neveiks-
mīgas grūtniecības, spontānie aborti, nedzīvi 
dzimuši bērni, bērni ar dzirdes traucējumiem vai 
epilepsiju, grūtībām mācībās, autismu, ārējām 
izmaiņām, piemēram, sešiem roku pirkstiem, 
iedzimtām sirdskaitēm.
– Kādas ģenētiskās patoloģijas ir raksturīgas 
Latvijas iedzīvotājiem?
– Latvijā biežāk sastopamas baltajiem cilvēkiem 
kopumā raksturīgās slimības. No ģenētiskajām 
saslimšanām tas ir Dauna sindroms, spinālā mus-
kuļu atro� ja, cistiskā � broze, hemahromatoze. 
Katrā populācijā ir kādas biežākās saslimšanas. 
Tāpēc mēs vienmēr cilvēkiem prasām tautību, 
kas viņi ir pēc izcelsmes, bet nevis to, kas ir 
ierakstīts pasē. Dažām tautībām mēdz būt vai 
nebūt noteiktu slimību risks. Piemēram, somiem 
nemēdz būt fenilketonūrija. Šī slimība izpaužas 
tā, ka cilvēks nespēj pārstrādāt fenilalanīnu, kas 
uzkrājas un toksiski ietekmē organismu, radot 

atpalicību attīstībā, krampjus, ekzēmu u.c. Patei-
coties jaundzimošo skrīningam, neārstēti pacienti 
ir ļoti reti sastopami. Ar to biežāk slimo slāvu izcel-
smes cilvēki. Latvijā no ģenētiskā viedokļa ir ļoti 
jaukta populācija, tāpēc mums ir sastopamas visas 
slimības, bet es neteiktu, ka daudz vairāk nekā 
citās populācijās. Mums nav raksturīgas laulības 
radinieku starpā. Tām populācijām, kurām ir rak-
sturīgas radnieciskas laulības, ir daudz augstāks 
ģenētisko saslimšanu risks.
– Ģenētiķi runā par iedzimtām un pārmanto-
tām slimībām. Kā tās atšķiras?
– Iedzimta slimība nozīmē, ka tā ir jau dzimšanas 
brīdī. Tā var būt vienlaikus gan pārmantota no 
vecākiem, gan iedzimta. Piemēram, spinālā mus-
kuļu atro� ja. Ja bērnam ir slimība smagā formā, 
tad ir vērojams izteikts nespēks, viņš nespēj ēst, 
parādās elpošanas problēmas u.c.
Iedzimtās slimības var būt arī nepārmantotas, 
piemēram, fetālais alkohola sindroms, kas ir bēr-
nam dzimšanas brīdī, bet nav pārmantots. Tas ir 
radies tāpēc, ka sieviete grūtniecības laikā lietojusi 
alkoholu. Bērnam ir iedzimta sirdskaite, izmainīti 
sejas vaibsti, maza galva u.c. Vai arī kādas vīrusu 
izraisītas saslimšanas: bērnam ir hidrocefālija, kas 
nav pārmantota, bet ir iedzimta.
Pārmantotas slimības nozīmē ģenētiskā mate-
riāla izmaiņas, kas tiek pārmantotas no paaudzes 

paaudzē. Piemēram, hemofīlija ir pārmantota 
slimība, un tā pārsvarā izpaužas vīriešiem, bet 
tiek pārmantota pa sieviešu līniju. Var būt tā, ka 
sievietes brālim un viņas dēlam ir hemofīlija, bet 
viņai pašai nav.
– Kā vispareizāk rīkoties, plānojot grūtnie-
cību, ja ir bažas par iespējamām ģenētiska 
rakstura problēmām?
– Ja ģimene plāno grūtniecību, tad būtu labi zināt 
savus radu rakstus, būt informētiem par, iespē-
jams, mantotām būtiskām veselības problēmām 
radiniekiem: garīga atpalicība, dzirdes traucējumi, 
epilepsija vai citas. Pirms grūtniecības būtu jāpār-
bauda cilvēks, kuram ir problēmas.
Citreiz pie ģenētiķa nāk ģimenes, kas plāno grūt-
niecību, bet sievietei ir vairāk nekā 35 gadi. Tad 
bērnam ir lielāks hromosomālo slimību risks. 
Šādos gadījumos gan pirms grūtniecības neko 
daudz nevar darīt, bet ir pārbaudes, ko veic grūt-
niecības laikā.
Ja sievietei pašai ir kāda saslimšana, kas var 
apdraudēt augļa attīstību, piemēram, epilep-
sija vai fenilketonūrija, tad viņai arī būtu svarīgi 
jau pirms grūtniecības izrunāties ar speciālistu. 
Jaundzimušo fenilketonūrijas skrīnings ir pieej-
ams jau no septiņdesmitajiem gadiem. Tagad 
daudzām sievietēm, kuras ir ievērojušas speciālu 
diētu, ir iespējama grūtniecība. Taču, ja grūtnie-
cības laikā viņas neievēro ļoti stingru diētu ar 

zemu fenilalanīna saturu, tad bērnam var būt 
garīga atpalicība. Šis laiks ir ļoti svarīgs, jo dzīve 
var pavērsties vienā vai otrā virzienā, atkarībā no 
sievietes izvēlēm.
Ja sieviete plāno grūtniecību, tad pašsaprotamas 
lietas ir nesmēķēt, nelietot alkoholu un narko-
tikas un tādējādi nedarīt pāri bērniņam. Visām 
sievietēm, kuras plāno grūtniecību, vajadzētu 
lietot folijskābi. Parastā deva ir 400 mg dienā, bet 
ir atsevišķas diagnozes, kuru gadījumā sievietēm 
ir jālieto lielāka deva. To gan noteiks speciālists.
Ja cilvēkam pašam ir kāda ģenētiska saslimšana 
un ir, piemēram, atkārtotas neveiksmīgas grūtnie-
cības, tad arī var vērsties pie ģenētiķa. Pārbaudes 
noskaidros, vai pacientam nav kāda hromosomāla 
saslimšana, hromosomu strukturālas izmaiņas, 
kuru dēļ pastāv augsts spontāno abortu risks un 
iespēja, ka bērnam būs smaga saslimšana, pie-
mēram, garīga atpalicība. Tāpēc pārbaudes labāk 
veikt jau pirms grūtniecības iestāšanās.
– Vai ir daudz ģimeņu, kuras domā par savu un 
bērnu nākotni ģenētikas kontekstā?
– Ir daudz cilvēku, kuri nāk un interesējas. Pie 
mums ir rinda. Cilvēki plāno grūtniecību un meklē 
informāciju, cenšas darīt visu, kas viņu spēkos, lai 
bērns būtu vesels. 100% veiksmīgas grūtniecības 
garantijas nav nevienam, bet ir ļoti labi, ka cilvēki 
cenšas izdarīt to, kas ir viņu ietekmes zonā.
– Vai gadu gaitā apzinīgums ir audzis?
– Man ir grūti pateikt. Vienmēr ir cilvēki, kuriem 
grūtniecība vienkārši gadās, un dažkārt aprūpe 
grūtniecības laikā ir zem katras kritikas. Taču ir arī 
cilvēki, kas ir pārāk apzinīgi un bailīgi. Vienmēr 
jāatceras, ka daļu notikumu mēs varam kontrolēt, 
bet otra daļa ir paļaušanās, cerība, ka viss būs labi. 
Pilnīgi visu kontrolēt mēs nevaram, bet ir lietas, 
kas ir atkarīgas no mums un ko vajadzētu izdarīt.
– Kādas patoloģijas ir iespējams konstatēt vēl 
nedzimušam bērnam?
– Prenatālajā (pirmsdzemdību) periodā ir valsts 
apmaksāts grūtnieču skrīnings. Kādreiz to apmak-
sāja tikai sievietēm pēc 35 gadu vecuma, bet 
tagad – visām sievietēm. Skrīnings parāda, vai ir 
aizdomas par Dauna vai Edvardsa sindromu bēr-
nam. To nosaka pēc sonogrā� jas un bioķīmiska-
jiem rādītājiem. Ja rodas aizdomas, piedāvā veikt 
invazīvo izmeklēšanu – vai nu Horija bārkstiņu 
biopsiju vai amniocentēzi. Ir vēl viena analīze – 
NIPT jeb neinvazīvā prenatālā testēšana –, kad 
paņem sievietes asins analīzi, izdala brīvo DNS un 
pārbauda, kāda ir hromosomu proporcija, cik ir 
signālu no 13, 18 un 21 hromosomas. Šīs analīzes 
jutība uz Dauna sindromu ir 99%, kas nozīmē ļoti 
augstu precizitāti, bet tā maksā 480 eiro un nav 
valsts apmaksāta. NIPT ir laba alternatīva invazī-
vajai izmeklēšanai, tomēr joprojām amniocentēze 
ir visprecīzākā diagnostikas metode.
Postnatālajā periodā mēs arvien vairāk izmanto-
jam iespēju sūtīt analīzes uz ārzemēm, jo ģenētis-
kās analīzes ir ļoti speci� skas un mūsu valstī nav 
iespējams veikt visus ģenētiskos testus. Sadarbo-
jamies ar dažādu valstu laboratorijām. Pieauguša-
jiem šīs analīzes ir par maksu, bērniem – atkarībā 
no analīzes veida.
– Sievietes noteikti uztrauc, vai invazīvās 
izmeklēšanas kaut kā neietekmēs grūtniecī-
bas norisi. Vai pastāv šāds risks?
– Pēc invazīvās izmeklēšanas pastāv neliels spon-
tānā aborta risks. Taču jāatceras, ka spontānie 
aborti mēdz notikt arī tad, ja nekādi izmeklējumi 
nav veikti. Protams, cilvēkiem vienmēr gribas vai-
not procedūru, kas notikusi pirms neveiksmīgā 
pavērsiena, bet tā var būt arī vienkārša sagadī-
šanās. Pašas procedūras dēļ riska palielinājums 
ir ļoti neliels.

– Ja auglim ir konstatēta patoloģija, kas notiek 
tālāk? 
– Atkarībā no tā, ko konstatē. Sirdskaites var 
koriģēt pēc dzimšanas, bet ir svarīgi zināt par šo 
sirdskaiti pirms dzemdībām, lai var sagatavoties, 
izvēlēties labāko vietu, kur bērniņam dzimt un 
kā vislabāk palīdzēt uzreiz pēc dzimšanas. Tāda 
iedzimta defekta kā gastrošīzes (vēdera priekšē-
jās sienas atvērts defekts) gadījumā, jo īsāks ir 
laiks no dzemdībām līdz operācijai, jo bērnam ir 
mazāks komplikāciju risks. Tāpēc šie bērni parasti 
dzimst Stradiņos, jo tā ir vistuvāk Bērnu slimnīcai.
Ja auglim ir ļoti smagas patoloģijas, kas nav 
savienojamas ar dzīvību vai saistītas ar saīsinātu 
dzīvildzi, garīgu atpalicību un veselības traucēju-
miem, ģimene var izvēlēties grūtniecību neturpi-
nāt. Vai viņi pieņems šādu lēmumu, vai nolems 
grūtniecību turpināt – šī izšķiršanās vienmēr pie-
der ģimenei.
– Kāds, jūsuprāt, ir valsts atbalsts ģimenēm, 
kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām? Vai 
tas ir pietiekams?
– Cilvēkiem pienākas invaliditātes pabalsts un 
atsevišķos gadījumos arī bērna invalīda kopšanas 
pabalsts. Ja ir vajadzīga rehabilitācija, tā ir pie-
ejama vairākās medicīnas iestādēs. Medicīniska 
rakstura konsultācijas ir pieejamas gan Gaiļezerā, 
gan Vaivaros, attīstošo pedagoģiju nodrošina gan 
valsts iestādes, gan privātas organizācijas. Ja cil-
vēks ir aktīvs un pats meklē, tad iespējas ir. Tomēr 
vienmēr var vēlēties vairāk un labāk. Atbalstam 
vajadzētu būt daudz lielākam, it īpaši ģimenēm, 
kurās ir bērns ar hronisku slimību, ar ko ir jāsa-
dzīvo ilgstoši. Mammas piekūst. Viņas 24 stun-
das diennaktī ir kopā ar slimu bērnu. Jā, valsts 
atbalsta šīs ģimenes, bet es teiktu, ka pastāv liels 
potenciāls to uzlabot.
– Ko jūs novēlētu un ieteiktu cilvēkiem, kuriem 
šie jautājumi ir vai var būt aktuāli nākotnē?
– Ģenētika ir ļoti interesanta joma, un tā attīs-
tās ārkārtīgi strauji. Tāpēc cilvēkus, kuri ir bijuši 
pie ģenētiķa pirms pieciem un vairāk gadiem, 
bet kuriem neko neatrada, nevarēja izskaid-
rot problēmu cēloni, es gribētu mudināt aiz-
iet pie ģenētiķa vēlreiz. Izpratne par slimībām 
un lietām, kā arī mūsu iespējas mainās. Slimī-
bām, kurām agrāk ārstēšana nebija iespējama, 
tagad tā varbūt ir pieejama. Tas, kas bija tais-
nība pirms desmit gadiem, tagad varbūt tā 
vairs nav. Kādas ir prognozes dažādu slimību 
gadījumā, cik un ko iespējams ietekmēt, arī 
šīs lietas mainās. Ir labi, ja cilvēki meklē palī-
dzību, jautā un pēc kāda laika jautā vēlreiz, 
ja atbildi nav saņēmuši. Ja nejautāsi – neuzzi-
nāsi. Ir jājautā!

Ieva Grīnfelde: «Bieži cilvēks pat nenojauš par nopietnu ģenētisku saslimšanu»
Horija bārkstiņu biopsija – prenatālās diagnostikas metode 
hromosomālas vai ģenētiskas patoloģijas noteikšanai auglim, kuras 
laikā caur dzemdes kakliņu vai caur grūtnieces vēdera priekšējo sienu 
un dzemdes sienu iegūst horija audus.
 Amniocentēze – prenatālās diagnostikas metode, ar kuras palī-
dzību no augļūdeņiem iegūst augļa izcelsmes šūnas (amniocītus), 
kuras savairojot un pēc tam analizējot iegūst augļa materiālu hro-
mosomālas anomālijas atklāšanai. Augļa ūdens iegūšanai rūpīgā 
ultrasonogrāfi jas kontrolē ar adatu veic dūrienu caur grūtnieces 
vēdera priekšējo sienu (caur ādu, zemādu, dzemdes sienu) un paņem 
10–15 ml augļūdens.
Edvardsa sindroms – bērnam ir lieka 18. hromosoma. 85% 
gadījumu auglis aiziet bojā laika posmā no 10.–40. grūtniecības 
nedēļai. Liekā 18. hromosoma rada bojājumus 
gandrīz katrā orgānu sistēmā. Teju 95% 
gadījumu ir vērojami sirds defekti. 
Pēc piedzimšanas izdzīvošanas 
ilgums vidēji ir 14 dienas.

Skaidrojošā vārdnīca

nedēļai. Liekā 18. hromosoma rada bojājumus 
gandrīz katrā orgānu sistēmā. Teju 95% 
gadījumu ir vērojami sirds defekti. 

Ja ģimene plāno 
grūtniecību, tad būtu labi 
zināt savus radu rakstus, 
būt informētiem par, 
iespējams, mantotām 
būtiskām veselības 
problēmām radiniekiem: 
garīga atpalicība, dzirdes 
traucējumi, epilepsija vai 
citas. Pirms grūtniecības 
būtu jāpārbauda cilvēks, 
kuram ir problēmas.
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Sievietes
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

LUDMILA GLAZUNOVA

Pat mūsdienās ir populārs teiciens «tā 
gadījās…», ja dzimumdzīves laikā tiek 
piemirsts par prezervatīva lietošanu. Daž-
kārt sekas tam ir gaužām skarbas: sek-
suāli transmisīvās slimības, kas ne tikai 
rada diskomfortu un ir jāārstē, bet pama-
tīgi var iedragāt reproduktīvo veselību. 
It īpaši tad, ja došanās pie speciālista ir 
ļoti novilcināta.

Šobrīd seksuāli transmisīvās slimības var diagnos-
ticēt samērā vienkārši, nododot analīzes, kas tā 
arī saucas: «Seksuāli transmisīvo slimību panelis». 
Tās ļauj ar vienu analīzi noteikt septiņus infekciju 
izraisītājus. Laikus sākot ārstēšanu, arī reproduk-
tīvajai veselībai nodarītā skāde nebūs tik grau-
joša. Par šo tēmu uz sarunu aicinājām ginekoloģi 
Daci Matuli.

– Vai mūsdienu sabiedrībā, kad ir brīvi pie-
ejama informācija par seksuāli transmisī-
vajām slimībām, to iegūšanu un ārstēšanu, 
vēl joprojām saslimstība ar šīm slimībām 
ir aktuāla?
– Seksuāli transmisīvās slimības ir infekcijas, kuras 
nodod transmisijas jeb dzimumceļā. Monogāmās 
attiecībās, tādās kā pasakās – viņš viņai pirmais 
un viņa viņam pirmā –, mēs teorētiski varam pie-
ņemt, ka partneriem šādu slimību nebūs. Bet, ja 
attiecības veidojas kā pludmales volejbolā, kur 
viens spēlētājs aiziet un viņa vietā nāk cits…. Tad 
tomēr spēle ar šīm infekcijām ir diezgan izpla-
tīta. Mūsu sabiedrība vēl joprojām nav pieņēmusi 
pamatpostulātu attiecībā uz savu reproduktīvo 
veselību – nav prezervatīva, nav seksa. ASV deviņ-
desmito gadu vidū risinājās ārkārtīgi plaša reklā-
mas kapmaņa No Condom – No Sex, kas bija cieši 
saistīta ar HIV/AIDS epidēmiju. Šo saukli vajadzētu 
atcerēties arī Latvijā. Tas ir jāpieņem kā aksioma, 
kas nav jāpierāda: sevi ir jāpasargā no seksuāli 
transmisīvajām saslimšanām!
Tomēr ir infekcijas un gadījumi, no kuriem parastie 
prezervatīvi var nepasargāt, bet pētījumi tomēr 
pierāda, ka prezervatīvs ir viens no visdrošāka-
jiem aizsardzības līdzekļiem, protams, ja neskaita 
pilnīgu atturēšanos no dzimumdzīves. Diemžēl ir 
vārdiņš «gadās», un tas ir sastopams samērā bieži.
– Kādi ir ļaunākie «spēlētāji» starp seksuāli 
transmisīvajām slimībām?
– Gonoreja, hlamīdijas, si�liss ir vissmagākie, 
nopietnākie spēlētāji, un ja mums ir respekts pret 
gonoreju un si�lisu, tad ar hlamīdijām ir citādi. 
Mēs tās diagnosticējam pietiekami daudz, taču 
gan vīrieši, gan sievietes neārstē šo slimību. Tāpēc 
es domāju, ka par hlamīdijām būtu vairāk jārunā, 
jāuztraucas, jo gan vīriešiem, gan sievietēm šī 
infekcija rada sarežģījumus, neauglību (līdz 15% 
gadījumu), tā var tikt nodota bērniņam grūtnie-
cības un dzemdību laikā.
Lielākoties seksuāli transmisīvās slimības ir ārstē-
jamas, bet ir arī tādas kā HIV/AIDS, ko nevar izār-
stēt, un kur mēs tikai varam samazināt šo vīrusu 
slodzi. Arī C hepatīts, ko var nodot dzimumceļā, 
skaitās seksuāli transmisīva saslimšana...
Kā jebkurai slimībai, arī gonorejai, hlamīdijām un 
si�lisam ļoti svarīga ir savlaicīga diagnostika, lai 
pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt antibakteriālo 
terapiju, kas nebūt nav tik ilgstoša un tik smaga. 
Turklāt, jo ātrāk infekcija tiks diagnosticēta un 
adekvāti ārstēta, jo būs labāki rezultāti.
Ja tā ir akūta infekcija, tad noteikti ir jāpievērš 
uzmanība simptomiem. Sievietēm tie ir dažāda 
veida izdalījumi no maksts, iegurņa iekaisuma 

slimība, vīrietim būs problēmas ar urināciju, 
uretrīti (urīnceļu iekaisumi), prostatīti. Ir arī «klu-
sējošas» infekcijas, piemēram, si�liss pamatsta-
dijā vai C hepatīts, vai HIV vīruss. Tās var pierādīt 
tikai asins analīzēs. Akūtai infekcijas izpausmei ir 
savi plusi: mēs vieglāk atrodam precīzu izraisītāju 
un cilvēku ārstējam. Bēdīgi ir, ja pacienti ignorē 
simptomus un negriežas pie ārsta. Šajā ziņā vai-
rāk grēko vīrieši. Sievietēm ginekologa apmek-
lējums tomēr ir tradicionāls, savukārt vīrieši pie 
urologa vai dermatovenerologa griezīsies tikai 
tad, ja būs pavisam slikti.
Runājot par seksuāli transmisīvajām slimībām, 
ir jāpiemin arī cilvēka papilomas vīruss (Human 
Papilloma Virus – HPV). Ir augsta un zema onko-
riska vīrusa tipi. Zema onkoloģiskā riska vīrusi 
izraisa dzimumorgānu kārpas jeb kondilomas, 
augsta onkoriska HPV tipi izraisa dzemdes kakla 
šūnu izmaiņas un veicina dzemdes kakla vēža vei-
došanos. Seksuāli transmisīvajām slimībām varam 
pieskaitīt arī herpes, B un C hepatītus, kā arī tādas 
infekcijas kā ureaplazmas un mikoplazmas, kuras 
tiek nodotas dzimumceļā.
– Sievietes biežāk vēršas pie ārsta, tomēr arī 
starp diviem ginekologa apmeklējumiem 
paiet samērā ilgs laiks. Kādi ir pirmie simp-
tomi, kas liek saprast: steigšus jādodas pie 
ārsta, jānoskaidro, kas tā ir par slimību, un 
jāsāk ārstēšana?
– Būtu vienkārši, ja katram no jauniegūtajiem 
«paziņām» – infekciju izraisītājiem – vienmēr būtu 
savi simptomi: kārpas, izdalījumi, smērējoši izdalī-
jumi, asiņošana nelaikā, sūrstēšana, dedzināšana, 
urinācijas traucējumi, sāpes seksa laikā, sāpīgi limf-
mezgli cirkšņos, vēdera lejasdaļas sāpes, izsitumi 
uz ķermeņa – vēdera, rokām, pēdām. Nevajag 
aizmirst par mutes dobumu, jo eksistē arī orālais 
sekss. Var paiet nedēļas un pat vairāki mēneši, līdz 
infekcija izpaužas jeb manifestējas ar saviem klīnis-
kajiem simptomiem. Tomēr ir mikrobi un vīrusi, kas 
bez simptomiem «vienkārši» dzīvo cilvēka šūnās, 
piemēram, cilvēka papilomas vīruss, arī hlamīdi-
jas. Ir svarīgi meklēt šādas infekcijas. Grūtniecības 
laikā šīs slimības var in�cēt augli, augļa apvalkus, 
izraisot priekšlaicīgu grūtniecības pārtraukšanu 
jeb spontāno abortu.
Ārsts noteikti ir jāapmeklē, ja jūs esat sek-
suāli aktīvs un jums šķiet, ka jums ir bijusi 

ekspozīcija – kontakts ar iespējamu infekcijas 
nēsātāju –, kā arī, ja parādās kādi simptomi. Pie 
ārsta būtu jādodas arī jaunām meitenēm, plā-
nojot savu seksuāli aktīvo dzīvi. Ārsta apskate 
noderēs, ja vienas attiecības ir beigušās un vēla-
ties uzsākt nākamās.
– Kādi ir galvenie seksuāli transmisīvo slimību 
izraisītāji? 
– Seksuāli transmisīvās saslimšanas var izrai-
sīt baktērijas – gonorejas, si�lisa un hlamīdijas, 
parazīti – trihomonas – un vīrusi – HPV jeb cilvēka 
papilomas vīruss, herpes, HIV un vīrushepatīti.
– Sarunās ar pacientēm itin bieži tiek piemi-
nēta «piena sēnīte». No kā tā rodas? Vai šī 
infekcija ir kaitīga, vai to var nodot partnerim?
– Piena sēne jeb candida albicans sporu veidā 
ir daļa no normālas maksts mikrofloras. Sie-
vietei piena sēni ārstē tikai tad, ja ir sūdzības – 
piena sēnes saasināšanās biežāk nekā trīs reizes 
gadā. Partneris nav jāārstē, jo šī infekcija nav sek-
suāli transmisīva. Ļoti retos gadījumos partne-
rim uz dzimumlocekļa var būs mazi izsitumi, kas 
24–48 stundu laikā pāriet paši no sevis, var lietot 
arī pretsēņu krēmu.
– Seksuāli transmisīvajām slimībām var pie-
skaitīt arī vīrushepatītus. 
– Vīrushepatīts jeb tautā sauktā «dzeltenā kaite» 
ir vīrusu ierosināta infekcijas slimība, kura norit 
ar dažādas pakāpes aknu bojājumiem. Atkarībā 
no vīrusa, kas izraisa slimību, izšķir vairākus hepa-
tīta veidus, no kuriem izplatītākie ir vīrushepatīts 
A, vīrushepatīts B un vīrushepatīts C. Vīrushepa-
tīta A infekcijas izraisītājs organismā nonāk caur 
muti (tiek apēsts) ar in�cētu ūdeni, pārtikas pro-
duktiem, ar netīrām rokā, kā arī orālā seksa laikā.
Vīrushepatīta C infekcijas izraisītājs izplatās ar asi-
nīm. Visbiežāk ar vīrushepatītu C cilvēki in�cējas, 
injicējot narkotiskās vielas, lietojot kopīgas šļirces, 
pārlejot asinis, kā arī seksuālo kontaktu laikā u.c.
Vīrushepatīts B ir izplatītākais vīrushepatītu 
paveids, kas izplatās ar asinīm un citiem ķermeņa 
šķidrumiem (asarām, siekalām). Galvenais slimības 
izplatības avots ir ar dažādām hepatīta B formām 
slimi cilvēki, tai skaitā šī vīrusa nēsātāji. Cilvēks 
var nezināt, ka ir in�cējies un ir šī vīrusa nēsātājs! 
Aptuveni 50% B hepatīta vīrusa nēsātāju par to 
nezina un var in�cēt citus cilvēkus (seksuālo part-
neri, ģimenes locekļus u.c.).

B hepatīts ir vairāk nekā 100 reižu infekciozāks 
par HIV vīrusu, kurš izraisa AIDS!
– Tātad vēl arvien ļoti aktuāls ir jautājums – 
kā izsargāties no seksuāli transmisīvajām 
saslimšanām? 
– Seksuālās uzvedības vislabākais moto ir: vēsa 
galva – karsta sirds! Vai arī – nē dzimumdzīvei 
bez prezervatīva!
Mums, sievietēm, no dabas ir dāvāta iespēja radīt 
jaunu dzīvību. Pret šo dāvanu jāizturas ar cieņu 
un sapratni. Katrai meitenītei, topošajai sievietei 
ir jāiegūst zināšanas par savu veselību. Ir jābūt 
augstai pašvērtības izjūtai, kas jāieaudzina no 
bērnības. Ir svarīgi prast pateikt «nē», ja sieviete 
nevēlas attiecības vai nav pārliecības par part-
nera veselību.
Katru reizi iet pie ārsta pēc nedroša dzimumakta 
ir tāpat kā atkārtoti uzkāpt tam pašam grābeklim 
un dabūt ar kātu pa pieri...
– Jūs minējāt, kādos gadījumos noteikti vaja-
dzētu apmeklēt ārstu, bet cilvēki baidās no 
ārstiem! Īpaši tik delikātā jautājumā. Baidās 
no diagnostikas, jo tas taču būs dārgi un, ja ne 
gluži sāpīgi, tad vismaz nepatīkami!
– Šī procedūra ir gaužām vienkārša! Jaunās paau-
dzes molekulārās bioloģijas diagnostikas tests 
dod iespēju tikai ar vienu analīzi – urīna testu vai 
uroģenitālo uztriepi – noteikt septiņus biežākos 
infekciju izraisītājus. Jau 24–48 stundu laikā cil-
vēks var uzzināt, vai viņam ir hlamīdijas, gono-
reja, trihomonas, mikoplazma vai ureaplazmas. 
E. Gulbja laboratorijā infekciju analīzes cena ir 41 
eiro. Tā noteikti atmaksājas, ja cilvēks vēlas būt 
pārliecināts, ka viņam nav šo seksuāli transmisīvo 
slimību. Labāk ir zināt un ārstēt, nekā baidīties, 
nezināt un neārstēt! Tests atvieglo darbu ārstam 
un palīdz pacientam ātrāk tikt galā ar problēmām.
– Uzzinot, ka ir saslimuši ar seksuāli trans-
misīvu slimību, pacienti noteikti kautrējas 
no ārsta…
– Neviens ārstam nav devis tiesības nosodīt 
pacientu par to, ka viņam ir infekcija! Mūsu pie-
nākums ir šo infekciju atklāt un ārstēt. Turklāt par 
ureaplazmu un mikoplazmu seksuāli transmisīvo 
dabu zinātnieki vēl arvien strīdas. Neviens nav 
pateicis, ka šīs infekcijas var iegūt dzimumceļā!
Ārstam nav jālasa pacientam morāle un jākrata 
ar pirkstu! Pacienti nāk pārbaudīties, viņi vēlas 
būt pārliecināti, ka ar viņiem viss kārtībā, plāno-
jot grūtniecību vai jaunas attiecības!
Ja atklājas kāda no šīm slimībām, tad par to 
noteikti vajadzētu informēt arī savu iepriekšējo 
partneri, lai pārtrauktu infekcijas transmisijas ķēdi 
un mikrobs neceļotu tālāk. Jebkurā brīdī infekcijas 
izraisītāji vīrietim var radīt erekcijas traucējumus, 
jo šīs infekcijas skar ne tikai sievietes dzimumsfēru 
un auglību, bet arī vīrieti.
– Aizsardzība seksa laikā šķiet kā aksioma jau 
kopš bērnības, kad par to runāja skolās, rādīja 
televīzijā. Tagad šī problēma vairs netiek tā 
aktualizēta, jo laikam valda pārliecība, ka visi 
taču to zina!
– Bet atkārtot tomēr vajag! Mēs paši redzam, cik 
spēcīgi uz cilvēkiem iedarbojas reklāmas par krūts 
vai dzemdes kakla vēzi, kad bērns lūdz: «Māmiņ, 
nemirsti!»
Ja mēs runājam par mūsu tautu un demogrā-
�ju, ģimenes plānošanu, tad viena lieta ir valsts 
atbalsts jaunajām ģimenē, bet otra – katra paša 
atbildība par reproduktīvo veselību. Tas attiecas 
gan uz sievietēm, gan vīriešiem. Ja vīrietis nav 
laikus ārstējies vai ir pašārstējies ar antibiotikām, 
un viņam nav palicis vairs neviens spermatozo-
īds, radušies erekecijas traucējumi, ko tad sievie-
tei darīt? Galvu noglāstīt?
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Dace Matule: «Jau-
nās paaudzes 
molekulārās biolo-
ģijas diagnostikas 
tests dod iespēju 
tikai ar vienu ana-
līzi – urīna testu 
vai uroģenitālo 
uztriepi – noteikt 
septiņus biežākos 
infekciju izraisītājus. 
Jau 24–48 stundu 
laikā cilvēks var 
uzzināt, vai viņam 
ir hlamīdijas, gono-
reja, trihomonas, 
mikoplazma vai 
ureaplazmas.»

Nosargāt savu reproduktīvo veselību
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Sievietes
veselības avīze

KRISTĪNE PASTORE

Dzemdes kakla vēzis sievietēm Latvijā ir 
otrs izplatītākais vēža veids aiz krūts dzie-
dzera vēža un trešais izplatītākais vēža 
izraisītais nāves cēlonis aiz krūts dzie-
dzera un plaušu vēža. Saslimstība ar to 
ik gadu palielinās, taču valsts apmaksā-
tajam skrīningam atsaucība ir maza.

Liepājas reģionālās slimnīcas ginekoloģe Mar-
garita Vasjutenko stāsta par iespējām, kā laikus 
diagnosticēt dzemdes kakla vēzi, to izdarot pat 
priekšvēža stadijā, kā no tā izvairīties un kādas ir 
ārstēšanas iespējas.

– Pirms runāt par to, kā diagnosticēt un ārstēt 
dzemdes kakla vēzi, izskaidrojiet, lūdzu, kā 
tas rodas?
– Dzemdes kakla vēzis ir nopietna problēma tieši 
tāpēc, ka tas skar sievietes sociāli aktīvajā periodā, 
kad viņām vajadzētu pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un 
laist pasaulē bērnus. Eiropā saslimstība ir reģis-
trēta jau no 15 gadu vecuma, bet Latvijā reģis-
tru veido, sākot no 20 gadu vecuma. Pēdējos trīs 
gados lielākais saslimušo skaits ir vecumā no 20 
līdz 50 gadiem. Tas ir laiks, kad sievietes veido 
ģimenes, audzina bērnus, strādā un ir sociāli aktī-
vas. Ja tāda nopietna slimība kā dzemdes kakla 
vēzis pārvelk tam visam svītru, tas ir ļoti bēdīgi, un 
vēl bēdīgāk tāpēc, ka šo vēža formu diagnosticē 
arī jaunām sievietēm, kurām vēl nav bērnu. Ir pie-
rādīts, ka dzemdes kakla vēža cēlonis ir in�cēšanās 
ar cilvēka papilomas vīrusu (CPV, angliski – HPV  – 
human papilloma virus). Pētījumos ir pierādīts, ka 
līdz 99% saslimšanas gadījumu vainojams tieši šis 
vīruss, kam ir vismaz simts tipu, taču vairāk nekā 
70% gadījumu slimības izraisītājs ir 16. un 18. tips.
– Diagnoze dzemdes kakla vēzis ikvienai sie-
vietei ir šoks! Kā tas varēja notikt – tas droši 
vien ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko 
uzdod ārstam?
– Jā, un mēs uz to varam pavisam viegli bez minē-
jumiem atbildēt: in�cēšanās notiek seksuālo kon-
taktu ceļā, jo cilvēka papilomas vīruss dzīvo vīrieša 
intīmākajā ķermeņa vietā un arī uz ādas. In�cēties ar 
šo vīrusu ir iespējams pat pirmā dzimumkontakta 
reizē, tāpēc pasargātākas ir sievietes, kurām ir drošs 
un pastāvīgs dzimumpartneris. Ja pastāvīgu attie-
cību nav un notiek dzimumpartneru maiņa, vienī-
gais drošais līdzeklis, kā sevi no vīrusa pasargāt, ir 
dzimumkontakta laikā izmantot prezervatīvu. Pret-
apaugļošanās tabletes šo funkciju neveic. Tāpat 
šo vīrusu nav iespējams iznīdēt, pēc nedrošām vai 
gadījuma dzimumattiecībām izdzerot kādas avā-
rijas kontracepcijas tabletes, kā to dara, lai izsargā-
tos no nevēlamas grūtniecības. In�cēties ar cilvēka 
papilomas vīrusu var jebkura sieviete, taču labā ziņa 
ir tā, ka ne visas saslims ar dzemdes kakla vēzi. Šeit 
ļoti liela nozīme ir sievietes vispārējai organisma aiz-
sargspējai – imunitātei. Pētījumi liecina, ka 85–95% 
gadījumu, pat ja sievietei šo vīrusu konstatē, gada, 
divu gadu laikā organisms ar to pats tiek galā, un 
vīruss aiziet bojā. Problēmas sākas tad, ja tas kaut 
kādu iemeslu dēļ paliek organismā un sāk savus 
ļaunos darbus. Taču vēža attīstība notiek ļoti lēni – 
var paiet 10 un pat 15 gadi no in�cēšanās brīža, līdz 
vīrusa iespaidā attīstās slimība. Šī procesa attīstību 
un vispār iespēju saslimt ar dzemdes kakla vēzi vei-
cina un paātrina arī smēķēšana. Cigaretes satur vie-
las, kas grauj cilvēka imūno sistēmu, tostarp arī tās 
imūnās vielas dzemdes kakla gļotādā, kas darbojas 
pret cilvēka papilomas vīrusu.
– Lai ārstēšana būtu iespējama, slimība ir jādi-
agnosticē. Pirms doties pie ārsta, vai sieviete 

pati var sajust kādus simptomus, kas varētu 
liecināt par dzemdes kakla vēzi?
– Tur jau tā lieta, ka pirmsvēža stadijā dzemdes 
kakla vēzim nav absolūti nekādu simptomu, 
nekādu izpausmju, kas varētu liecināt par to, ka 
kaut kas nav kārtībā. Līdzīgi var būt arī tad, kad 
slimība ir jau 1.stadijā. Pazīmes – sāpes vēdera 
lejasdaļā, asiņaini izdalījumi un citas – var parā-
dīties, kad slimība jau attīstījusies tālākās stadijās. 
Vēlīnajās stadijās sūdzības jau ir komplicētas. Mūs-
dienu medicīnas iespējas ļauj šo slimību diagnos-
ticēt jau pirmsvēža stadijā un līdz ar to arī ārstēt, 
nedodot iespēju tai attīstīties tālāk.
– Kā notiek dzemdes kakla vēža diagnosti-
cēšana? 
– To nevar izdarīt nekā citādi, kā vien laborato-
riski. Protams, ja slimība jau būs attīstījusies tālā-
kās stadijās, dzemdes kakla vizuālās izmaiņas būs 
redzamas arī ginekoloģiskās apskates laikā, taču 
priekšvēža stadijā vizuāli vēl nekas nav ierau-
gāms. Tieši tāpēc tik liela nozīme ir onkocitolo-
ģiskajām analīzēm. Ja tajās uzrādās aizdomas par 
iespējamu dzemdes kakla vēža šūnu klātbūtni, 
mēs veicam padziļinātu izmeklēšanu ar kolposko-
pisko metodi. Pirms gada Rīgā, pie mums Liepājas 
reģionālajā slimnīcā un arī Daugavpilī izveidoja 
Kolposkopijas centrus. Kolposkopija ir izmeklē-
šanas metode, kuras laikā, izmantojot gineko-
loģisko spoguli un kolposkopu, kas ir speciāls 
ar gaismu un �ltriem aprīkots mikroskops, tiek 
apskatīts dzemdes kakls un apkārtējie audi vai-
rākkārtējā palielinājumā. Vajadzības gadījumā 
šīs procedūras laikā pacientēm veic arī biopsiju, 
paņemot nelielu audu paraugu histoloģiska-
jai izmeklēšanai. Ja tiek konstatētas pirmsvēža 

šūnas, sievietei, veicot neliela apjoma operāciju, 
izņem bojātos audus, saglabājot gan dzemdi, 
gan dzemdes kaklu. Īpaši svarīgi tas ir sievietēm, 
kurām vēl nav bērnu, jo šādā veidā ir iespējams 
laikus konstatēt slimību, pirms tā vēl attīstījusies, 
un to izārstēt, saglabājot iespēju sievietei kļūt 
par māmiņu. Tikpat svarīgi atklāt dzemdes kakla 
vēzi pēc iespējas agrīnākā stadijā ir arī jebkurai 
citai sievietei. Diagnosticējot dzemdes kakla vēzi 

agrākā stadijā, mēs izņemam dzemdes kaklu un, 
iespējams, arī limfmezglus, atstājot dzemdi, kas 
arī vēl dod iespēju sievietei pēc šīs operācija kļūt 
par māmiņu. Daudz bēdīgāk ir tad, ja vēzis atklāts 
vēlākās stadijās. Statistika liecina, ka tikai vienai 
trešdaļai sieviešu, kam diagnosticēts dzemdes 
kakla vēzis, šo slimību atklāj pirmajā stadijā. Pārē-
jām nepieciešama gan sarežģītāka ārstēšanās, 
gan lielāka apjoma operācijas un, būsim atklāti, 
arī dzīvildze ir mazāka. Tas ir ļoti, ļoti bēdīgi! Tāpēc 
es tāpat kā visi citi ginekologi mūsu valstī mudinu 
sievietes izmantot valsts apmaksāto skrīningu 
un doties uz dzemdes kakla pārbaudēm, kad 
esat saņēmušas uzaicinājumu. Šāds skrīnings 
Latvijā notiek kopš 2009. gada, taču statistika 

liecina, ka to izmanto tikai viena trešā daļa uzai-
cināto sieviešu. Es vēlreiz gribu uzsvērt: sievie-
tēm pašām par to nav jāmaksā, valsts viņām šo 
izmeklējumu apmaksā. Ir tikai jāaiziet pie ārsta, 
lai pēc tam varētu dzīvot mierīgi vai gadījumā, 
ja ir kādas aizdomas par iespējamu saslimšanu, 
nekavējoties veiktu izmeklēšanu un problēmu 
likvidētu sākotnējā stadijā.
Strauji attīstās arī molekulārā laboratoriskā diag-
nostika, un Latvijā ir iespēja noteikt vīrusa klāt-
būtni dzimumceļos, nosakot HPV DNS vai RNS. 
HPV noteikšana šobrīd pasaulē ir atzīta par efek-
tīvu metodi dzemdes kakla vēža agrīnā diagnos-
tiskā, un atsevišķās Eiropas valstīs to izmanto 
kā primāro skrīninga metodi. Ja vīrusa nav, sli-
mība attīstīties nevar, turklāt piedāvātie testi ļauj 
noteikt dažādus onkogēno HPV vīrusa tipus, ne 
tikai 16. un 18., no kuriem pasargā vakcīna. Tā 
kā ir zināms, ka pēc in�cēšanās dzemdes kakla 
vēža attīstībai nepieciešami vairāk nekā desmit 
gadi, attiecīgi HPV noteikšana būtu jāatkārto retāk 
nekā citoloģiskie izmeklējumi, piemēram, reizi 
piecos gados. HPV noteikšana ir arī būtiska pēc 
ķirurģiskas pirmsvēža izmaiņu ārstēšanas – tā var 
noteikt, vai sievietei joprojām pastāv dzemdes 
kakla vēža attīstības risks, vai viņa šobrīd ir pil-
nībā izārstēta. Latvijā sievietei par šiem testiem 
pagaidām ir jāmaksā pašai.
– Kāpēc, jūsuprāt, tikai viena trešā daļa sie-
viešu izmanto valsts apmaksātā skrīninga 
iespēju? 
– Es nezinu. Man nav atbildes uz šo jautājumu, 
bet esmu runājusi par to ar sievietēm. Citas 
saka – aizmirstot par atsūtīto uzaicinājumu, 
citas nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un uzaicinā-
jumu nemaz nesaņem, vēl kāda veic šo pārbaudi 
ikgadējā vizītē pie ginekologa, taču šīs sievietes 
neiet kopējā uzskaitē un tamlīdzīgi. Ņemot vērā 
skrīninga nepārliecinošos rezultātus, es vēlreiz 
vēlos atgādināt – izmantojiet šo apmaksāto pār-
baudi, jo tas, sievietes, ir jūsu veselības un dzīvī-
bas pasargāšanai!
– Kopš 2012. gada vakcinācijas programmā 
ir iekļautas vakcīnas pret cilvēka papilomas 
vīrusu meitenēm 12 gadu vecumā.
– Šīs vakcīnas darbojas pret 16. un 18. cilvēka papi-
lomas vīrusa tipu, un es noteikti iesaku vakcinē-
ties. Protams, rezultātus mēs redzēsim tikai pēc 
ilgāka laika – tad, kad šīs meitenes būs pieaugu-
šas, sāks dzimumdzīvi un kad būs pagājuši tie 
gadi, kuru laikā vīruss attīstās. Tomēr pasaules 
pētījumi pierāda, ka vakcīna ir efektīva. Protams, 
tā nepasargā pret visiem šī vīrusa tipiem, tāpēc 
dzimumsakaru laikā izsargāšanās no in�cēšanās 
ar prezervatīvu vienalga ir svarīga, jo tas pasargā 
arī no citām seksuāli transmisīvajam slimībām un 
galu galā no nevēlamas grūtniecības. Starp citu, 
attīstītajās pasaules valstīs jau sāk spriest par to, 
ka pret cilvēka papilomas vīrusu vajadzētu vakci-
nēt arī zēnus, jo viņi ir šī vīrusa pārnēsātāji, turklāt 
vīruss vīriešiem var izsaukt dzimumlocekļa vēzi. 
Vīruss var izsaukt arī ādas, taisnās zarnas, rīkles 
un citas lokalizācijas vēzi.
– Kas varētu samazināt saslimstību ar dzem-
des kakla vēzi un uzlabot sieviešu ginekolo-
ģisko veselību?
– Es domāju, ka ģimenē meitenes jau no mazām 
dienām vajadzētu pieradināt pie domas, ka ar 
laiku regulāri būs jāiet pie ginekologa un jāveic 
veselības pārbaudes. Mammām vajadzētu 
izskaidrot savām meitām, ka ginekologs nav 
nekāds bubulis, un vizītes pie šī ārsta ir ļoti svarī-
gas sievietes veselībai. Manuprāt, tas ir viens no 
svarīgiem ceļiem, kā iemācīt sievietēm rūpēties 
par savu ginekoloģisko veselību.

Kas palīdzēs noķert dzemdes kakla vēzi

«Pirms gada Liepājas reģionālajā slimnīcā izveidoja Kolposkopijas centru, un tagad 
sievietēm ir iespējas veikt mūsdienīgas pārbaudes, lai dzemdes kakla vēzi diagnos-
ticētu pat priekšvēža stadijā,» saka ginekoloģe Margarita Vasjutenko.

Fo
to

: E
g

o
n

s 
Z

īv
er

ts

Pēc inficēšanās ar 
cilvēka papilomas 
vīrusu var paiet 10 
un pat 15 gadi, līdz 
vīrusa iespaidā attīstās 
dzemdes kakla vēzis.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Sievietes
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Saslimstība ar dzemdes kakla un krūts 
vēzi Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas 
valstīm, ir augsta. Lai situāciju uzlabotu, 
2009. gadā tika sākts šo slimību skrīnings 
jeb profilaktiskās pārbaudes, kas šo sli-
mību palīdz atklāt ātrāk, pat vēl vairāk – 
dzemdes kakla vēža gadījumā slimību var 
atklāt pirmsvēža stadijā un izārstēt.

Latvijas iniciatīvu aktīvi atbalsta speciālisti no 
Apvienotās Karalistes, kuri oktobra beigās vieso-
jās mūsu valstī. Uz diskusiju aicinājām piecus noza-
res profesionāļus. Eiropas Kolposkopijas federācijas 
viceprezidentu profesoru Čārlzu Redmanu (Char-
les Redman), Ziemeļvelsas Ginekoloģijas un onkolo-
ģijas centra ārstu Saimonu Līsonu (Simon Leeson), 
Lesteras Klīniskās universitātes slimnīcas profesori 
Esteri Mosu (Esther Moss), Public health England 
dzemdes kakla skrīninga kvalitātes vadības spe-
ciālisti Filipu Piermenu (Philippa Pearmain) un dr. 
Heršu Patelu (Hersha Patel).

– Kādas skrīninga metodes tiek uzskatītas par 
efektīvām dzemdes kakla, zarnu un krūts vēža 
atklāšanai Eiropā?
Filipa Piermena. – Eiropā ir vadlīnijas dažādiem 
vēža tipiem. Galvenie no tiem ir krūts, resnās zar-
nas un dzemdes kakla vēzis. Mēs koncentrējamies 
tieši uz dzemdes kakla vēža skrīninga programmu.
Estere Mosa. – Šī projekta mērķis ir atrast veidus, 
kā atbalstīt dzemdes kakla vēža skrīninga prog-
rammu Latvijā.
Čārlzs Redmans. –Viena no galvenajām lietām, 
kas jāsaprot, ir tā, ka mums jau sen ir zināmi efektīvi 
skrīninga testi dzemdes kakla vēža atklāšanai. Ja jūs 
papētītu Eiropu, tad redzētu, ka vēža pacientu un 
ar vēzi mirušo skaits ir ļoti atšķirīgs dažādās valstīs. 
Piemēram, Latvijā tas ir ievērojami lielāks nekā citās 
valstīs ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu. Mēs domājam, 
ka iemesls tam ir efektīvas skrīninga programmas 
trūkums. Tādēļ mēs ar prieku uzņemam valsts ini-
ciatīvu, lai ieviestu visu populāciju aptverošu skrī-
ninga programmu. Lai šī programma būtu efektīva, 
jums ir jāpielieto pareizi, precīzi testi, kurus veic cil-
vēki ar nepieciešamajām prasmēm.
Tas, šķiet, bija pirms aptuveni trim gadiem, kad 
Eiropas Kolposkopijas federācija sadarbībā ar 
Lielbritānijas Karalisko koledžu dzemdniecībā un 
ginekoloģijā ieradās Rīgā un lasīja lekcijas par kol-
poskopiju. Kolposkopija ir pārbaude, kuras laikā 
ar speciālu mikroskopu tiek apskatīts dzemdes 
kakls un apkārtējie audi vairākkārtējā palielinā-
jumā tām sievietēm, kurām iepriekšējās pārbau-
des uzrādījušas anomālijas. Tā bija iespēja satikt 
Latvijas ārstus, kuri vēlējās apgūt jauno izmek-
lējumu. Dr. Irina Jermakova pēc tam brauca pie 
mums uz Apvienoto Karalisti apgūt šīs prasmes. 
Īsā laikā ir apmācīti vēl vairāki ārsti, un jūs esat 
ieguvuši augsta līmeņa kolposkopistus, kuri var 
sniegt šo pakalpojumu. Lai programma būtu 
efektīva, nepietiek tikai ar augsti kvali�cētiem 
speciālistiem, ir nepieciešama arī koordinācija, 
lai visas darbības padarītu pēc iespējas efektīvā-
kas. Papildus tam ir nepieciešama arī sabiedrības 
iesaistīšana. Sievietēm ir jāzina, kādas pārbaudes 
ir pieejamas un kā tām būtu jādarbojas. Viņām ir 

nepieciešama informācija. Šonedēļ mēs runājām 
arī ar skolēniem, lai uzzinātu, kāda ir viņu izpratne 
par dzemdes kakla vēža skrīningu.
Herša Patela. – Mēs veicām aptauju skolēnu vidū 
par to, cik daudz viņi zina par vakcīnu pret dzem-
des kakla vēzi, kura šobrīd ir pieejama arī Latvijā kā 
dzemdes kakla vēža primārās pro�lakses iespēja. 
Zināšanu līmenis par šo tēmu bija zems, un tikai 
retais zināja vai bija par to dzirdējis, par detalizē-
tāku informāciju nemaz nerunājot.
– Pēc jūsu domām, kāds ir galvenais šīs problē-
mas cēlonis? Vai tas ir nepietiekams atspogu-
ļojums medijos un sociālajos tīklos?
H. P. – Pēc pārrunām ar pacientiem šeit var secināt, 
ka, izmantojot medijus, brošūras, jaunākajai paau-
dzei arī sociālos tīklus, varētu uzlabot cilvēku zinā-
šanas un informētības līmeni. Palīdzēt cilvēkiem 
saprast vakcīnu un skrīninga lielo nozīmi.
– Krūts vēzim mums ir veltīta rozā lentīšu 
diena maijā, kurā Latvijas nacionālā sieviešu 
basketbola izlase reklamē vēža skrīninga pār-
baudes. Ko mēs varētu darīt ar dzemdes kakla 
vēža skrīninga popularitātes veicināšanu, vai 
mums vajadzētu doties pa šādu pat ceļu vai 
izvēlēties citu?
H. P. – Es domāju, ka līdzīga programma būtu veik-
smīga, jo šī akcija ievērojami palielināja sabiedrības 
informētību par krūts vēzi un tā skrīningu, daudz 

vairāk cilvēku bija par to dzirdējuši un uzskatīja to 
par svarīgu problēmu. Tāpēc es domāju, ka šī ir 
laba metode.
E. M. – Kā jau sarunā tika minēts, tad pašlaik jau-
nākajai sabiedrības daļai trūkst izpratnes par HPV 
(human papilloma virus – cilvēka papilomas vīruss) 
kā galveno dzemdes kakla vēzi izraisošo izmaiņu 
dzinējspēku un vakcīnas lomu. Ja mēs varētu vak-
cinēt jaunāko sabiedrības daļu, viņiem pieaugot, 
pastāvētu mazāka iespējamība, ka viņu organismā 
notiks patoloģiskas izmaiņas.
H. P. – Kas attiecas uz vecāko sabiedrības daļu, 
mēs pievērsām uzmanību divām grupām. Pirmajā 
bija sievietes, kuras vērsušās pēc palīdzības primā-
rās aprūpes iestādēs vai pie ģimenes ārsta. Otrajā 
grupā bija sievietes, kurām tika veikta kolposko-
pija un jau ir atklātas kādas patoloģijas. Kopumā 
varēja novērot nopietnu informācijas un izglītības 
līmeņa trūkumu saistībā ar to, kāpēc sievietēm tika 
ņemtas uztriepes, kāda ir šīs pārbaudes ietekme uz 
ārstēšanu. Viņām arī trūka zināšanu par HPV un tā 
ciešo saiti ar dzemdes kakla vēzi.
– Latvijā skrīninga programma tika uzsākta 
2009. gadā. Tās mērķis bija samazināt mir-
stību no dzemdes kakla vēža. Cik ilgam laikam 

būtu jāpaiet, lai mēs varētu izvērtēt šīs meto-
des efektivitāti?
Saimons Līsons. – Mēs jums varam sniegt atsauks-
mes, līdzīgi kā to darījām Apvienotajā Karalistē. 
Dzemdes kakla vēža skrīningu mēs pilnveidojām 
tad, kad tas kļuva populārs Ziemeļamerikā un Skan-
dināvijā un tika pierādīts, ka tam ir pozitīva ietekme 
uz dzemdes kakla vēža saslimšanas un nāves gadī-
jumu skaitu. Mēs neredzējām nekādus rezultātus, 
pirms savu sistēmu nesakārtojām. Skrīningi tika 
veikti gana bieži, bet netika nosegta visa mērķa 
grupa, kur slimības izplatība pat palielinājās. Kad 
mēs bijām aptvēruši visu populāciju un mums bija 
gana daudz prasmīgu kolposkopistu, vēža ķirurģijai 
nebija vajadzības īpaši mainīties, palielināties ope-
rāciju skaitam. Bīstamā slimība tika laikus diagnos-
ticēta un veiksmīgi ārstēta. Kāda ir šī brīža situācija 
Latvijā? Mēs veidojam personāla bāzi. Atliek tikai 
savienot to ar pārējiem puzles gabaliņiem, sākot 
ar uzaicinājuma vēstulēm uz pārbaudēm, sabied-
rības informētības palielināšanu, līdz pat pašai 
skrīninga programmai un kolposkopijas organi-
zēsanai, lai viss darbs, kuru jūs veicat, būtu koor-
dinēts un efektīvs.
– Cik ilgs laiks Apvienotajā Karalistē pagāja, 
līdz šī programma sniedza pirmos rezultātus?
S. L. – Šī metode mums ir zināma kopš Otrā pasau-
les kara gadiem. 1988. gadā mēs sapratām, ka prog-
rammai ir jāpiesaista vairāk cilvēku. Pēc tam, kad 
mēs bijām sistēmu sakārtojuši, varēja redzēt vēža 
saslimšanas un nāves gadījumu skaita samazināša-
nos. Pirmās pozitīvās tendences parādījās pēc gada 
vai diviem. Šobrīd mēs esam sasnieguši tādu fāzi, 
kad mirstība un saslimšanu skaits vairs nesamazi-
nās, bet mēs uzskatām, ka bez skrīninga program-
mas tas būtu trīs reizes lielāks.
– Problēma ir tāda, ka medicīnas nozarei Latvijā 
ir ievērojami mazākas finansiālās iespējas. Vai 
tas nozīmē, ka programmas attīstīšana aizņems 
arī daudz vairāk laika? Un vai mums vajadzētu 
šo jomu izvirzīt par prioritāru, lai samazinātu 
vēža izplatību?
S. L. – Prasmes jums jau ir. Ņemot vērā noteikto 
naudas daudzumu, ko izmantot dzemdes kakla 
vēža skrīningam, pārliecinieties, ka šī palīdzība 
nonāk līdz cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama 
visvairāk. Ideālais skrīninga intervāls ir viena reize 
trīs gados 25–64 gadus vecām sievietēm. Tas tiek 
ievērots arī šeit. Varbūt varētu apsvērt iespēju šo 
izmeklējumu intervālu palielināt līdz 5–6 gadiem, 
līdz jums būs pietiekami lieli �nansiālie līdzekļi. Es 
uzskatu, ka ir iespējams ietaupīt, ja programma 
ir labi organizēta. Programmas aizmetņi jau ir 
redzami, un, skatoties no valstiskām pozīcijām, ja 
uzsvars tiek likts uz to, ka rezultāts ir nepieciešams 

globāli, nevis atsevišķam pacientam, par to pašu 
naudu jūs varētu sasniegt labāku rezultātu.
F. P. – Šobrīd vairākos programmas posmos tiek 
darīts patiešām labs darbs, bet ir ļoti grūti šos datus 
sakopot vienuviet un pieņemt pareizos lēmumus, 
kur ieguldīt pieejamo naudu. Mūsu pieredze rāda, 
ka labi organizēta programma, kurā labi kopā 
līmējas visi tās elementi, ir ļoti efektīva. Informā-
cija ir jāievāc par katru programmas soli, lai sievie-
tēm, kuras saņem pakalpojumu, varētu teikt, ka 
tas viņām patiešām palīdzēs. Šī informācija būs 
noderīga arī pēc ilgāka laika, lai palīdzētu uzkrāt 
nepieciešamos datus un saprastu, kāds ieguldī-
jums būtu vērtīgākais.
– Paskaidrojiet nedaudz sīkāk, kāda varētu 
būt kolposkopijas un HPV testu loma dzem-
des kakla vēža skrīningā?
E. M. – Es uzskatu, ka kolposkopija ir viens no pos-
miem skrīninga programmā, nevis pārbaude, kura 
būtu jāveic katru gadu kā daļa no ginekoloģiskajiem 
izmeklējumiem. Tā tiek veikta ar konkrētu mērķi, 
lai izpētītu dzemdi sievietēm, kurām analīzes jau ir 
uzrādījušas patoloģijas, un izmantotu to, lai ārstētu 
un novērotu šīs šūnas.
Č. R. – Skrīninga programma tika uzsākta jau četr-
desmitajos gados. Tolaik, ja sievietei atkārtoti tika 
konstatētas patoloģiskas izmaiņas, viņai tika veikta 
operācija, parasti vispārējā narkozē, kuras laikā 
izņēma vismaz daļu dzemdes, dažkārt pat veica 
histerektomiju. Kolposkopija ļauj apskatīt sievietes 
ar šādām izmaiņām, lai pārbaudītu, kas īsti notiek, 
noteikt viņām labāko ārstēšanas metodi un ārstēt 
droši. Lielākajai daļai sieviešu Apvienotajā Kara-
listē, kurām tiek ārstētas šīs problēmas, ārstēšana 
neprasa ilgu uzturēšanos slimnīcā, anestēziju, kas 
ir daudz drošāk. Pati ārstēšana var tikt pielāgota, 
tādējādi ir mazāks risks izraisīt kādas citas problē-
mas. Tas, ko kolposkopija cenšas panākt, ir vērsties 
pret vienu problēmu un minimizēt risku izraisīt citu. 
Vizītes laikā man, Saimonam un Esterei bija iespēja 
redzēt, kā šeit Latvijā Austrumu klīniskās universitā-
tes Kolposkopijas centrā tiek veikta kolposkopija. Tā 
bija augstas kvalitātes procedūra, ar kuras palīdzību 
iespējams uzlabot skrīninga programmas kvali-
tāti un radīt sievietēs pārliecību, ka, atklājot kādas 
problēmas, viņas tiks ārstētas tā, lai nākotnē vairs 
patoloģijas netiktu diagnosticētas un lai ārstēšana 
neietekmētu viņu spēju radīt pēcnācējus.
S. L. – Mēs koncentrējamies uz to, ko katrs var atļau-
ties. Ir starpība starp onkocitoloģisko analīzi, ko paš-
laik izmanto skrīningā, un HPV testu, kas nosaka 
vīrusa klātbūtni dzimumceļos. Šobrīd mēs pievēr-
šam uzmanību tam, kā mēs skrīninga programmā 
varētu izmantot HPV testu. Tas varētu būt glābiņš 
cilvēkiem ar nelielām patoloģijām, lai saprastu, vai 
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Skrīninga 
programma Latvijā 
vēl bērna autiņos

Čārlzs Redmans: «Lai programma būtu 
efektīva, nepietiek tikai ar augsti kvali-
ficētiem speciālistiem, ir nepieciešama 
koordinācija, lai visas darbības padarītu 
efektīvākas. Papildus tam ir nepiecie-
šama arī sabiedrības iesaistīšana.»

Saimons Līsons: «Ja jūs sakāt, ka varat 
vēzi agrīni diagnosticēt vai novērst tā 
attīstību ar regulāru pārbaužu palīdzību, 
nevis biedējat, ka sieviete no šīs slimības 
mirs, tas var būt gana spēcīgs dzinulis 
apmeklētības palielināšanai.»

Skrīninga programma 
Latvijā balstās uz vienu 
izmeklējumu trīs gadu 
laikā. Ja šie izmeklējumi 
tiek veikti gana augstā 
līmenī, būtu jāsasniedz 
dzemdes kakla vēža 
saslimšanas un mirstības 
skaita samazināšanās.
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Sievietes
veselības avīze

viņiem ir nepieciešama kolposkopija. Ir jāizvērtē šīs 
metodes efektivitāte un iespēja aizvietot onkocito-
loģisko uztriepi ar HPV testu, jo mēs zinām, ka HPV 
ir infekcija, kuras klātbūtne lielākajā daļā gadījumu 
nepieciešama, lai attīstītos dzemdes kakla vēzis.
– Vai mums būtu nepieciešama atsevišķa orga-
nizācija, kura koordinē skrīningus un apkopo 
to rezultātus?
F. P. – Tas ir mans darbs Apvienotajā Karalistē, un es 
teiktu, ka vajag obligāti. Ir ļoti svarīgi pūliņus koor-
dinēt un apvienot šajā organizācijā ekspertus no 
katra skrīninga posma. Galvenais uzsvars ir jāliek 
uz kvalitāti. Skrīnings atšķiras no citiem medicīnas 
pakalpojumiem, jo cilvēki, kurus mēs uz tiem uzaici-
nām, nav slimi. Tāpēc mūsu pienākums ir pārliecinā-
ties, ka tas, ko mēs viņiem piedāvājam, var palīdzēt 
atrast šo ļoti nopietno slimību, un sniegtajam pakal-
pojumam ir pēc iespējas augstāka kvalitāte.
– Latvijā iedzīvotāju skaits ir ievērojami mazāks 
nekā Apvienotajā Karalistē. Vai jums ir viena 
centralizēta skrīninga sistēma, vai tā katram 
reģionam atšķiras?
F. P. – Mums ir viena liela programma, bet tā ir sada-
līta pa dažādiem apgabaliem, tāpēc ir iespējams 
veikt reģionālus skrīningus. Jums ir jāizlemj, kas 
labāk der Latvijai. Jums ir zināms iedzīvotāju skaits, 
jūs varat aprēķināt, cik daudz sieviešu jūs vēlaties 
pārbaudīt un cik liels laboratoriju daudzums jums 
ir nepieciešams. Jūs varat aprēķināt, cik daudz kol-
poskopijas izmeklējuma vietu jums vajadzēs, lai 
nodrošinātu aprūpes kvalitāti un tajā pat laikā tas 
būtu viegli pieejams sievietēm. Vissvarīgākais no 
skrīninga viedokļa ir tas, ka visas sievietes saņem 
vienādas, de�nētas kvalitātes pakalpojumu. Nav 
svarīgi, vai viņas dodas veikt uztriepes testus pie 
ginekologa vai ģimenes ārsta, šis izmeklējums ir 
jāveic atbilstoši augstiem kvalitātes standartiem. 
Un, kad tas tiek nosūtīts uz laboratoriju, visur 
paraugs jāapstrādā pēc vienas metodes. Brīdī, kad 
sieviete dodas veikt kolposkopiju, viņai jāzina, ka 
viņu aprūpēs profesionālis, kuram ir nepieciešamā 
pieredze, un viņa saņems augsta līmeņa aprūpi 
visu laiku.
– Vai jūs uzskatāt, ka ielūguma vēstules sūtī-
šana ir efektīva metode, lai mudinātu sievietes 
apmeklēt skrīningu?
E. M. – Apvienotajā Karalistē šī metode tiek izman-
tota kopš 1988. gada, un tās efektivitāte ir augsta. 
Vairāk nekā 3/4 sieviešu ierodas uz skrīningu. Tātad 
tikai 1/4 to nedara. Šo var uzskatīt par augstu līmeni. 
Latvijā populārs ir gadījuma rakstura skrīnings. Tas 
nozīmē, ka jūs nesistemātiski, haotiski, reizēm pārāk 
bieži testējat tās sievietes, kuras atnāk pie gineko-
loga, bet tās, kas gadiem nenāk, tā arī nepārbaudāt. 
Koncentrējoties uz visas populācijas nosegšanu, 

jūs pārbaudīsiet sievietes, kuras neizmanto šos tes-
tus kā daļu no savām ikgadējām pārbaudēm un 
netiek pārbaudītas.
F. P. – Vēstules ir labas, bet te ir vajadzīgas arī spe-
ciālistu zināšanas un atbalsts, lai viņi varētu skaidrot 
sievietēm, ka šī programma ir laba un viņām tajā 
vajadzētu piedalīties. Viss šis process ir tieši saistīts 
ar sabiedrības informētību un nozares profesionāļu 
zināšanām par skrīninga lietderību un vēlmi iedro-
šināt sievietes līdzdalību tajā.
– Kādas ir sistemātiskas skrīninga programmas 
priekšrocības, salīdzinot ar gadījuma rakstura 
pārbaudēm? Vai būtu nepieciešams veikt ana-
līzes katru gadu?
F. P. – Salīdzinot sistemātisku skrīninga programmu 
un gadījuma rakstura pārbaudes, viens no gadījuma 
pārbaužu trūkumiem ir tāds, ka šīs pārbaudes neva-
jadzētu veikt tik bieži. Dzemdes kakla vēzis attīstās 
desmit gadu un pat ilgākā laikā. Veicot pārāk regulā-
ras pārbaudes, kas sevī neietver diagnostiskos testus 
(kolposkopija, HPV tests), pastāv lielāka iespēja, ka 
tie nebūs tik precīzi, var uzrādīt atšķirīgus rezultātus. 
Es nedomāju, ka atšķirīgi rezultāti vienām un tām 
pašām analīzēm gada vai divu laikā vairos sieviešu 
pārliecību un dos viņām apziņu, ka viņas ir rīkojušās 
pareizi. Šīs pārbaudes var vairāk kaitēt, nevis palī-
dzēt. Jūs identi�cējat patoloģijas, kuras var neradīt 
problēmas. Iespējams, izmainītās šūnas, laikam ejot, 
izzudīs, jo tāda ir HPV infekcijas gaita. Nav nepie-
ciešams ārstēt visas sievietes, kurām ir atklāta kāda 
patoloģija, ir jāārstē tās, kurām saslimšanas risks 
ir visaugstākais un šūnu izmaiņas pastāv ilgstoši.
– Tātad veikt pārbaudes retāk arī nav nekas 
slikts? 
E. M. – Jūsu skrīninga programma balstās uz 
vienu izmeklējumu trīs gadu laikā, kas ir saskaņā 
ar Eiropas vadlīnijām par skrīninga biežumu. Ja šie 
izmeklējumi tiek veikti gana augstā līmenī, jums 
būtu jāsasniedz dzemdes kakla vēža saslimšanas 
un mirstības skaita samazināšanās. Tas, ko jums 
nevajadzētu darīt, ir veikt pārbaudes pārāk bieži 
un nozīmēt ārstēšanu, kura sievietei nemaz nav 
vajadzīga, vai pat var ietekmēt negatīvi viņas repro-
duktīvo veselību.
Č. R. – Sakot, ka šim darbam ir jābūt efektīvam, mēs 
domājam, ka ir ļoti svarīgi zināt to sieviešu vārdus 
un adreses, kuras nav veikušas pārbaudi, un pār-
liecināties, ka viņas visas tiek uzaicinātas atkārtoti. 
Katrs ceļojums sākas ar apzināšanos, kur tu atrodies, 
un šobrīd jūs to īsti nezināt. Jums ir nepieciešama 
sistēma, kura ļauj zināt, cik liela sieviešu daļa ir pār-
baudījušās. Tad mēs varam koncentrēties uz to daļu, 
kuras to nav izdarījušas un tāpēc ir vissvarīgākās 
iesaistītās personas. Mūsu sadarbības priekšrocība ir 
tā, ka mēs varam dalīties ar savu pieredzi. Mēs šobrīd 

veicam tikpat daudz pārbaužu kā astoņdesmitajos 
gados, bet esam pievērsušies pareizajai mērķa gru-
pai. Jūs jautājāt par izmaksām, �nansiālajiem jautāju-
miem. Šobrīd mēs tērējama tikpat daudz naudas kā 
pirms 25 gadiem, bet mēs to darām efektīvāk. Tad 
mēs veicām atkārtotas pārbaudes sievietēm, kurām 
tas nebija nepieciešams, bet nepārbaudījām sievie-
tes, kurām tas visvairāk bija vajadzīgs. 
– Uz dzemdes kakla vēža skrīninga pārbaudēm 
2013. gadā ieradās tikai 28% no uzaicinātajām 
sievietēm. Vai mums vairāk vajadzētu koncen-
trēties uz atlikušajiem 72%?
Č. R. – Ir jāuzdod jautājums, kāpēc šāda situācija ir 
radusies un kā to uzlabot. Tā ir ļoti nopietna prob-
lēma, un es nedomāju, ka mēs Apvienotajā Karalistē 
zinām atbildi. Šis ir brīdis, kad mediji var spēlēt ļoti 
nozīmīgu lomu. Viens no notikumiem, kas uzlaboja 
skrīninga apmeklētību mūsu valstī, bija slavenības 
nāve, kad 27 gadu vecumā ar vēzi nomira realitātes 
šova zvaigzne Džeida Gudija. Viņas popularitātes 
un šī notikuma rezonanses medijos dēļ dzemdes 
kakla vēža skrīninga popularitāte pieauga.
S. L. – Ir labas un sliktas ziņas sakarā ar skrīninga pār-
klājumu. Pie mums gandrīz 80% sieviešu ierodas uz 
pārbaudēm. Un tie 20% sieviešu, kuras neierodas uz 
skrīningu, nav nemainīgi: daļa no viņām uz nākamo 
skrīningu aiziet. Sliktās ziņas ir tās, ka dzemdes kakla 
vēzis sievietēm, kuras neveic skrīningu vispār vai 
dara to neregulāri, ir sastopams biežāk. Tāpēc tā 
ir uzskatāma par riska grupu. Es nevēlētos, lai jūsu 
minētie 28% vairs nenāktu pārbaudīties, bet gan 
vajag paaugstināt apmeklējumu skaitu līdz 80%.
– Jūs minējāt, ka, neapmeklējot skrīningu, pie-
aug risks saslimt ar dzemdes kakla vēzi. Vai 
vajadzētu kaut kādā veidā sodīt tās sievietes, 
kuras uzaicinājumam neatsaucas?
S. L. – Labāk cilvēkus iedrošināt, nevis sodīt. Ja jūs 
sakāt, ka varat vēzi agrīni diagnosticēt vai novērst 
tā attīstību ar regulāru pārbaužu palīdzību, nevis 
biedējat, ka sieviete no šīs slimības mirs, tas var būt 
gana spēcīgs dzinulis apmeklētības palielināšanai.
Č. R. – Mēs runājam tikai par skrīninga programmu, 
bet lielisku iespēju sniedz vakcīna. Ja jūs varētu 
iekļaut šo vakcināciju skolas veselības aprūpes sis-
tēmā, kopējā sistēma darbotos vēl labāk.
E. M. – Šī vakcinācija ļauj informēt bērnu mam-
mas, tantes un citus ģimenes locekļus par dzemdes 
kakla vēzi. Vakcinējot jaunas meitenes, rodas izde-
vība runāt par šo slimību ar viņu tuviniekiem, un 
tas var sniegt vēl labākus rezultātus. Tas ļauj rekla-
mēt skrīninga programmu, kuru viņas varēs izman-
tot, kad kļūs vecākas. Jautājiet meitenēm, vai viņu 
mamma skrīningu apmeklē, vai to dara viņu tante 
vai vecāmamma! Tas ir lielisks veids, kā apspriest 
šo jautājumu.

– Mūsu sabiedrībā izskan bažas par tik jaunu 
meiteņu vakcināciju, vecāki ir noraizējušies un 
šo ideju nevēlas pieņemt. Kā jūs iedrošinātu 
viņus mainīt savu viedokli?
H. P. – Viss sākas ar informācijas nodošanu vecā-
kiem un atziņu, ka vakcīna Latvijā nav pieejama 
pārāk sen, bet daudzās citās Eiropas valstīs tiek 
izmantota jau salīdzinoši ilgāk. Līdz šim nav bijis 
gadījumu ar smagām blakusparādībām, kas ir 
vecāku galvenās raizes. Tāpat jāuzsver vakcīnas 
pozitīvā ietekme, kas viņu meitas veselību uzla-
bos ilgtermiņā.
F. P. – Dzemdes kakla vēzis ir novēršama slimība, 
un neviens negrib redzēt, kā jaunas sievietes un 
sievietes kopumā mirst no slimības, kura nav laikus 
diagnosticēta un ir grūti ārstējama. Mēs pozitīvu 
rezultātu varam sasniegt ar labas kvalitātes skrī-
ningu. Vakcinācija ir viena no skrīninga agrīnajām 
sastāvdaļām, kam vajadzētu samazināt to sieviešu 
skaitu, kuras no slimības mirst.
– Vai mums būtu jāiesaista arī ģimenes ārsts, lai 
palielinātu informētību par skrīninga iespējām, 
nevis jāpaļaujas tikai uz vēstulēm un medijiem? 
Č. R. – Pavisam noteikti! Es esmu pārliecināts, ka 
viņi ir vērtīgs informācijas avots sievietēm un viņu 
tuviniekiem, bet to nevajadzētu darīt izolēti. Ir 
jābūt konstantai kopīgas informācijas plūsmai no 
informācijas avota, kuru cilvēki uzskata par vērtīgu 
un uzticamu.
– Apvienotā Karaliste ir daudz vecāka valsts par 
Latviju. Varbūt šāda situācija ir radusies, jo mēs 
esam tikai 25 gadus veci un vēl tikai mācāmies, 
kā tādu sistēmu izveidot?
Č. R. – Es domāju, ka tā nav problēma, gluži pretēji. 
Jā, tas, ko mēs ieraudzījām Rīgā, kad pirmoreiz iera-
dāmies, liecināja, ka jūs esat jauna un neliela valsts 
ar mazu iedzīvotāju skaitu, bet ar augsti izglītotiem 
un entuziasma pilniem speciālistiem. Ja jūs paskatī-
tos uz vecākām valstīm, kur skrīninga programmas 
darbojas jau sen, ir ļoti sarežģīti kaut ko izmainīt, jo 
ir pārāk daudz ieinteresēto personu un iesīkstējušas 
tradīcijas. Tas, ka Latvija tikai nesen ir sākusi izman-
tot šo skrīninga sistēmu, nozīmē, ka mēs varam visu 
izdarīt pareizi jau no sākuma, kas ir ļoti patīkami 
satraucoša iespēja.
S. L. – Šī ir lieliska iespēja izvedot sistēmu, kādu jūs 
vēlaties, nevis tādu, ko jums uzspiež iepriekšējās 
paaudzes, bet kas neatbilst Latvijas vajadzībām.
F. P. – Visā Eiropā ir daudz iespēju mācīties, kā piln-
veidot savu vēža skrīninga programmu. Katra valsts 
un sabiedrība ir atšķirīga, bet ir vairāki atslēgas prin-
cipi, kuri darbojas visā Eiropas Savienībā dzemdes 
kakla vēža skrīninga ietvaros un kurus var izman-
tot un modi�cēt, lai tie labāk derētu katrai valstij un 
sniegtu nepieciešamo efektu.

FOKUSS

zz Vēža savlaicīgas atklāšanas programma Latvijā ietver valsts 
apmaksātas krūts vēža, dzemdes kakla vēža, zarnu vēža profi-
laktiskās pārbaudes. Latvijā programma ir uzsākta 2009. gadā.
zz Skrīnings ir slimības vai tās pirmsstadijas atklāšana cilvēkiem, 
kuriem vēl nav nekādu sūdzību.
zz Skrīninga mērķa grupas – noteikta vecuma cilvēki, kas jūtas 
pilnībā veseli vai viņiem nav specifisku sūdzību.
zz Latvijā dzemdes kakla vēža skrīninga grupa ir sievietes ve-
cumā no 25–70 gadiem (pārbaudes 1x3 gados); krūts vēža 
skrīninga grupa ir sievietes no 50–69 gadiem (1x2 gados); zarnu 
vēža – iedzīvotāji no 50–74 gadiem (pārbaudes katru gadu – 
ar speciālām testsistēmām nosaka slēpto asiņu piejaukumu 
vēdera izejai).
zz 2013. gadā krūts vēža skrīningu veica 35% sieviešu, dzemdes 
kakla vēža skrīningu – 28%.

Avots: Nacionālais veselības dienests

Informācijai

Estere Mosa: «Vakcinācija ļauj informēt 
bērnu mammas, tantes un citus ģimenes 
locekļus par dzemdes kakla vēzi. Vakcinē-
jot jaunas meitenes, rodas izdevība runāt 
par šo slimību ar viņu tuviniekiem, un tas 
var sniegt vēl labākus rezultātus.»

Filipa Piermena: «Vissvarīgākais no skrī-
ninga viedokļa ir tas, ka visas sievietes 
saņem vienādas, definētas kvalitātes 
pakalpojumu. Vienalga, vai viņas dodas 
veikt uztriepes testus pie ginekologa vai 
ģimenes ārsta.»

Herša Patela: «Var novērot nopietnu infor-
mācijas un izglītības līmeņa trūkumu par 
to, kāpēc sievietēm tiek ņemtas uztriepes, 
kāda ir šīs pārbaudes ietekme uz ārstē-
šanu. Viņām arī trūkst zināšanu par HPV 
un tā saikni ar dzemdes kakla vēzi.»

Pateicamies par sadarbību raksta tapšanā 
Veselības ministrijas galvenajai speciālistei 
dzemdniecībā un ginekoloģijā profesorei, 
Dr. med. Dacei Rezebergai un Latvijas Kol-
poskopijas biedrības priekšsēdētājai Dr. med. 
Janai Žodžikai.
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Sievietes
veselības avīze

ILZE AUSTRUMA

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

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

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

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

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

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

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

Kad jāizšķiras starp veselību un finansēm

FOKUSS

Indulis Kumsārs: «Pacientam būtu jādod iespēja saņemt pilnīgu informāciju par optimālas terapijas iespējām. Tad kopā ar savu 
ģimenes ārstu un, balstoties uz savām finansiālajām iespējām, viņš var izdarīt izvēli – vai pacients var atļauties optimālo tera-
piju, vai tomēr jālieto medikamenti, kas iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā.»
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Ir situācijas, kad pēc 
vadlīnijām pacientam 
jālieto medikamenti 
gadu, bet kompensēti 
tie tiek tikai mēnesi 
vai pusgadu.
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Saskarties ar akūtu koronāru sindromu 
iespējams katram no mums. Ja ne tiešā 
veidā, tad ar to var saslimt kāds mums 
tuvs cilvēks. Par to, kā tikt galā ar šo sli-
mību, kā sevi disciplinēt pareizi lietot 
zāles un kādi medikamenti mums ir pie-
ejami, uz sarunu aicinājām ģimenes ārsti 
Ligitu Vulfu.

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

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

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

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

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

FOKUSS

Izglītība un motivācija – koronārās sirds slimības 
ārstēšanas stūrakmeņi
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Daudzi uzskata, ka sāpes ir viņu dzīves 
sastāvdaļa. Taču ar sāpēm noteikti nav 
jāsadzīvo, jāsamierinās. Tās ir iespē-
jams ārstēt.

Par to, vai ar sāpēm ir jāsamierinās, vai arī tās 
jāārstē, runājam ar Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas klīnikas Gaiļezers ārstu trau-
matologu Visamu Rafaelu.

– Ar kādām sāpēm jums visbiežāk jāsastopas 
savā ikdienas darbā – akūtām vai hroniskām?
– Man nākas ārstēt pacientus ar abu veidu sāpēm, 
un ir grūti pateikt, kuras ir sastopamas biežāk. 
Pacientu ir ļoti daudz un dažādi. Viņu pieplūdumu 
ietekmē arī sezona. Vasarā ir ļoti daudz pacientu, 
kuri piedzīvojuši kritienus – velosipēdisti, moto-
ciklisti, dažādu sporta veidu pārstāvji, tāpēc tagad 
biežāk ir sastopamas akūtas sāpes. Pacienti ar 
hroniskām sāpēm, piemēram, ar osteoartrītu, 
kuri sūdzas par sāpēm visās locītavās, slimnīcu 
apmeklē ļoti bieži, neatkarīgi no gadalaika. Tomēr 
nevar tā nodalīt, kuru pacientu ir vairāk, jo slim-
nieku kopumā ir ļoti daudz.
– Ar ko atšķiras akūtas sāpes no hroniskām?
– Akūtas sāpes ir saistītas ar pēkšņu audu bojā-
jumu un strukturālām izmaiņām organismā, pie-
mēram, gūstot traumu. Manā ārsta praksē akūtas 
sāpes vairāk ir saistītas tieši ar traumām – sasitu-
miem, lūzumiem –, kad pacientam sāpes ir necie-
šamas un no tām pēc iespējas ātri ir jātiek vaļā. Ja 
sāpes ir ilgākas par trim līdz sešiem mēnešiem, tad 
tās jau uzskata par hroniskām sāpēm. Hronisku 
sāpju gadījumā cilvēkam sāpes ir ilgstošas. Tām 
ir lēkmjveida raksturs: reizēm sāp vairāk, reizēm 
mazāk. Pacients mēģina sadzīvot ar šīm sāpēm.
– Kāpēc ir tik svarīgi laikus ārstēt sāpes?
– Ja laikus netiek ārstētas akūtas sāpes, tad tās 
var kļūt hroniskas. Hroniskas sāpes ir ilgstošas, ļoti 
mokošas un būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvali-
tāti, saskarsmi ar tuviniekiem, draugiem.
– Ja mums sāp galva, tad mēs iedzeram pret-
sāpju tableti. Vai medikamenti, ko ārsti lieto 
sāpju mazināšanai saviem pacientiem, ievē-
rojami atšķiras no ikdienā lietotajiem?
– Daļai medikamentu atšķiras tikai devas, ievadī-
šanas veids. Savukārt daļa medikamentu ir atšķi-
rīgi. Ir ļoti svarīgi to zināt un klasi�cēt. Ir akūtām 
sāpēm paredzēti medikamenti, kuriem ir ļoti ātra 
iedarbība (piemēram, paracetamols). Ir arī medi-
kamenti, kas ārstē hroniskas sāpes. Tiem ir ilgs-
toša iedarbība. Noteikti jāatzīmē, ka ir selektīvie 
un neselektīvie nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi.
– Kā atšķiras neselektīvie nesteroīdie pretie-
kaisuma līdzekļi no selektīvajiem?
– Gandrīz visos cilvēka organisma audos ir atro-
dami �zioloģiski aktīvi lipīdu savienojumi pros-
taglandīni. Prostaglandīniem cilvēka organismā ir 
dažādas lomas. Gan organismam nepieciešamas, 
gan nevēlamas. Viena no nevēlamajām – sāpju, 
drudža un iekaisuma veicināšana. Nesteroīdie pre-
tiekaisuma līdzekļi ir liela medikamentu grupa, kas 
nomāc prostaglandīnu sintēzē svarīgu enzīmu  – 
ciklooksigenāze-1 un ciklooksigenāze-2 (COX-1, 
COX-2) – darbību. Tātad kavē arī iekaisuma un 
sāpju attīstību. Neselektīvie nesteroīdie pretiekai-
suma līdzekļi iedarbojas gan uz COX-1, gan COX-2. 
Selektīvie – uz COX-2. Kāpēc tas ir svarīgi? COX-1 
sintezē produktus, kuri ir atbildīgi par normālām 
organisma �zioloģiskajām funkcijām. Tātad, ja to 
darbība tiek kavēta, tas negatīvi ietekmē dažādus 
orgānus (piemēram, sirdi, kuņģa un zarnu traktu, 
nieres, aknas). Selektīvie nesteroīdie pretiekaisuma 

līdzekļi ir izstrādāti, lai iedarbotos uz vienu kon-
krētu enzīmu COX-2, to bloķētu. Šiem līdzekļiem ir 
mazāk blakņu un tie ir ļoti piemēroti pacientiem, 
kuri medikamentus lieto daudz un nekontrolēti, 
vai pacientam ir kādas blakus slimības, piemēram, 
kuņģa un zarnu trakta saslimšanas.
– Akūtu sāpju gadījumā, slimību izārstējot 
vai novēršot sāpju cēloni, tās pāriet. Kā ārstē 
hroniskas sāpes, kad slimību nevar izārstēt un 
sāpju cēloni novērst, kad organismā ir radīti 
neatgriezeniski bojājumi?
– Ja cilvēkam visu laiku sāp, tiek būtiski paslikti-
nāta viņa dzīves kvalitāte, apgrūtināta komuni-
kācija ar radiniekiem, draugiem, kolēģiem. Tāpēc 
ir ļoti svarīgi šīs sāpes novērst. Pirmkārt, ir jāiz-
skaidro pacientam, kāda ir viņa slimība, lai viņš 
saprot, ka ar to būs jāsadzīvo. Otrkārt, ir jāsāk lietot 
speci�ski medikamenti, kas novērš sāpes un tajā 
pašā laikā neietekmē citus orgānus. Kā jau minēju, 
klasiskie COX inhibitori ierobežo abu enzīmu dar-
bību, tie nav selektīvi. Biežāk sastopamā blakus-
parādība ir kuņģa gļotādas iekaisums. Lietojot 
selektīvos nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, 
tie ne tikai iedarbojas uz enzīmu, kurš ir atbildīgs 
par iekaisuma un sāpju veidošanos, bet šīs zāles 
bez liela riska var lietot ilgstoši, un blakņu ir mazāk 
nekā citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzek-
ļiem. Tāpēc hronisku un ilgstošu sāpju ārstēšanai 
vajadzētu izvēlēties šīs grupas medikamentus.
– Ir divu veidu pacienti. Vieni ļoti baidās no 
jebkādiem medikamentiem iespējamo blakņu 
dēļ. Kā viņus pārliecināt, ka medikaments 
viņiem palīdzēs? Savukārt otra pacientu 
grupa pretsāpju medikamentus lieto nekon-
trolēti. Kā viņus pārliecināt, ka tikai ārsts 
viņiem var izrakstīt visefektīvāko medika-
mentu, kurš ir piemērots pacienta kaitei un 
veselības stāvoklim?

– Manā praksē ir ļoti daudz pacientu, kuri negrib 
lietot medikamentus un sāpes izvēlas ārstēt ar 
tautas līdzekļiem. Protams, uzspiest medika-
mentu lietošanu es nedrīkstu, bet pacientam ir 
jāizskaidro, ka šāda rīcība var ietekmēt citus orgā-
nus, tos bojājot. Pasaulē ir ļoti daudz pētījumu par 
pretsāpju līdzekļiem, par to dažādību un efektivi-
tāti. Ir ļoti daudz speci�sku medikamentu, kuriem 
nav izteiktu blakusparādību. Ir jārunā ar pacientu, 
jāizskaidro, ka šīm zālēm nav blakņu, no kurām 
viņi tik ļoti baidās.
Protams, ir arī pacienti, kuri jebkurā dzīves situ-
ācijā ķeras pie pretsāpju tabletēm. Ar šiem 
pacientiem ir jāstrādā īpaši uzmanīgi, jo viņus 
nevar pārliecināt, ka medikamentus nedrīkst lie-
tot nekontrolēti. Viņi tāpat to darīs un neņems 
vērā argumentus, ka tādā veidā var ievērojami 
kaitēt savam organismam. Tāpēc šādiem pacien-
tiem jāizraksta speci�ski medikamenti, kuriem ir 
novērots patiešām maz blakusparādību un kuri 
nebojā citus orgānus, piemēram, kuņģi, zarnu 
traktu vai aknas.
– Vai no nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzek-
ļiem neveidojas pieradums?
– Pilnīgi noteikti nē. Ir daudz pētījumu, kuros ir 
pierādīts – pieradums neveidojas. Protams, kad 
cilvēks sajūt pirmās sāpes, rodas arī vēlme pēc šī 
medikamenta, jo iepriekš tas ir palīdzējis, bet to 
es neuzskatu par pieradumu. Ja sāp, tad pacien-
tam ir jāpalīdz.
– Kad sāpju gadījumā pacientam ir jāgriežas 
pie ģimenes ārsta un kad pie algologa jeb 
sāpju ārsta?
– Kā jau minēju, sāpes ir dažādas. Ja sāpes ir sais-
tītas ar traumu, tad ir jāvēršas pie traumatologa, 
ja sāpes ir saistītas ar kādu jau iepriekš zināmu 
problēmu, tad jāgriežas pie ģimenes ārsta. Gadī-
jumā, ja sāpes ir ilgstošas un tās nevar izbeigt ar 

viena medikamenta palīdzību, tad medikamenti 
ir jākombinē un jāgriežas pie algologa.
– Kāds ir jūsu mērķis, ārstējot sāpes?
– Lai pacients varētu dzīvot laimīgi, pilnvērtīgi un 
bez sāpēm! Ar sāpēm nav jāsadzīvo! Un nevajag 
baidīties, ka, ārstējot sāpes, tiks bojāti citi orgāni 
vai saasināsies citas slimības. Mēs ņemam vērā 
pacienta veselības stāvokli un izvēlamies viņam 
vispiemērotākos medikamentus.
– Lietojot nesteroīdos pretiekaisuma līdzek-
ļus, pastāv asiņošanas risks. Cik bieži to 
novēro un kāpēc tā rodas?
– Manā traumatologa praksē esmu ļoti reti saskā-
ries ar asiņošanu pēc medikamentu lietošanas, 
bet ir gadījumi, kad esmu to pieredzējis. Galvenie 
cēloņi ir nepareiza medikamentu izvēle, ar pacien-
tiem nav runāts par stāvokļa anamnēzi. Ir pacienti, 
kuriem jau ir zarnu trakta problēmas. Ārstam neiz-
runājot šīs detaļas ar pacientu un dodot nese-
lektīvos medikamentus, tiek izraisīta asiņošana. 
Pacients ir kārtīgi jāizmeklē, jāizjautā, un tad attie-
cīgām pacientu grupām ārsts var izrakstīt medi-
kamentus, kas neizraisa asiņošanu.
– Mēs esam pieraduši atbildību par savu ārstē-
šanu prasīt no ārsta. Kāda atbildība ir jāuz-
ņemas pacientam, kurš ikdienā sāpes ārstē 
pats, izvēloties vienkāršāko variantu – bezre-
cepšu nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus –, 
un nevēršas pie speciālista?
– Tas ir ļoti bezatbildīgi, jo šāda rīcība bojā aknas, 
nieres utt., tiek traucēta orgānu apasiņošana. 
Pacients var nonāk stāvoklī, kad ārstēšana ir 
ārkārtīgi apgrūtināta, gandrīz neiespējama. To 
es neiesaku darīt nevienam, vienmēr ir jākonsul-
tējas ar savu ārstu par medikamentu izvēli. Kā jau 
minēju, ir medikamentu grupas, kas ir piemēro-
tas tikai akūtu sāpju ārstēšanai, un grupas, kas 
piemērotas hronisku sāpju ārstēšanai. Ir medi-
kamenti, kas piemēroti tikai pieaugušajiem, un 
medikamenti, kas piemēroti pieaugušajiem un 
bērniem. Zāles nedrīkst izvēlēties, nekonsultē-
joties ar speciālistu.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Visams Rafaels: «Lietojot selektīvos nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, tie ne tikai 
iedarbojas uz enzīmu, kurš ir atbildīgs par iekaisuma un sāpju veidošanos, bet šīs 
zāles bez liela riska var lietot ilgstoši, un blakņu ir mazāk nekā citiem nesteroīdajiem 
pretiekaisuma līdzekļiem.»
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Zāles sāpju ārstēšanai jāizvēlas atbildīgi
zz Sāpes ir gan fiziskas, gan emocionālas. Sāpes ietekmē ne tikai 
ķermeni (it īpaši hroniskas sāpes). Tās rada psiholoģisku stresu 
un var novest pie tādām emocijām kā dusmas un neapmieri-
nātība. Sāpes un stress ir kā apburtais loks – sāpes paaugstina 
stresa līmeni, un paaugstināts stresa līmenis palielina sāpes. Tas 
var novest pie depresijas un grūtībām koncentrēties.
zz  Hronisku muguras sāpju slimniekiem smadzenes ir par 11% 
mazākas nekā cilvēkiem, kuriem nav šādu sāpju. Tam gan nav 
konkrēta izskaidrojuma, bet zinātnieki lēš, ka stresa dēļ, ko iz-
raisa sāpes, neironi kļūst hiperaktīvi vai noguruši no aktivitātes.
zz Sievietes dzīves laikā jūt vairāk sāpju nekā vīrieši. Menstruācijas, 
bērnu dzemdēšana un migrēnas ir daži no iemesliem. Pētīju-
mi ir pierādījuši, ka sievietes sāpes var sajust daudz spēcīgāk 
nekā vīrieši. Pētījumi ar dzīvniekiem pierādījuši, ka sievietēm 
nepieciešams divreiz vairāk sāpju medikamentu nekā vīriešiem, 
lai sāpes pazustu.
zz Smadzenes nejūt sāpes. Kad cilvēks sasit kādu ķermeņa daļu, 
ķermenis izdala vielas, kas nosūta sāpju signālus augšup caur 
muguras smadzenēm uz galvas smadzeņu receptoriem. Sma-
dzenes nosūta šo signālu atpakaļ uz sāpošo ķermeņa daļu. Kaut 
gan smadzenes ir sāpju interpretētājas, tām nav pret sāpēm 
jutīgu nervu.
zz Pētījumi pierāda, ka smēķēšana palielina risku saskarties ar 
muguras sāpēm un palielina hroniskas sāpes cilvēkiem ar 
fibromialģiju un kakla sāpēm. Nikotīns, kas atrodas cigaretē, 
var samazināt asins plūsmu locītavās, palēnināt dzīšanu un 
palielināt risku saslimšanai ar citām slimībām. Turklāt smē-
ķētājiem ir nepieciešams lielāks daudzums pretsāpju zāļu, lai 
sāpes pazustu.
zz Hroniskas sāpes laika gaitā var izraisīt smadzeņu bojājumus, 
jo smadzeņu daļas, kuras parasti atrodas miera stāvoklī, tiek 
nepārtraukti nodarbinātas.

Fakti par sāpēm
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Sievietes
veselības avīze

KETA SELECKA

Sāpes parasti liecina par ievainojumu, 
pārpūli vai slimību, un tās visbiežāk ir brī-
dinājums, ka jāvēršas pie ārsta.

Neiroloģe Sandra Vestermane uzsver, ka sāpju 
ārstēšana ir ļoti individuāla, jo katra pacienta sāpju 
iemesls un reakcija uz ārstēšanu ir atšķirīga. Gal-
venais, ka akūtas sāpes ir laikus jāārstē, lai tās 
nepārietu hroniskās sāpēs. Visgrūtāk ir tikt galā 
ar ilgstoši neārstētām sāpēm.

– Kas ir sāpes?
– Akūtas sāpes ir organisma aizsargreakcija vai 
brīdinājuma signāls. Šāds brīdinājuma signāls liek 
atraut roku no karstas pannas, un mēs negūstam 
nopietnu apdegumu.
Neirologa praksē sāpes visbiežāk liecina par to, 
ka organismā kaut kas nav kārtībā un ka ir jārīko-
jas – jāmaina darba slodze un intensitāte vai jāiet 
pie ārsta, kurš pateiks, vai sāpju iemesls ir kāda 
slimība, kā novērst sāpju cēloni un kā jāārstējas.
– Kāpēc vienam cilvēkam var sāpēt vairāk 
nekā citiem?
– Katram cilvēkam ir atšķirīgs sāpju slieksnis, tur-
klāt sāpju uztveres slieksni bieži ietekmē psiholo-
ģiskie faktori. Piemēram, bailes vairo sāpju sajūtu, 
bet uzmanības novēršana tās mazina. Kanādiešu 
zinātnieks Ronalds Melzaks (Ronald Melzack) un 
angļu neirologs Patriks Vals (Patrick Wall), kas 
nodarbojās ar sāpju un neiroplasticitātes pētī-
šanu ( no 1965.), uzskatīja, ka sāpju sistēma ir 
vienmērīgi sadalīta pa visām galvas un muguras 
smadzenēm. Smadzenes nav pasīvs karinājumu 
uztvērējs, bet gan kontrolē, kādus sāpju signālus 
mēs uztveram. Viņu piedāvātā «sāpju vārtu kon-
troles teorija» balstās uz pieņēmumu, ka pastāv 
virkne kontroles mehānismu jeb «vārtu» starp 
ievainojuma vietu un smadzenēm. Sāpju signāli 
no ievainojuma vietas pa nerviem vispirms nonāk 
muguras smadzenēs, pārvarot vairākus kontro-
les mehānismus, pirms nonāk galvas smadze-
nēs. Signāli tiek pārvadīti tālāk tikai tad, ja galvas 
smadzenes tos uzskata par svarīgiem un «piešķir 
atļauju». Tikai tad atveras vārti un signāli aktivizē 
noteiktas nervu šūnas, kas izraisa sāpju sajūtas. 
Smadzenes gan var šos vārtus aizvērt un bloķēt 
sāpju signālu, atbrīvojot iekšējos pretsāpju līdzek-
ļus – endorfīnus.
Vārtu kontroles teorija izskaidro visdažādākos 
sāpju veidus, ko mēs sajūtam.
Pētījumi arī pierāda, ka to, kāpēc vienam sāp, bet 
otram ar to pašu slimību sāpju nav, ietekmē vai-
rāki faktori: ģenētiskie un epiģenētiskie, pacienta 
sociālie apstākļi, psiholoģiski emocionālais stā-
voklis, nodarbinātība, apmierinātība ar dzīvi u. c. 
Ja cilvēks ir nelaimīgs un vientuļš vai bez darba, 
šie apstākļi var veicināt depresiju un trauksmi, un 
tas uztur sāpes.
– Kā noteikt, ka pacientam patiešām sāp?
– Sāpes ir subjektīvs jēdziens, līdz ar to ir jātic, 
pacienta sūdzībām. Vienkāršākā un biežāk 
izmantotā metode, lai izmērītu sāpes, ir vizuāli 
analogā sāpju skala, kas ir kā lineāls ar 10 punk-
tiem. Pacients novērtē savu sāpju intensitāti no 
0 līdz 10, kur nulle ir «nav sāpju», bet 10 – «ļoti 
stipras sāpes».
– Sāpes mēdz būt akūtas un hroniskas. Kas ir 
akūtas sāpes, bet kas – hroniskas?

– Akūtas sāpes ir saistītas ar pēkšņu audu bojā-
jumu un strukturālām izmaiņām organismā, pie-
mēram, kad tiek gūta trauma. Ja sāpes ir ilgākas 
par sešiem mēnešiem, tad tās jau uzskata par 
hroniskām sāpēm.
– Kādos gadījumos akūtas sāpes var pār-
iet hroniskās?
– Visbiežāk hroniskas sāpes veidosies tad, ja cil-
vēks nav laikus ārstējies vai kad slimība organismā 
ir radījusi neatgriezeniskus bojājumus. Hroniskas 
sāpes veidosies arī tad, ja slimību nav iespējams 
izārstēt un sāpju cēloni nav iespējams novērst.
– Kādi ir hronisku sāpju psiholoģiskie un 
psihobioloģiskie rašanās un saglabāšanās 
mehānismi? 
– Pastāv uz pētījumiem balstīts uzskats, ka sāpju 
hroni�cēšanās procesu spēcīgi ietekmē mācī-
šanās procesi. Tie izraisa �zioloģiskas izmai-
ņas, kuras ilgstoši ietekmē smadzeņu garozas 
strukturālos pārveides procesus, kas pēc tam 
kalpo par paaugstinātas sāpju jutības iemeslu. 
Domājot par terapeitisko pieeju, no tā izriet pie-
ņēmums, ka hronisku sāpju gadījumā izšķiroša 
būtu sāpju atmiņas ietekmēšana. Īpaši svarīga 
loma šeit ir uzvedības terapijas treniņu prog-
rammām (Flor, 1991).
– Esmu lasījusi, ka hroniskas sāpes sauc par 
negatīvo neiroplasticitāti. Ko vispār nozīmē 
jūsu jau pieminētā neiroplasticitāte?
– Tā ir galvas smadzeņu šūnu (neironu) spēja mai-
nīt struktūru un funkcijas ārēju vai iekšēju aps-
tākļu ietekmē. Tas notiek, gūstot dažādu pieredzi 
dzīves laikā un mācoties, kā rezultātā nostipri-
nās un pavairojas kontakti starp neironiem, un 
var pat veidoties jaunas nervu šūnas. Mācīšanās 
ļauj mainīt nervu šūnu struktūru un uzkrāt rezer-
ves, kas pasargā no novecošanās. Ir pat tāds tei-
ciens, ka smadzenes ir kā muskulis, kas jātrenē. 
Ja mēs gribam, lai smadzenes ir labā formā, tās 
ir jānodarbina!
Negatīvā neiroplasticitāte nozīmē, ka smadze-
nes iemācās to, kas mums nav vajadzīgs – ilgstoši 
saglabā sāpes. Sāpju pieredzes ietekmē mainās 
smadzeņu šūnu struktūra noteiktos smadzeņu 
centros. Smadzeņu šūnas izmainās tā, ka saglabā, 
«iemācās» un atceras sāpes.
– Kā var iegūt neiroplasticitāti?
– Neiroplasticitāte piemīt ikvienam no mums, 
jautājums ir tikai, cik daudz mēs to izmantojam. 
Pirms gadiem 20 valdīja viedoklis, ka smadzeņu 
šūnas nemainās – cilvēks piedzimst, smadze-
nes, bērnam augot, attīstās, un aptuveni pēc 20 
gadu vecuma viss iet uz otru pusi. Patlaban pastāv 
uzskats, ka smadzeņu attīstību var turpināt visa 
mūža garumā. Jo nodarbinātākas smadzenes ir 
dzīves laikā, jo lielāka ir smadzeņu šūnu rezerve.
– Kādi ir sāpju neirobioloģiskie procesi?
– Bieži un atkārtoti sāpju kairinājumi izmaina sig-
nālu rašanos un arī tālāku pārvadi perifērajā un 
centrālajā nervu sistēmā. Šīs neiroplastiskās izmai-
ņas tiek izraisītas dažādās signālu transdukcijas 
kaskādes daļās. Ilgāk pastāvošas izmaiņas pavada 
no aktivitātes atkarīga gēnu ekspresija. Izšķiroša 
iesaiste spinālajos mehānismos ir glutamāterģis-
kiem receptoriem, īpaši NMDA-receptoriem, un 
receptoriem, kurus aktivizē P substance. Šajā noci-
ceptīvās informācijas pirmajā integrācijas līmenī 
iesaistās neskaitāmi modulējoši mehānismi. No 
pētījumos iegūtām zināšanām izriet jaunas far-
makoloģiskās iespējas un nākotnē, iespējams, 

arī gēnu terapijas pielietojuma iespējas sāpju 
hroni�kācijas pro�laksei un pastāvošu hronisko 
sāpju ietekmēšanā. Lielu interesi zinātniekiem 
izraisa endogēnās pretsāpju sistēmas ( piemē-
ram, endorfīni, endokanabinoīdi, GABA-erģiskie 
un monoamīn-erģiskie bloķēšanas mehānismi, 
kā arī neirosteroīdi), kas noteiktos �zioloģiskos 
apstākļos varētu iedarboties pret hroni�kāciju 
(Zieglgansberger W., Schadrack J.).
– Vai jaunie atklājumi par nervu šūnu izmai-
ņām (neiroplasticitāti) uzlabo arī hronisku 
sāpju ārstēšanu?
– Svarīgākais, kas būtu jāņem vērā, zinot jaunā-
kos atklājumus šajā jomā, ir tas, ka sāpes jāsāk 
ārstēt pēc iespējas ātrāk un ka pēc traumas vai 
ievainojuma ļoti svarīgi būtu uzreiz sākt atsāpi-
nošo terapiju vai novērst sāpju cēloni, negaidot 
un necerot, ka varbūt sāpes tāpat vien pāries. 
Zinot, ka hroniskas sāpes ir «iemācītas» sāpes, 
mēs varam izmantot mūsu smadzeņu plastiskās 
īpašības, lai tās «pārprogrammētu» un iemācītos 
dzīvot bez sāpēm.
Šim nolūkam svarīga ir veco ieradumu maiņa, 
jaunu iemaņu apgūšana, tātad – mācīšanās. Te 
mums var palīdzēt arī farmakoloģija, kas ietekmē 
neiroplasticitāti, piemēram, medikamenti, kas 
paaugstina acetilholīna (ACH) līmeni starpšūnu 
vidē (piemēram, neiromidīns), jo acetilholīns vei-
cina uzmanību un darba atmiņu.
Perifērajā nervu sistēmā tas darbojas kā nei-
rotransmiteris – nervu gali to atbrīvo neiromus-
kulārā gala plātnītē, pievienojas pie nikotīn-ACH 
receptoriem muskulī un izraisa tā kontrakciju. 
Galvas smadzenēs ACH darbojas pārsvarā kā 
neiromodulators un caur nikotīnerģiskiem un 
muskarīnerģiskiem receptoriem ietekmē citu nei-
rotransmiteru atbrīvošanos vai smadzeņu atbildi 
uz tiem. ACH galvenā iedarbība ir selektīvās uzma-
nības radīšana, mācīšanās un atmiņas veicināšana, 
ieskaitot darba atmiņu, caur n.basalis šķiedrām uz 
garozu un no septum uz hipokampu. Turklāt ACH 
piedalās uzvedībā, kas atbilst aktuāliem vides 
nosacījumiem, samazinot atbildi uz kairināju-
miem, kuri neprasa nekavējošu rīcību. Atbilstoši 
šai funkcijai ir atrasta ACH ietekme uz mezolim-
bisko dopamīna sistēmu, kas veicina motivāciju. 
Kairinājumi, kas saistās ar atalgojuma gūšanu, 
iedarbina noteiktu holīnerģisko šūnu grupu, kas 
savukārt stimulē dopamīnerģiskās šūnas. Līdz ar 
to var panākt dopamīna atbrīvošanos kā reakciju 
uz priekšā stāvošo vides kairinājumu.

– Cik ilga ir hronisku sāpju ārstēšana?
– Tas ir ļoti individuāli un atkarīgs no sāpju veida, 
vietas u. c. Jo ilgāk sāpes ir bijušas, jo grūtāk tās 
ir izārstēt.
– Ja medikamenti ir jālieto ilgstoši, vai pie 
tiem nepierod?
– Parasti muguras sāpju ārstēšanā izmanto pret-
sāpju un pretiekaisuma medikamentus, kā arī medi-
kamentus, kas atslābina muskuļus, uzlabo impulsu 
pārvadi no nerviem uz muskuļiem, kā arī antidepre-
santus un nomierinošus līdzekļus. Tie nereti ir jālieto 
ilgstoši, bet, ja tos lieto pareizi, pie tiem nepierod. 
Medikamenti jālieto tik ilgi, kamēr sāpes pārgājušas, 
un tad to lietošanu pārtrauc, vēlams pakāpeniski. 
Pastāv arī noteiktas medikamentu lietošanas shē-
mas, kas paredz noteiktu zāļu lietošanas ilgumu, 
devu palielināšanu vai preparātu nomaiņu, kā arī 
kombinēšanu ar �ziskām aktivitātēm
– Vai iespējams izvairīties no muguras sāpju 
hronificēšanās? 
– Jaunākie novērojumi liecina, ka hroniskas sāpes 
ir grūti ietekmējamas, ja tās ilgst vairāk par sešiem 
mēnešiem. Primārās aprūpes uzdevums būtu 
izslēgt tā sauktos «sarkanos karogus», ietverot 
diagnostikā anamnēzes un papildus izmeklējumu 
datus, lai izslēgtu audzējus, infekciju un traumas. 
Pacientiem jāsaglabā aktīvs dzīvesveids. Ja sāpes 
saglabājas nemainīgā intensitātē astoņas nedēļas 
un parādās «dzeltenie karogi» (hroni�cēšanās brī-
dinājuma pazīmes, tostarp depresija un nopietnas 
sociālas problēmas), tad hroni�cēšanās apturēša-
nai nepieciešama intensīva agrīna ambulatora vai 
stacionāra starpdisciplināra rehabilitācija, ietverot 
medikamentozo terapiju, izglītojošo jeb apmācī-
bas terapiju, �zikālo un �zioterapiju ar mērķi iegū-
tās zināšanas un prasmes pārcelt ikdienas dzīvē 
pēc rehabilitācijas kursa pabeigšanas (Ernst G.).
– Vai pacientam ar hroniskām muguras sāpēm 
ir iespējama un svarīga fiziskā aktivitāte? 
Kāpēc?
– Pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm vien-
mēr iesaka saglabāt aktīvu dzīvesveidu. Cilvēkam 
ir jākustas un jābūt aktīvam, lai saglabātu locī-
tavu kustīgumu, muskuļu elastīgumu un spēku 
un lai nerastos bezpalīdzības sajūta un depresija. 
Jāuzsver, ka ļoti svarīga ir �ziskā aktivitāte speciā-
lista, piemēram, �zioterapeita uzraudzībā, lai tiktu 
piemeklēti tieši jums nepieciešamie vingrojumi 
un �ziskās aktivitātes. Mēs katrs esam unikāls un 
neatkārtojams, tāpēc mums nederēs tas, kas der 
pat labākajam draugam.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Visbiežāk hroniskas sāpes veidosies tad, ja cilvēks nav laikus ārstējies vai kad slimība 
organismā ir radījusi neatgriezeniskus bojājumus. Hroniskas sāpes veidosies arī tad, 
ja slimību nav iespējams izārstēt un sāpju cēloni nav iespējams novērst.

Jo ilgāk sāp, jo grūtāk 
sāpes izārstēt
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ALVILS KRAMS, 

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

Domājot par atšķirīgo un svarīgāko sievie-
tes plaušu veselības jomā, aplūkošu divus 
aspektus: smēķēšanu un grūtniecību.

 
SIEVIETE UN SMĒĶĒŠANA

Cik kaitīga ir smēķēšana?
Smēķēšana katram otrajam izraisa pāragru nāvi, 
smēķētājs vidēji nodzīvo 10–15 gadus īsāku mūžu 
(Eiropas Komisijas jaunākajos datos Eurobarometer, 
2015 minēti 14 gadi)!

Eiropas Savienībā 25% gadījumu nāves cēlonis 
ir smēķēšanas izraisīta slimība.

Kāpēc smēķēšana ir tik kaitīga?
Mūsdienu cigaretes satur ap 700 ķīmisko savieno-
jumu, savukārt degšanas procesā veidojas un smē-
ķējot tiek ieelpots jau ap 7000 vielu (t.s. darva), no 
kurām vismaz 250 ir zināmas kā kaitīgas, to skaitā 
69 ir kancerogēnas. Cigaretes galā degšanas tem-
peratūra sasniedz 800–9000C. Ieelpotie dūmi, t.s. 
darva, satur arī daudz ļoti sīku daļiņu 0,1–1,0 μm 
diametrā, kuras nokļūst plaušu alveolās un var tieši 
uzsūkties sistēmiskajā asinsritē. Smēķējot katra 
ieelpa satur kvadriljonu (1x1015) brīvo radikāļu!

100% visiem smēķētājiem plaušās un elpce-
ļos attīstās iekaisums!!!

Savukārt nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu 
atkarības izveidošanās potenciālu. Lietojot no gadī-
juma uz gadījumu, nikotīna atkarības attīstības risks 
ir augstāks nekā lietojot marihuānu. Tieši spēcīgās 
atkarības dēļ smēķēt uzsāk tik viegli, pat nemanot, 
savukārt atmest ir ļoti, ļoti grūti!

Cik kaitīga ir pasīvā smēķēšana?
Katru gadu pasaulē no smēķēšanas nomirst ap 
sešiem miljoniem, to skaitā ap 600 000 – no pasīvās 
smēķēšanas (> 10% no tiem ES valstīs). Likumdo-
šana arvien stingrāk pasargā no pasīvās smēķēša-
nas darbā un sabiedriskās vietās, diemžēl mājās 
tā joprojām ir problēma. Īpaši kaitīga pasīvā smē-
ķēšana ir bērniem! Jāņem arī vērā, ka daudzās 
toksiskās un kancerogēnās vielas nosēžas uz mēbe-
lēm, paklājiem, gultas veļas utt., vēlāk nokļūstot 
bērna organismā.

Vai ūdenspīpes ir mazāk kaitīgas?
Nav gan! Viena seansa laikā ieelpotās dar-
vas daudzums ir ekvivalents 5–10 cigarešu 
paciņu izsmēķēšanai!

Bet «vieglās» un «slaidās» cigaretes?
Nikotīna un darvas attiecība jebkurā cigaretē ir ap 
1:10. No nikotīna atkarīgam smēķētājam ir nepiecie-
šama viņa «dienas deva» (attiecīgi tiek ieelpota arī 
darvas «dienas deva»). Lai to panāktu, «vieglās» un 
«slaidās» cigaretes (neapzināti) tiek nosmēķētas pil-
nībā, ieelpa ir dziļāka, elpas aizture ilgāka, bieži arī 
cigarešu skaits ir lielāks. Mīts par mazāku kaitīgumu 
potenciāli piesaista smēķēšanai tabakas industri-
jas reklāmas galveno mērķa auditoriju – pusau-
džus (šobrīd 80–90% uzsāk smēķēt nepilngadīgi!).

Vai sievietes ir jutīgākās pret 
smēķēšanas kaitējumu veselībai?
Diemžēl JĀ!

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības vei-
došanos no nikotīna.

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

Treškārt, šķiet, ka tieši sievietēm plaušu vēzis un 
citas smēķēšanas izraisītas slimības attīstās biežāk.

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

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, jādomā, 
pats sliktākais ir grūtnieces smēķēšana. Latvijā un 
pārējās Baltijas valstīs potenciālo māmiņu – pus-
audžu vidū smēķēšana ir viena no visaugstākajām 
pasaulē. Piemēram, 2011. gada Global Youth Toba-
cco Survey pētījuma dati par pusaudžu smēķēšanu 
Latvijā 13–15 gadu vecumā bija ļoti skumji: regu-
lāri jebkādu tabakas izstrādājumu lietoja 40,5% 
(zēni – 39,4%, meitenes – 41,4%).

 
GRŪTNIECĪBA

Divas svarīgākās lietas bērniņa veselībai – 
nesmēķēt un barot jaundzimušo ar krūti. Grūt-
niecību vēlams plānot, pirms tam sakārtojot esošās 
veselības problēmas un veicot pro�laktiskos izmek-
lējumus, piemēram, krūšu kurvja rentgenogrammu 
(abiem potenciālajiem vecākiem!). Obligāti jāatmet 
smēķēšana! Īpaši māmiņai! Uz augli iedarbojas gan 
toksiskās vielas, gan smēķēšanas inducētais lokālais 
→ sistēmiskais iekaisums. Vēlīnās sekas auglim lielā 
mērā ir saistītas ar epiģenētiskām pārmaiņām (skar 
to genoma daļu, kas regulē ģenētiskās informāci-
jas nolasīšanu). Pēdējo gadu pētījumi rāda, ka šīs 
pārmaiņas pārmantojas arī nākamajās paaudzēs.

Cik bīstama grūtniecības 
laikā ir krūšu kurvja orgānu 
rentgenogramma?
Principā šis izmeklējums ir nekaitīgs auglim, tomēr 
ieteicams vienmēr izmantot svina aizsargpriekš-
autu, kurš mazina jonizējošā starojuma devu. Ikdie-
nas praksē radioloģisko izmeklējumu potenciālais 
kaitīgums parasti tiek pārvērtēts un nepiecieša-
mie radioloģiskie izmeklējumi netiek veikti, tādē-
jādi radot draudus grūtnieces (un augļa) veselībai.

Vienas krūšu kurvja rentgenogrammas laikā pie-
auguša cilvēka saņemtā radiācijas deva ir 0,1 mili-
zīverts, kas ir ekvivalenta aptuveni 10 dienu laikā 
saņemtajam dabīgajam starojumam (no Zemes 
un kosmosa), savukārt augļa saņemtais starojums 
izmeklējuma laikā ir 1/100–1/10 no mātes devas. 
Par nekaitīgu auglim parasti pieņemts uzskatīt 
mātes grūtniecības laikā saņemto kopējo devu 
1 milizīverts. No 20–25 grūtniecības nedēļas aug-
lis ir mazāk jūtīgs pret jonizējošo starojumu. NB! 
Plānveida radioloģiskos izmeklējumus (īpaši vēdera 

dobumam un iegurņa apvidum) sievietei repro-
duktīvajā vecumā vēlams veikt menstruālā cikla 
pirmajās desmit dienās.

Astma un grūtniecība
Astma ir biežākā nopietnā plaušu slimība grūtnie-
cēm. Grūtniecības laikā tās norise trešdaļai sieviešu 
uzlabojas, trešdaļai nemainās, savukārt trešdaļai – 
pasliktinās. Pasliktināšanos biežāk novēro sievie-
tēm ar smagāku slimības norisi.

Slikti kontrolēta astma un slimības uzliesmojumi 
rada draudus gan bērnam (priekšlaicīgas dzemdī-
bas, augļa augšanas atpalicība, augstāka perinatālā 
mirstība), gan mātei.

Astmas medikamenti ir droši, un to lietošanas 
pārtraukšana vai kavēšanās ar savlaicīgas un pie-
tiekami agresīvas ārstēšanas uzsākšanu astmas 
uzliesmojuma (īpaši, smagas norises) gadījumā ir 
nepieļaujama kļūda.

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciālista 
(pneimonologa vai alergologa) konsultācija ar 
eventuālu turpmāku novērošanos. Ideālā gadī-
jumā – pirmā konsultācija vēl pirms grūtniecības.

Vai astmas medikamenti 
patiešām ir droši?
Astmas medikamentus iedala divās grupās – pre-
tiekaisuma līdzekļos un bronhodilatatoros (bronhu 
paplašinātāji). Pirmie (glikokortikoīdi un leikotri-
ēnu receptoru antagonisti) nomāc alerģisko iekai-
sumu elpceļu gļotādā un nodrošina astmas norises 
kontroli ilgtermiņā (mazina astmas uzliesmojuma 
risku!), savukārt otrie nodrošina elpceļu caurlaidību 
to lietošanas laikā.

Astmas medikamenti ir droši, un jebkurā gadī-
jumā to hipotētiskā ietekme uz augli ir daudzkārt 
mazāk bīstama nekā augļa hipoksijas risks smaga 
uzliesmojuma gadījumā!

Astmas ārstēšanas pamatlīdzeklis ir inhalēja-
mie glikokortikoīdi (IGK). Lietojot mazās un vidējās 
devās, šiem medikamentiem faktiski nav sistēmiskās 
iedarbības, tie ne tikai mazina astmas uzliesmojumu 
risku, bet arī reālās dzīves pētījumos ir pierādījuši 
spēju samazināt mirstību no astmas. Arī augstās 
devās (tās nepieciešamas samērā reti) blakusparādī-
bas ilgtermiņā novēro tikai atsevišķiem pacientiem.

Grūtniecība un pneimonija
Pneimonija pasaulē ir viens no galvenajiem (iespē-
jams, ka pats biežākais) mātes un augļa nāves cēlo-
ņiem. Pirms antibiotiku ēras grūtnieču mirstība 
pārsniedza 30%.

Pneimoniju ir svarīgi laikus diagnosticēt un 
uzsākt antibakteriālo līdzekļu lietošanu. To izvēli 
obligāti nepieciešams atstāt ārsta ziņā, jo daži 
līdzekļi potenciāli ir bīstami auglim (piemēram, 
tetraciklīni, hinoloni, kotrimoksazols, kuru vecākās 
paaudzes pazīst kā biseptolu). Nekādā gadījumā 
nedrīkst kavēties ar ārsta konsultāciju bailēs no 
rentgenoloģiskās izmeklēšanas!

Principā pneimonijas gadījumā grūtnieci vēlams 
vismaz īslaicīgi hospitalizēt – labākai diagnostikai 
un norises smaguma novērtēšanai!

Grūtniecība un tuberkuloze
Svarīgi diagnosticēt tuberkulozi pēc iespējas agrīni, 
jo novēlota diagnostika rada būtisku risku gan 
mātei, gan auglim.

Daži slimības simptomi, piemēram, nogurums, 
var tikt kļūdaini skaidroti ar pašu grūtniecību. 
Nekavējoties nepieciešama ārsta konsultācija, ja 
ir neskaidrs klepus (krekšķis!), paaugstināta tem-
peratūra, svīšana naktīs un krišanās svarā.

Pilngadīgām personām, kuras dzīvo kopā ar 
grūtnieci, jāveic krūšu kurvja orgānu rentgeno-
loģiskā izmeklēšana (ja tā nav veikta pēdējā gada 
laikā). Sievietei šo izmeklējumu veic līdz sestajai 
dienai pēc dzemdībām vai pirms izrakstīšanās no 
stacionāra. Izmeklējumi tiek veikti, lai pasargātu 
jaundzimušo, jo 20–30% gadījumu grūtniecības 
laikā TB norise ir maz simptomātiska, maskēta.

Kāpēc Latvijā atšķirībā, piemēram, 
no Norvēģijas joprojām veic 
jaundzimušo BCŽ vakcināciju?
Latvijā ir Eiropas Savienībā trešā augstākā saslim-
stība ar tuberkulozi, tādējādi zīdaiņu un mazu 
bērnu risks saslimt ir augsts.

Lūdzu, lūdzu pirmajā nedēļā, ja vien tam nav 
kādi traucējoši apstākļi, vakcinējiet jaundzimu-
šos! Zīdaiņi ir neaizsargāti pret tuberkulozi. BCŽ 
vakcīna nav ideāla, taču tā pasargā zīdaiņus un 
mazus bērnus no vissmagākajām tuberkulozes 
formām – miliāras (ģeneralizētas) tuberkulozes 
un meningīta. Medijos publicētie un apspriestie 
dati par salīdzinoši pēdējos gados nedaudz bie-
žākām vakcinācijas komplikācijām (t.s. BCŽ-ītiem) 
ir skaidrojami ar šobrīd izmantojamās vakcīnas 
augstāku efektivitāti. To apstiprina arī mūsu kai-
miņu igauņu pieredze.

Grūtniecība un gripa
Grūtniecēm novēro augstāku saslimstību, sma-
gākas komplikācijas, attiecīgi arī augstāku mirs-
tību. Risks ir paaugstināts arī pirmajās divās 
nedēļās pēc dzemdībām. Smagas norises astma 
un sistēmiska glikokortikoīdu terapija ir papildu 
riska faktori.

Visefektīvākā profilakse ir (ikgadēja) vakci-
nācija; tā nav kontrindicēta grūtniecības laikā! 
To var un vajag veikt jebkurā trimestrī! Vakcinēties 
ieteicams arī grūtnieces ģimenes locekļiem. Gripas 
epidēmijas laikā vēlams izvairīties no telpām, kurās 
uzturas daudz cilvēku un kuras tiek slikti ventilētas. 
Apmeklējot medicīnas iestādes, vēlams lietot ķirur-
ģisko masku. Lai arī gripa ir gaisa pilienu infekcija, 
tā tiek pārnēsāta arī kontakta veidā, tādēļ nepie-
ciešams biežāk mazgāt rokas.

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

Ja ir aizdomas par gripu vai bijis ciešs kontakts 
ar gripas slimnieku, grūtniecei nekavējoties jāsa-
zinās ar ģimenes ārstu, lai lemtu par medikamen-
tozo terapiju.

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

Alvils Krams: 
«Sievietes 
ir jutīgākas 
pret atkarības 
veidošanos 
no nikotīna. 
Viņas ir arī 
«apzinīgākas» 
smēķētā-
jas negatīvā 
nozīmē, jo 
ievelk taba-
kas dūmus 
dziļāk plaušās 
un ilgāk aiztur 
elpu ieelpā.»Fo
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

LAUMA ABRAMOVIČA

Astoņas stundas kvalitatīva miega ir ietei-
camā dienas deva pieaugušajam, taču 
ikdienā nereti sastopam cilvēkus, kas 
pietiekami neizguļas vai kurus pat moka 
bezmiegs. Sievietēm tas dažādu iemeslu 
dēļ konstatējams biežāk nekā vīriešiem.

Par bezmiegu, tā iemesliem un ārstēšanu saru-
nājamies ar ārsta prakses Miega kabinets psihi-
atri Iju Cimdiņu.

– Kas ir bezmiegs un kādi ir tā iemesli?
– Bezmiegs ir viens no biežāk sastopamajiem 
miega traucējumu veidiem. Tam ir četras pazīmes: 
grūti aizmigt ātrāk nekā 30 minūtēs, mošanās 
naktī, pārāk agra mošanās no rīta un subjek-
tīvā pazīme – sajūta, ka cilvēks nākamajā rītā 
nav izgulējies.
Bezmiega iemesli var būt dažādi, taču biežākie 
ir saistīti ar stresu, sociālo spriedzi, individuāliem 
pārdzīvojumiem, pārmērīgu darba un mājas slo-
dzi. Cilvēkiem nav laika gulēt, kas bieži ir argu-
ments pusaudžu un jauniešu vecumā. Bezmiega 
iemesls var būt arī sāpes un saslimšanas, piemē-
ram, iesnas, kas traucē brīvi elpot un gulēt. Arī 
miega higiēnas neievērošana ir bezmiega raša-
nās cēlonis.
Ja miega traucējumi ir vismaz trīs reizes nedēļā 
un ilgāk par trim nedēļām, var runāt par hronis-
kiem miega traucējumiem. Akūti miega traucē-
jumi ir pēkšņa nespēšana aizmigt un izgulēties. 
Pārejoši miega traucējumi ir saistīti, piemēram, ar 
laika zonu maiņu, ar konkrētu notikumu, pēc vai 
pirms kura miegs tiek traucēts.
Plašos pētījumos ir noskaidrots, ka no miega trau-
cējumiem pasaulē cieš trešdaļa cilvēku. Pētījumos 
Latvijā secināts, ka vairāk nekā puse cilvēku cieš 
no miega traucējumiem.
– No cik gadu vecuma var runāt par miega 
traucējumiem? 
– Par miega traucējumiem var runāt jau ļoti 
agrīni, jo katram vecumam ir rekomendējamais 
un nepieciešamais miega ilgums. Arī ja jaun-
dzimušais neguļ pietiekami ilgi, viņam var būt 
miega traucējumi.
Sievietes no miega traucējumiem cieš divreiz bie-
žāk nekā vīrieši. Tas ir saistīts ar sieviešu emociona-
litāti, jūtīgumu, pārdzīvojumiem. Sievietes strādā 
vairāk, jo viņām ir gan darba, gan mājas slodze, 
turklāt viņas ir pakļautas hormonu svārstībām, kas 
tiešā veidā ietekmē miegu gan pusaudžu vecumā, 
gan grūtniecības un bērnu barošanas laikā, gan 
menopauzes laikā.
Riska grupa ir arī pusaudži un jaunieši, kuriem 
nav laika gulēt, un veci cilvēki. Līdz ar vecumu 
bioloģiski aktīvās vielas jebkuram cilvēkam izda-
lās arvien mazākā daudzumā, un tas ietekmē arī 
miegu un tā ilgumu.
– Vai ilgstošs bezmiegs ietekmē cilvēkus?
– Miega traucējumi ietekmē visas cilvēka dzīves 
jomas – komunikāciju, attiecības, darbu un darba 
rezultātus, veselību. Nepietiekama miega sekas 
var būt dažādas, bet uzskatāmākās ir nogurums, 
grūtības koncentrēties, iegaumēt un atcerēties, 
noturēt uzmanību, pieņemt lēmumus, cilvēks ir 

vieglāk aizkaitināms. Arī �ziskajā līmenī organisms 
nav atpūties, miegā nenotiek sakārtošanas un 
atjaunošanas process. Tāpēc cieš viss organisms.
– Kā šo problēmu varētu risināt?
– Svarīga ir miega higiēna, kas ir jāievēro gan cil-
vēkam ar miega grūtībām, gan arī pilnīgi vese-
lam cilvēkam. Tas ir viens no veselīga dzīvesveida 
aspektiem. Būtiski ir tas, ka vairums cilvēku neie-
vēro visus miega higiēnas principus. Pats galve-
nais ir miega–nomoda režīms, proti, vienā laikā 
iet gulēt un vienā celties, tai skaitā arī brīvdienās. 
Rekomendējamais miega ilgums ir astoņas stun-
das, rekomendējamais laiks – tumsa. Gulēšana 
notiek horizontālā stāvoklī, līdz ar to būtiska ir 
vide – matracis, spilvens, sega, palags. Svarīga ir 
arī vides temperatūra, pietiekams skābekļa dau-
dzums. Fiziskās aktivitātes veselīgam dzīvesvei-
dam ir nepieciešamas, bet tās tiek rekomendētas 
pēcpusdienā, ne vakarā, jo �ziskās aktivitātes var 
traucēt gulēšanai. Nav ieteicams lietot kofeīnu, 
nikotīnu, īpaši pirms gulētiešanas un pamosto-
ties nakts vidū. Alkohola lietošana pirms gulētie-
šanas arī nav ieteicama, jo tas miega traucējumus 
nerisina un jauc miega struktūru. Arī ēšana pirms 
gulētiešanas nav vēlama. Ģimenes rituāli, pie-
mēram, krūze tējas vai glāze silta piena pirms 
miega darbojas labāk. Rituālos ietilpst arī laiks 
pirms miega un tas, ko šajā laikā darām. Būtisks 
ir arī klusums.
– Dažiem cilvēkiem var traucēt arī pulksteņa 
tikšķēšana, trokšņi no ielas.
– Jā, tas ir kairinājums, tāpēc mūsdienās labāka 
miega panākšanai tiek piedāvāti gan ausu aiz-
bāžņi, gan auduma brilles, kas nodrošina tumsu. 
Trokšņi var traucēt, gulēšanai ir nepieciešams 
klusums. 
– Cik nepieciešamas bezmiega gadījumā ir 
miega vai citas zāles?
– Palīdzēt var arī tautas līdzekļi – tējas, miega 
spilventiņi, uzlējumi. Medikamentus, protams, 
labāk lietot tikai ar ārsta ziņu. Ja ir gaidāms svarīgs 
notikums, pirms kura nepieciešams izgulēties, un 
tiešām nav citu variantu, medikaments lielu ļau-
numu nenodarīs, bet tas ir jālieto tikai un vienīgi 
pēc ārsta rekomendācijas.
– Jūs minējāt, ka kvalitatīvam miegam būtiska 
ir arī vide. Kā cilvēkam neapjukt lielajā piedā-
vājumu klāstā un izvēlēties pareizo matraci, 

spilvenu? Vai esat novērojusi, ka cilvēki «uzķe-
ras» uz dažādu reklāmu piedāvājumiem, un tā 
vietā, lai būtu labāk, tiek traucēts viņu miegs?
– Jā, tā notiek, jo cilvēkiem ir vēlme nopirkt labu 
lietu par nelielu naudas summu. Lētas lietas bieži 
vien nav kvalitatīvas. Tā ir reklāmas negatīvā 
ietekme. Ja cilvēks saprot, ka, piemēram, labam 
matracim ir pietiekami lielas izmaksas, viņš uz 
tādiem piedāvājumiem «neiekrīt».
– Vai kvalitatīvu miegu var ietekmēt, pie-
mēram, nespēja sagādāt labu matraci? Vai 
ekonomiskie apstākļi mūsdienās ir izplatīts 
arguments miega trūkumam un bezmiegam, 
apgalvojot, ka jāpelna nauda, lai nodrošinātu 
ģimeni? 
– Jā, nespēja sagādāt labu matraci ir problēma. 
Gulēšana uz dīvāniem, nevis gultā, kur ir matracis, 
nav labākā vieta ilgstošai gulēšanai. Runājot par 
ekonomiskajiem apstākļiem, bieži ir tā, ka daudzo 
darbu dēļ pietiekami ilgam miegam neatliek laika. 
Miegs ir pirmais, no kā cilvēki bieži vien atsakās. 
Tā ilgtermiņā ir slikta izvēle.
– Kurš ir tas brīdis, kad cilvēkam ar miega trau-
cējumiem ir jādodas pie ārsta?
– Tas ir brīdis, kad miega traucējumi kļūst hro-
niski, ir ilgāki par trim nedēļām. Pētījumi liecina, 
ka par miega problēmām cilvēki sūdzas daudz 
vēlāk – pat pēc sešiem septiņiem gadiem. Saistībā 
ar miega traucējumiem cilvēki pie ārstiem parasti 
vēršas pēc tam, kad jau ir jautājuši padomu ģime-
nes locekļiem, radiniekiem, kaimiņiem, citiem 
konsultantiem, to vidū farmaceitiem. Ja miega 
traucējumi ir ilgāki par trim nedēļām, es ieteiktu 
vērsties pie ārsta un meklēt palīdzību, lai risinātu 
šo problēmu.
– Vai pašārstēšanās, izmantojot zāļu tējas, 
kādā brīdī var kļūt bīstama?
– Bīstama var būt alerģiska reakcija, piemēram, 
pret ziedputekšņiem. Ja cilvēkiem ir alerģija pret 
noteiktiem ziediem, protams, nevajadzētu lietot 
tējas, kuru sastāvā tie ir.
– Vai, ilgstoši lietojot zāļu tējas, var veidoties 
pieradums un vai tās var vairs nepalīdzēt?
– Jā, pieradums var veidoties. Ir veikti pētījumi, ka 
cilvēks visātrāk pierod pie baldriānu saknes: nāka-
majā dienā pēc lietošanas var būt smaga galva un 
noguruma sajūtu. Ja, lietojot tējas, miega traucē-
jumi nepāriet, jāvēršas pie ārsta.

– Cik ātri cilvēks ar miega traucējumiem, bez-
miegu var atgriezties pie kvalitatīva miega?
– Ja cilvēks ir nonācis līdz situācijai, kad viņam 
ir jālieto medikamenti, viņš var sākt labi gulēt 
jau pirmajā otrajā naktī pēc zāļu lietošanas. Lai 
atgrieztos pie kvalitatīva miega, ir jāņem vērā 
vairāki iemesli. Piemēram, ja stress turpinās vai ir 
smagas �ziskas saslimšanas, atgriešanās nav ātra. 
Tomēr medikamenti un ārstēšana var censties 
panākt to, ka cilvēks guļ kvalitatīvi. Atgriešanos 
pie kvalitatīva miega var nodrošināt arī ar dzīves-
veida izmaiņām, terapiju, kā arī mainīt skatījumu 
uz dzīvi. Iedarbības laiks katrai metodei ir dažāds.
– Kāda attieksme pret bezmiegu ir cilvē-
kiem Latvijā?
– Visā pasaulē pret miegu kā pret vērtību un pret 
miega traucējumiem kā pret problēmu neizturas 
pietiekami nopietni. Pie mums ir tāpat. Aktīvi par 
to sūdzas ļoti reti. Ja ģimenes ārsts vai cits speciā-
lists starp citiem jautājumiem pajautā, kā pacien-
tam ir ar miegu, atklājas, ka ar to ir grūtības. Miegs 
ir kaut kas pats par sevi saprotams. Pat tad, ja tas 
nav labs, cilvēks domā, ka tas pāries pats no sevis. 
Latvijā izplatītākais bezmiega iemesls ir stress un 
sociālais stress, notikumi dzīvē, drošības sajūtas 
par rītdienu trūkums. Latvijā un citur pasaulē bīs-
tams faktors ir alkohols, kad cilvēki pašārstējas un 
lieto nevis zāļu tējas, bet alkoholu. Tas sākas ar 
glāzi vīna katru vakaru, bet ar laiku šī glāze diem-
žēl aug. Alkohola lietošana miega traucējumu dēļ 
ir viens no biežākajiem pašārstēšanās veidiem, kas 
nereti ir aizsākums alkoholismam.
– Ko jūs ieteiktu cilvēkiem ar miega traucē-
jumiem? 
– Es ieteiktu noteikti vērsties pie ārsta, mēģināt 
nenovērtēt miegu par zemu. Arī pieaugušam cil-
vēkam ir jāguļ ieteicamās astoņas stundas. Kādu 
laiku var gulēt arī sešas stundas, taču jāseko līdzi 
savai veselībai. Miega deprivācija jeb nepie-
tiekams miegs var būt par iemeslu vispārējām 
veselības problēmām. Man ļoti patīk afrikāņu 
sakāmvārds: «Lai uzaudzinātu bērnu, ir vajadzīgs 
ciems.» Es redzu, ka jaunajām māmiņām bieži 
nepietiek miega, pietrūkst arī atbalsta. Viņām 
ir jātiek galā ar visu – gan bērnu, gan mājas dar-
biem. Ideāls modelis ir tāds, ka māmiņa guļ tikpat, 
cik bērns, bet māmiņas tieši tajā laikā sāk darbo-
ties pa māju.

Miegs – pirmais, 
no kā atsakās

Visā pasaulē pret miegu kā pret vērtību un pret miega traucējumiem kā pret problēmu neizturas pietiekami nopietni. Latvijā 
izplatītākais bezmiega iemesls ir stress un sociālais stress, notikumi dzīvē, drošības sajūtas par rītdienu trūkums.
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Sievietes
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Bailes dzirdēt vārdus – jums ir astma – ir 
viens no iemesliem, kāpēc cilvēki nereti 
novēloti dodas pie ārsta, lai pastāstītu 
par savām veselības likstām.

Par astmu, mītiem, kas saistīti ar šo diagnozi, un 
mūsdienīgām slimības ārstēšanas iespējām runā-
jam ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas pneimonoloģi alergoloģi Antru Beķeri.

– Bieži dzirdam, ka arvien pieaug smēķējošo 
sieviešu skaits. Ko vēsta jūsu pieredze – kā tas 
ir ietekmējis mūsu sieviešu plaušas?
– Smēķēšana nešķiro, vai tās ir vīrieša vai sievie-
tes plaušas, tā ietekmē abus dzimumus. Visiem, 
kuri smēķē, ir hronisks iekaisums, kam attīsto-
ties, var rasties astma, HOPS (hroniska obstruk-
tīva plaušu slimība), vēzis vai citas plaušu slimības. 
Taču tā ir taisnība, ka sievietes smēķē daudz, un 
viņām visas plaušu slimības rodas biežāk nekā 
tām, kuras nesmēķē.
Tiesa, var būt arī tā, ka sieviete nekad mūžā nav 
smēķējusi, bet viņai ir astma, plaušu vēzis un citas 
kaites. Jāatceras, ka tikpat kaitīga kā pati smē-
ķēšana, ir arī pasīvā smēķēšana. Piemēram, ja 
sievietes vīrs smēķē un viņa regulāri uzturas pie-
smēķētās telpās, tad var saslimt ar plaušu slimī-
bām. Tā patiešām mēdz būt, ka smēķē vīrs, bet 
HOPS ir sievai. Tāpat mēdz būt, ka vēzis ir nevis 
tam, kurš smēķē, bet nesmēķētājam, kurš dzīvo 
kopā ar smēķētāju. Šodien jaunieši sāk smēķēt 
ļoti agri, un smēķē gan puiši, gan meitenes, tāpēc 
arvien agrāk parādās hronisks klepus, astma un 
citas plaušu slimības.
– Viena no hroniskām elpceļu slimībām ir 
astma. Kā tā izpaužas un ar ko atšķiras no 
citām plaušu slimībām?
– Astmas gadījumā cilvēkam ir pastāvīgs iekai-
sums elpceļos. Slimība var sākties jau bērnībā, 
jaunībā un pēc tam ļoti bieži turpināties visu dzīvi. 
Astma var attīstīties jebkurā vecumā. Jo tā parā-
dās vēlāk, jo bieži vien slimībai ir nelabvēlīgāka 
norise, tā ir grūtāk ārstējama. Sevišķi, ja astma 
sākas sievietēm 40–50 gadu vecumā, tā ir grū-
tāk kontrolējama un vajadzīgas lielākas medi-
kamentu devas. Iekaisums elpceļos ir hronisks, 
pastāvīgs, un tas ir jāārstē. Ne vienmēr astma ir 
saistīta ar alerģisku iekaisumu. Tas ir mīts, ka cil-
vēkam, kuram nav alerģijas, astma nevar būt. Ast-
mai ir raksturīgs lēkmjveidīgs elpas trūkums vai 
klepus. Pie slodzes, saskaroties ar alergēniem, 
vai pēc vīrusa infekcijām tas parādās vai pastip-
rinās. Parasti elpas trūkums ir lēkmjveidīgs, bet, 
ja pacients ārstējas, regulāri ievēro visus nosacīju-
mus, tad iekaisumu var mazināt, un cilvēks neizjūt 
nekādas problēmas, var sportot, skriet, veikt visas 
ikdienas aktivitātes. Ir arī retāki astmas varianti – 
klepus forma, kad simptoms nav elpas trūkums, 
bet ir lēkmjveidīgs klepus pie slodzes, kairinājuma 
gadījumā. Šo formu bieži vien ir grūtāk atpazīt, jo 
elpošanas funkcija ir laba, tāpēc ir jāpieliek lielā-
kas pūles, lai noteiktu diagnozi. Citiem cilvēkiem 
ir sūdzības, ka viņiem it kā ir apstīpots krūškurvis, 
smagums krūtīs, un tas var liecināt par bronhiālās 
astmas esamību.
– Garās rindas pie speciālistiem, augstās vizīšu 
un diagnostikas izmaksas bieži vien tiek minē-
tas kā iemesli, kāpēc cilvēki laikus nedodas 
pie ārsta. Vai par rindām ir pamats sūdzēties 
arī astmas slimniekiem?
– Diagnostika nav sarežģīta, un tās izmaksas nav 
lielas. Cilvēks ar ģimenes ārsta nosūtījumu iet pie 
speciālista un samaksā pacienta nodevu. Ir medi-
cīnas iestādes, kur rindas ir garākas, bet ir vietas, 

kur rindā jāgaida 2–3 nedēļas. Būtībā galvenais, 
kas ir nepieciešams astmas diagnosticēšanai, ir 
spirometrija, ar kuras palīdzību pārbauda elpo-
šanas funkciju. Šis izmeklējums neaizņems daudz 
laika. Bieži vien jau pirmās vizītes laikā var noteikt 
diagnozi, bet var būt arī neparastāki gadījumi, kad 
ir jāveic papildu izmeklējumi. Tas, ka ir rindas un 
tāpēc cilvēks nedodas pie ārsta, ir atrunas. Drīzāk 
cilvēkiem ir bailes, neapzināti viņi vienkārši negrib 
uzzināt diagnozi, tāpēc palīdzību meklē novēloti. 
Pie plaušu ārsta noteikti nav jāgaida rindā pus-
gads. Tāpēc, ja, piemēram, pēc vīrusa infekcijas 
klepus ilgstoši nepāriet, tad vajadzētu griezties 
pie ārsta. It īpaši, ja pirms tam cilvēks visu laiku 
juties labi un elpas trūkuma nekad nav bijis. Gai-
dīt, līdz sāk pīkstēt bronhi, nav prātīgi.
– Kas liecina, ka ir laiks doties pie ārsta un ar 
aptiekas apmeklējumu vien nebūs līdzēts?
– Ja tādi simptomi kā klepus parādās pēc katras 
vīrusu infekcijas un tas atkārtojas vairākas rei-
zes gadā, tad ir jāpārbauda, vai tā nav bronhiālā 
astma. Tāpat jāpievērš uzmanība lēkmjveidīgam 
elpas trūkumam pie slodzes, stresa situācijās, kas 
bieži atkārtojas. Ieilgušu klepu vispār nevar atstāt 
bez ievērības. Ja tas neskaidru iemeslu dēļ ilgst 
trīs nedēļas, jāveic rentgens. Bieži vien pacienti 
pie manis nonāk tad, kad viņi ir izdzēruši visus 
iespējamos klepus sīrupus, ko var nopirkt aptiekā, 
un saka, lai tikai viņiem neizraksta kādu no tiem, 
jo viņi tos vairs nevar iedzert. Ja klepus iemesls ir 
astma, sīrups nelīdzēs.
– Kādi ir reālās dzīves izaicinājumi, kad diag-
noze ir noteikta? Kādi faktori ietekmē terapi-
jas efektivitāti?
– Cilvēki no astmas diagnozes baidās. Varbūt tā ir 
radinieku pieredze, un viņi jau bērnībā ir redzējuši, 

kādas problēmas astma sagādā, jo agrāk nebija 
mūsdienīgu medikamentu slimības ārstēšanai. 
Kopš 90. gadiem mums ir zāles, ko lietojam lokāli, 
inhalāciju veidā, tām nav blakusefektu, kādi bija 
tabletēm. Ja pacients zāles lieto regulāri, pareizi, 
atbilstošās devās un slimību kontrolē, viņš astmu 
neizjūt, var veikt jebkuras ikdienas aktivitātes, 
skriet, peldēt utt. Ir ļoti daudz sportistu, kuriem ir 
astma. Viņi turpina lietot zāles, trenēties, piedalī-
ties sacensībās. Astma nav iemesls, lai ierobežotu 
savu dzīvi. Tikai aptuveni 10% slimības gadījumu 
slikti padodas ārstēšanai, norit smagi, neskatoties 
uz to, ka cilvēks zāles lieto regulāri.
Tā kā astma ir hroniska slimība, tad, lai kontrolētu 
iekaisumu elpceļos, zāles ir jālieto regulāri. Tāpēc 
pacienta līdzestībai ir liela nozīme. Ir gadījumi, 
kad, kļūstot labāk, pacients zāles pārtrauc lietot, 
un pēc kāda laika slimības simptomi atjaunojas. 
Protams, ja ir sasniegta laba remisija, nav paasinā-
jumu, zāles var nelietot, taču ir jāseko, kā cilvēks 
jūtas, jāveic elpošanas izmeklējumi. Ja nākamais 
paasinājums parādās jau mēnesi pēc terapijas 
pārtraukšanas, tad tas nozīmē, ka ārstēšanu pār-
traukt nedrīkst.
– Hroniska slimība nozīmē ilgtermiņa ārstē-
šanu un tātad paša pacienta disciplīnu. 
Kādas ir biežākās sūdzības, neapmierinā-
tības iemesli no pacientu puses? Vai ir kādi 
jaunumi terapijā, kas palīdzētu uzlabot 
pacienta līdzestību?
– Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc pacienti 
negrib lietot medikamentus, ir bailes no piera-
duma. Tomēr nevajag jaukt pieradumu ar ārstē-
šanu. Ja pacients pārtrauc lietot zāles, iekaisums 
atkal parādās, un atkal ir jālieto medikamenti. 
Viņam šķiet, ka tā izpaužas pieradums. Cilvēki 

vispār baidās no hormonu preparātiem, jo tas 
saistās ar laiku, kad šos medikamentus lietoja tab-
lešu veidā, kam bija dažādi blakusefekti. Tagad tie 
ir inhalējami, jālieto ļoti mazās devās, un blakus 
reakciju risks ir ļoti neliels. Ārstu uzdevums ir pār-
liecināt pacientu un izstāstīt, kāpēc zāles ir jālieto 
ilgstoši, jo cilvēki bieži vien nesaprot, kāpēc tas 
jādara, ja nav nekādu problēmu. Kad tiek uzsākta 
ārstēšana, pirmais pazūd klepus, elpas trūkums, 
pēc tam jau labāk var veikt visas aktivitātes, bet, 
lai samazinātos iekaisums elpceļos, jāārstējas 4–5 
mēnešus. Diemžēl bieži vien pēc mēneša, kad 
kļūst labāk, pacients ārstēšanos pārtrauc.
Pacientiem labāk patīk tie medikamenti, kuri ir 
mazākās devās, lietojami vienreiz dienā. Patīk arī 
kombinētie līdzekļi, kur vienā ierīcē ir gan ārstējo-
šais medikaments, gan bronhu paplašinātājs. Šīs 
nianses ārstēšanu padara pacientam draudzīgāku. 
Ja cilvēkam izraksta trīs inhalatorus, viņš reizēm 
nesaprot, kurā brīdī kas ir jālieto. Pacientiem drau-
dzīgākas ir vienkāršākas ierīces un vienreiz dienā 
lietojami medikamenti.
– Vai ir viegli apgūt inhalatoru lietošanu? 
No tā pareizas lietošanas ir atkarīga ārstēša-
nas efektivitāte.
– Nozīmējot medikamentus, mūsu pirmais 
uzdevums ir izstāstīt, kā tie darbojas, parādīt, kā 
rīkoties ar inhalatoru, ļaut pašam pacientam to 
aptaustīt. Līdzi uz mājām dodam izdales mate-
riālus ar shēmām, kurās parādīts, kā inhalators 
jāatver, kā jāieelpo, kas jādara pēc tam. Tomēr 
pašā sākumā pacientiem bieži vien ir šoks par 
diagnozi, un viņi pusi no vizītē stāstītā neatceras. 
Tāpēc, ja cilvēks otrās vizītes laikā stāsta, ka viņam 
medikaments nelīdz, mēs vispirms pārbaudām, 
vai inhalators tiek pareizi lietots, jo reizēm nevis 
medikaments nelīdz, bet tas netiek lietots pareizi. 
Tikai pēc tam mēs nepieciešamības gadījumā 
mainām devas vai inhalatoru. Ierīces pareiza 
lietošana ir ļoti svarīga. Gribu atgādināt: ja nav 
skaidrs, ko un kā ar ierīci darīt, tad labāk vai nu 
griezties pie ģimenes ārsta, vai astmas kabinetā. 
Lielajās slimnīcās tādi ir, un māsiņa vēlreiz apmā-
cīs, kā inhalatoru lietot pareizi. Tas ir ļoti būtiski, 
jo, nepareizi lietojot medikamentu, pacients ir 
iztērējis naudu, bet labuma nav nekāda. Slimī-
bas veiksmīgā ārstēšanā svarīga ir pacienta un 
ārsta sadarbība, līdzestība un medikamenta 
pareiza lietošana.
– Ko jūs ik dienas iesakāt savām pacientēm un 
vēlētos novēlēt arī šī raksta lasītājām?
– Visām sievietēm es ieteiktu padomāt par sevi. 
Ir jāvelta laiks sev, ne tikai bērniem, ģimenei, 
darbam. Ir jāpievērš uzmanība savai veselībai. 
Ja kaut kas nav kārtībā, ir klepus vai elpas trū-
kums, it īpaši sievietēm ap 50–60 gadiem, nevajag 
domāt, ka tās ir vecuma pazīmes. Vajag parunāt 
ar ģimenes ārstu, ko darīt. Tāpat es gribētu aici-
nāt uztaisīt rentgenu, ja ir ieildzis klepus u.c. Es 
aicinu nesmēķēt un smēķētājām atmest smēķē-
šanu. Īpaši nelāgi ir, ja māmiņas smēķē, bērnam 
klāt esot. Ja sievietes smēķē grūtniecības laikā, 
viņas jau tad nodara pāri bērniņam. Viņa plaušas 
var attīstīties sliktāk, un bērns potenciāli var būt 
nākošais plaušu slimnieks. Pasīvā smēķēšana ir 
tikpat bīstama kā aktīvā smēķēšana.
Mātes, kuru bērniem ir bronhiālā astma, bieži vien 
ļoti cenšas bērnu pasargāt, piemēram, aizliegt 
nodarboties ar sporta aktivitātēm, iet laukā, lai 
nesaaukstējas. Tas nav pareizi, jo ir pierādīts, ka 
neliela �ziska slodze samazina iekaisumu elpceļos.
Tāpat sievietēm vajadzētu pieskatīt savus vīrus un 
vecākus, ja viņi smēķē un klepo. Vīrieši ļoti bieži 
negrib iet pie ārsta, un slimības attīstās. Ja jums 
kaut kas šķiet aizdomīgi, mudiniet savus mīļos 
doties pie ārsta!

Astmas slimnieki var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Antra Beķere: «Astma var attīstīties jebkurā vecumā. Jo tā parādās vēlāk, jo bieži 
vien slimībai ir nelabvēlīgāka norise. Sevišķi, ja astma sākas sievietēm 40–50 gadu 
vecumā, tā ir grūtāk kontrolējama un vajadzīgas lielākas medikamentu devas.»
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Sievietes
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

TOMS ZVIRBULIS

Attīstoties modernajai medicīnai, pagari-
nās cilvēku mūža ilgums, un dzīves otrajā 
pusē arvien biežāk sastopamies ar smē-
ķētājiem raksturīgu slimību – HOPS (hro-
niska obstruktīva plaušu slimība).

Uz sarunu par to, kā visefektīvāk ar šo slimību 
cīnīties un ko darīt, ja kāds mums tuvs cilvēks ar 
to saskāries, aicinājām pneimonoloģi Dr. med. 
Eviju Livčāni.

– Ja runājam par vīrieša veselību, parasti runā 
par to, ka jāiet pie urologa un jāpārbauda 
prostata, sievietēm savukārt jāapmeklē gine-
kologs. Kā ir ar elpceļiem? Kāda ir Latvijas 
iedzīvotāju elpceļu veselība?
– Pieļauju, ka slikta, jo smēķē liela daļa darbspē-
jīgo Latvijas iedzīvotāju. Tas līdzi nes smēķēšanas 
izraisītas slimības, piemēram, sirds asinsvadu sli-
mības, elpceļu slimības, audzējus. Runājot par 
elpceļiem, smēķēšana ir galvenais HOPS izraisī-
tājs – 90% no šīs slimības pacientiem smēķē. Bie-
žāk ar to slimo vīrieši, jo starp viņiem ir arī vairāk 
smēķētāju. Mēdz būt arī kaitīgi darba apstākļi, pie-
mēram, rūpniecībā nodarbināti cilvēki, kuru pro-
fesijas ir saistītas ar metalurģiju, metināšanu utt. 
Tas ir bieds plaušu ārstam. Pārklājoties kaitīgiem 
darba apstākļiem un smēķēšanai, veselība tiek 
padarīta vēl sliktāka. Ja vidēji cilvēks sāk smēķēt 
18 gadu vecumā, tad īsi pirms 60 gadu sasnieg-
šanas viņš ir smēķējis jau kritiskos 40 gadus, un 
veselība pasliktinās. Daudzi saka: aizgāju pensijā 
un sākās problēmas. Problēmas sākās nevis pen-
sijas dēļ, bet gan smēķēšanas dēļ atstātās grau-
jošās ietekmes.
– Cik bieži vajadzētu veikt plaušu apskates?
– Ja pacients smēķē, tad viņam plaušu rentgens 
obligāti būtu jāveic reizi gadā. Veselam cilvēkam 
to iesaka darīt reizi trīs gados. Smēķētājam ir jāat-
ceras, ka viņš ir riska grupā un viņam ar ģimenes 
ārstu jāvienojas par biežāku plaušu pārbaudi. Ja 
pacientam jau ir kādas sūdzības – klepus, krēpu 
izdalīšanās, elpas trūkums –, tad viņam noteikti 
ir jāiet ne tikai pie ģimenes ārsta, bet gan jāgrie-
žas pie speciālista, lai noskaidrotu, vai plaušās nav 
notikušas kāds strukturālas pārmaiņas, kuras var 
redzēt rentgenā, un vai nav problēmu ar plaušu 
funkciju, kas noved pie dzīves kvalitātes krišanās, 
jo pacients vairs nav spējīgs izturēt agrāko slodzi.
– Garas rindas un augstas izmaksas parasti 
tiek minētas kā galvenie iemesli, kāpēc cil-
vēki nedodas pie ārsta. Vai HOPS gadījumā 
diagnostika ir dārga?
– Nē, noteikti nē. Sāksim ar to, ka plaušu rentgens, 
pat ja to veic par maksu, nav dārgo izmeklējumu 

sarakstā. Tie ir 6–7 eiro. Pneimonologs ir gana pie-
ejams speciālists, mēs strādājam dažādās veselī-
bas iestādēs.
Parasti HOPS diagnosticē ar spirogrā�jas metodi. 
Mērot pacientam izelpas plūsmu, dažu minūšu 
laikā mēs varam noteikt, vai viņam ir plaušu funk-
cijas traucējumi un ir novērojama elpošanas funk-
ciju nepietiekamība.
– Kā pacientam zināt, pie kura ārsta vērsties? 
Varbūt pietiek ar aptiekas apmeklēšanu un 
klepus sīrupa iegādāšanos?
– Protams, diezin vai ar jebkuru slimību mēs jau 
pirmajā brīdī skriesim pie ārsta. Ja problēma ir 
tikai 2–3 dienas, tad tiešām var sākt ar klepus 
sīrupu un sūkājamajām tabletēm. Taču, ja prob-
lēma ir ilgāka par trim nedēļām, klepus nekļūst 
mazāks un sliktākajā gadījumā krēpās parādās asi-
nis, krēpas kļūst strutainas vai parādās elpas trū-
kums, būtu jāmeklē palīdzība pie ģimenes ārsta, 
kurš veic pamatizmeklējumus. Tad pacients tiek 
sūtīts pie speciālista, lai tālāk vērtētu visu sūdzību 
kompleksu. Taču iniciatoram ir jābūt pacientam. 
Diemžēl vīrieši pie ārsta iet negrib, tāpēc sievie-
tēm ir jābūt gudrām, redzot, ka šī problēma ir 
ieilgusi, un jāpamudina savs dzīvesbiedrs apmek-
lēt pneimonologu.
– Kad ārsts ir apmeklēts un ārstēšana ir norī-
kota, kādi faktori ietekmē terapijas efek-
tivitāti? Cik liela loma slimības kontrolē ir 
medikamentiem un cik – pašam pacientam?
– HOPS parasti ir smēķēšanas izraisīta, tāpēc, 
ja ir noteikta šāda diagnoze, tad pirmais svarī-
gais solis būtu smēķēšanas atmešana. Nav tādu 
medikamentu, kas plaušas padarīs atkal jaunas 
un veselas. Ar zāļu palīdzību mēs varam apstā-
dināt slimības tālāku progresēšanu. Otrkārt, 
ārsta izrakstītie medikamenti ir jālieto pareizi. Ar 
to nepietiks, ka zāles ir nopirktas, sākotnēji lie-
totas regulāri, sniegušas gaidīto efektu un pēc 
tam noliktas plauktā un aizmirstas līdz brīdim, 
kad atkal kļūst slikti. Zāles ir jālieto pareizi, tās 
jālieto regulāri. Ja pacients tās kādu laiku lieto-
jis, tad katrā vizītē pie speciālista medikamenti 
būtu jāņem līdzi, lai pārrunātu un pārbaudītu to 
lietošanas tehniku. Tā kā HOPS ārstēšanā izmanto 
inhalējamos medikamentus, tehnikai ir ļoti liela 
nozīme, lai tie nonāktu plaušu daļā, kur tas ir vis-
vairāk nepieciešams. Tātad ļoti svarīga ir gan 
pacienta līdzestība, gan ārsta rekomendācijas, 
gan �ziskās aktivitātes.
– Kā fiziskas aktivitātes var ietekmēt stāvokļa 
uzlabošanos? 
– Smēķētājiem elpceļu gludajā muskulatūrā 
vairākas reizes dienā veidojas nekontrolējamas 
spazmas, kas mēģina organismu pasargāt no kar-
stajiem cigarešu dūmiem. Šī muskulatūra ar laiku 
nogurst un nespēj atslābināties un sašaurināties, 

kā tas ir nesmēķētājiem, tāpēc vairs nepilda savas 
funkcijas. Tas viss noved pie gāzu apmaiņas trau-
cējumiem, jo bronhi ir sašaurināti un pilni ar krē-
pām. Skābeklis nevar nonākt līdz alveolām, kur 
notiek gāzu maiņa, un cilvēkam sāk trūkt skā-
bekļa. Skābekļa trūkums noved pie tā, ka slik-
tāk strādā smadzenes. Mēs katrs zinām, ka mazā 
telpā, kurā ir daudz cilvēku, mums nāk miegs un 
ir grūti. Smēķētājiem šādas problēmas var būt 
arī ārpus telpām. Ar medikamentu palīdzību 
mēs cenšamies to novērst, turēt vaļā sašaurinā-
tos bronhus, ārstēt iekaisumu bronhos, veicināt 
atklepošanu. Medikamenti kopā ar elemen-
tāru �zisku slodzi, sākotnēji kaut vai 20 minūšu 
pastaigu svaigā gaisā, sniedz labu efektu. Pirm-
kārt, pacients, pārvarot sevi, iziet ārā, izkustas, 
gūst baudījumu no apkārtējās dabas. Kustoties 
cilvēks neļauj atrofēties muskuļiem, kas pie nepie-
tiekama skābekļa daudzuma organismā notiek 
visai ātri. Ļoti svarīgs ir arī apkārtējo atbalsts. Pie-
mēram, ģimene var motivēt cilvēku atmest smē-
ķēšanu. Ja smēķē abi partneri, tad ārstam būtu 
ļoti lietderīgi runāt ar dzīvesbiedri, jo ir ļoti grūti 
vienam atmest smēķēt, ja blakus otrs to turpina. 
Ģimenei būtu vēlams iesaistīties arī �zisko aktivi-
tāšu nodrošināšanā. Ja pacients ir smagi slims un 
paša spēkiem nav spējīgs iziet ārpus savas dzīves-
vietas, ģimene viņam varētu iegādāties velotre-
nažieri, uz kura viņš veiktu nepieciešamo kustību 
apjomu muskuļu masas saglabāšanai. Svarīga ir arī 
diēta. Ja ir zudusi muskuļu masa, tad pacientam 
ir ļoti svarīgi uzņemt adekvātu uztura daudzums, 
taču viņš to bieži vien sava stāvokļa dēļ nevar izda-
rīt. Šeit atkal svarīga ir ģimenes līdzdarbošanās.
– Jūs minējāt, ka ar HOPS vairāk slimo vīrieši, 
kāda situācija ir sievietēm?
– Sievietēm bieži vien grūtniecība un bērnu audzi-
nāšana ierobežo smēķēšanu. Vēlāk sievietes to 
vienkārši neatsāk darīt, kaut arī agrāk ir smēķē-
jušas. Ir sievietes, kuras sāk smēķēt brieduma 
gados līdzi saviem vīriem. HOPS pilnīgi noteikti 
apdraud visus – gan sievietes, gan vīriešus. Smē-
ķētāju vīriešu gan mūsu populācijā ir vairāk, arī 
smēķēšanas stāžs vīriešiem parasti ir lielāks, jo 
viņi ir sākuši smēķēt pavisam mazā vecumā. Taču 
man ir bijusi 90 gadus veca paciente, kura bija 
smēķējusi 82 gadus. Lai gan nav akmenī iekalts, 
ka ikvienam smēķētājam būs plaušu patoloģijas. 
Vienam smēķētājam var būt ievērojami sašau-
rināti asinsvadi, citam onkoloģiskas slimības – 
kuņģa, kakla vai citas lokalizācijas vēzis –, vēl 
citiem plaušu slimības.
– Pēc jūsu pieredzes, kuri pacienti vislabāk 
ievēro ārstēšanās norādījumus un kuri tieši 
otrādi – vissliktāk?
– Elpas trūkums ir viena no vissmagāk pane-
samajām slimībām. Jebkuras sāpes cilvēce ir 

iemācījusies kontrolēt ar medikamentu palīdzību, 
un mēs spējam pielāgoties. Savukārt ir ļoti iero-
bežotas iespējas novērst elpas trūkumu, kad tev 
trūkst skābekļa un smadzenes par to visu laiku sig-
nalizē. Ja problēma ir nopietna, tad cilvēks vēlas 
justies labāk, atbrīvoties no elpas trūkuma. Šādā 
situācijā, nonākot pie ārsta, viņš saprot, ka medi-
kamenti padara dzīvi labāku. Tad par līdzestības 
trūkumu mēs īsti nevaram runāt.
– Vai ir kādi jaunumi HOPS terapijā, kas varētu 
uzlabot zāļu lietošanu un pacientu līdzestību?
– Jā, medicīna ir gājusi uz priekšu, un jaunākie 
medikamenti tiek izstrādāti tā, lai tie atstātu 
pēc iespējas mazāku ietekmi uz pacienta dzī-
ves ritmu. Arvien vairāk ir vienreiz diennaktī 
lietojamu līdzekļu. Tie ir īpaši garas darbības 
bronhu paplašinātāji, kas ir ļoti ērti lietojami. 
Nenoliegsiet, ir starpība, vai jums ir jālieto zāles 
trīs vai četras reizes dienā, vai vienu reizi dienā 
ieelpojat šo medikamentu un panākat to pašu 
efektu uz veselu diennakti. Ir vēl viena revolu-
cionāra lieta pneimonoloģijā: tie ir kombinētie 
līdzekļi, kuros ir apvienots bronhu paplašinā-
tājs un ārstējošais medikaments, kas vēl labāk 
ļauj ārstēt un uzlabot dzīves kvalitāti smagā-
kiem pacientiem.
– HOPS pacienti parasti ir vīrieši pāri pusmū-
žam. Vai jums kā sievietei ir bijušas problē-
mas pārliecināt šos vecākos kungus ārstēties?
– Visbiežāk viņi negrib ticēt, ka slimību ir izraisījuši 
ārēji faktori, šajā gadījumā –smēķēšana. Man viņu 
viedoklis ir jārespektē, taču mēs slimību ārstējam 
arī tad, ja pacients neatzīst tās izcelsmi. Mēs pie-
ņemam, ka slimība ir radusies no zila gaisa, bet 
tas nenozīmē, ka es pacientam nenozīmēšu adek-
vātu ārstēšanu.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi, lai cilvēki labāk 
rūpētos par savām plaušām?
– Nesākt smēķēt! Rādīt piemēru saviem bēr-
niem un nesmēķēt pašiem. Ap 40 gadiem ir tā 
robeža, kad bērni ir jau paaugušies un daudz ko 
saprot, bet pašiem vēl nav attīstījušās ar smēķē-
šanu saistītās slimības. Tad ir pēdējais brīdis, kad 
savas nākotnes vārdā smēķēšana ir jāatmet. Jāap-
domā, kāpēc vispār es smēķēju. Parasti cilvēki 
saka, ka to dara stresa dēļ. Tādā gadījumā man 
būtu jāsmēķē no rīta līdz vakaram, ņemot vērā 
stresa līmeni, kādam ir pakļauts slimnīcas ārsts. 
Stresu var pārvarēt arī bez smēķēšanas. Vajadzētu 
saprast, kāpēc cilvēks vispār smēķē, un apsvērt, 
vai naudas ieguldījums cigaretēs, ņemot vērā 
cigarešu cenas, ir tā vērts. Visbeidzot, ja ģimenē 
ir bijušas ar smēķēšanu saistītas slimības, jāprasa 
pašam sev, vai es gribu tādu nākotni? Smēķēšana 
ir atkarība. Nikotīns veido spēcīgāku un ātrāku 
atkarību nekā heroīns, kas ir ļoti spēcīga un pos-
toša narkotiska viela.

Plaušu pārbaudes 
smēķētājiem jāveic  
katru gadu!
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KRISTĪNE PASTORE

Astma ir slimība, kas nešķiro jaunus vai 
vecus un nereti ir tik viltīga, ka tās diag-
nosticēšanā jāpieliek lielas pūles, lai 
atrastu īstos iemeslus, lai tos novērstu 
un atvieglotu slimnieka stāvokli.

Par astmas riska faktoriem un ārstēšanu stāsta 
Liepājas reģionālās slimnīcas pneimonologs Mār-
cis Kristons.

– Kas par slimību ir astma?
– Astmai ir raksturīgs hronisks iekaisums elpce-
ļos, bronhu paaugstināta jutība un ir šai slimībai 
raksturīgie simptomi.
– Kam ir lielāks risks saslimt ar astmu?
– Es nevaru izdalīt atsevišķas iedzīvotāju grupas, 
jo ar šo slimību saslimst gan jauni, gan veci, vīrieši 
un sievietes. Tomēr pasaulē ir vērojama tendence, 
ka saslimstība pieaug bērnu vidū.
– Kādi ir galvenie astmas simptomi?
– Tas ir ilgstošs klepus, elpas trūkums, čīkstēšana 
krūtīs, aizdusa, kas nereti novērojama pie palieli-
nātas �ziskās slodzes.
– Kādi riska faktori var šo slimību provocēt?
– Viens no galvenajiem ir dažādas alerģijas. Otrs – 
kaitīga vide gan darbā, gan mājās. Darbā tie var būt 
kaitīgi darba apstākļi, piemēram, saskare ar dažā-
dām ķīmiskām vielām, savukārt mājās slikti dzī-
ves apstākļi, no kuriem ļoti būtisks ir pelējums un 
mitrums miteklī. Te problēma ir renovētās mājas, 
kad dzīvokļos nav pienācīgas ventilācijas. Trešais 
– smēķēšana – gan aktīvā, gan pasīvā. Vēl riska fak-
tors ir arī iedzimtība, turklāt būtiski ir tas, ka šī sli-
mība mēdz piemeklēt trešo paaudzi – ja astma ir 
vecvecākiem, tad tā var būt arī mazbērniem. Tāpat 
astmu var izraisīt hroniskas plaušu slimības un pār-
slimotas vīrusa infekcijas, no kurām biežākā ir gripa. 
Svarīga loma ir arī apkārtējās vides piesārņojumam, 
pārtikai, medikamentu lietošanai, blakusslimībām.
– Kas riska faktoru ietekmē notiek cilvēka 
organismā, lai attīstītos astma?
– Ilgstošā ārējo faktoru ietekmē bronhi tiek kai-
rināti, kā rezultātā rodas hronisks iekaisums, kas 
var pāriet astmā.
– Cilvēkam, kas dzīvo veselīgu dzīvesveidu 
– bez kaitīgiem ieradumiem, tīrā vidē un 
necieš arī no alerģijas –, pusmūžā diagnos-
ticēta astma var sagādāt neviltotu izbrīnu, 
kāpēc tā ir noticis?
– Diemžēl tā notiek! Varbūt ir vainojama iedzim-
tība, bet tikpat labi to var būt provocējis klimats. 
Piemēram, Liepājā, kas atrodas pie jūras un kur 
gaiss ir mitrs un vēss, tādi gadījumi nav nemaz tik 
reta parādība. Tikpat labi šo slimību var būt pro-
vocējis gaisa piesārņojums, nekvalitatīva pārtika. 
Iemeslu, kāpēc pat šķietami veselam cilvēkam var 
attīstīties astma, ir daudz, un jāatzīst, ka bieži vien 
šos iemeslus ir pat grūti konstatēt. Starp citu, arī 
nesabalansēts darba un atpūtas režīms un nepie-
tiekama atpūta var provocē šo slimību.
– Vai astmas ir viegli diagnosticējama?
– Tas ir ļoti individuāli. Ir gadījumi, kad tas notiek 
ātri: pacientam ir visi klasiskie astmas simptomi, 
un diagnostika nesagādā nekādas grūtības, bet 
ir gadījumi, kad slimība norisinās netipiski un ir 
nepieciešami vēl papildu izmeklējumi, lai mēs 
nonāktu pie gala slēdziena.
– Kādi ir pamatizmeklējumi astmas diag-
nostikā? 
– Pirmais, ko aizdomu gadījumos par astmu veic 
visiem pacientiem, ir plaušu rentgens. Tam seko 

spirometrija – plaušu ventilācijas funkcijas pār-
baude, ar speciālu aparatūru izmērot izelpas 
ātrumu un tilpumu. Pēc šī izmeklējuma var spriest, 
vai cilvēkam ir elpceļu obstrukcija jeb sašauri-
nāšanās. Ir gadījumi, kad astmas diagnostikā 
nepieciešami papildu izmeklējumi, piemēram, 
bronhu provokācijas tests, ko veic P. Stradiņa 
KUS, ausu, kakla un deguna ārsta konsultācija, 
kuņģa izmeklēšana un citi. Reizēm nepieciešana 
arī sīkāka plaušu veselības pārbaude stacionāra 
apstākļos. Diagnostika dažkārt var būt arī ilgstoša 
un komplicēta.
– Kad diagnoze ir skaidra, kāda ir tālākā rīcība?
– Atkarībā no slimības smaguma pakāpes un 
pacienta tiek nozīmēti medikamenti. Taču līdz-
tekus tiem dažkārt ir jārēķinās arī ar to, ka stā-
vokļa uzlabošanai var nākties mainīt ierasto dzīves 
ritmu, piemēram, darba apstākļus, dzīvokli vai pat 
pilsētu. Manā praksē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, 
kas pārcēlušies uz Liepāju no citām pilsētām, pēc 
laika veselības stāvokļa dēļ ir spiesti braukt prom.
– Saistībā ar astmu pastāv jēdzieni «kontro-
lēta» un «nekontrolēta» astma? Ko tas nozīmē?
– Kontrolētas astmas gadījumā ar medikamen-
tiem ir panākts tāds stāvoklis, kad cilvēku vairs 
nemoka šai slimībai raksturīgie simptomi.
– Vai astmas slimniekiem jārēķinās ar to, 
ka medikamentus nāksies lietot visu atli-
kušo mūžu?
– Tā gluži nav. Viss ir atkarīgs no slimības sma-
guma pakāpes. Ja slimība ir vieglākā formā, var 

būt arī periodi, kad medikamenti nav vajadzīgi. 
Taču, ja slimība ir vidēji smagā vai pat smagā 
formā, tad, lai panāktu veiksmīgu astmas kon-
troli, medikamenti lielākā vai mazākā devā būs 
jālieto regulāri.
– Kā izpaužas nekontrolēta astma?
– Tie ir gadījumi, kad, neskatoties uz ārstēšanu un 
medikamentu lietošanu, pacientam saglabājas 
sūdzības. Vidēji apmēram pusei astmas pacientu 
slimība nav kontrolēta. Iemesli tam var būt dažādi, 
piemēram, nepiemērota terapija, blakusslimības, 
līdzestības trūkums vai nekorekta diagnoze.
– Ko tādos gadījumos darīt?
– Ir dažādi risinājumi. Jāpārskata diagnoze, jāiz-
dara papildu izmeklējumi, jāpiemeklē piemērotāka 
medikamenta inhalācijas ierīce, pacients jāizglīto. 
Eksistē arī dažādi alternatīvie ārstēšanas līdzekļi un 
terapija: homeopātiskās zāles, dabas produkti, elpo-
šanas vingrinājumi, sāls istabas terapija un daudz 
kas cits. Daļā gadījumu diemžēl nākas samierinā-
ties ar situāciju, ka slimības simptomi saglabājas.
Taču netrūkst cilvēku, kas pierod pie slimības 
simptomiem, iemācās ar tiem sadzīvot un nelieto 
medikamentus vai vispār nemeklē ārsta palīdzību. 
Ir daļa pacientu, kas uzskata, ka astmas simptomi 
viņa dzīvē ir norma. Galu galā cilvēks ir ļoti pie-
lāgoties spējīgs un pierod pie visa, taču vismaz 
astmas gadījumos tā nevajadzētu būt, jo mērķis 
ir sasniegt kontrolētu astmu.
– Jūsu iepriekš teiktais ļauj secināt, ka astmas 
ārstēšanā liela nozīme ir pacienta līdzestībai.

– Pacienta paša līdzestība astmas ārstēšanā ir ļoti 
svarīga, gan lietojot nozīmētos medikamentus, 
gan arī novēršot riska faktorus, kas šo slimību pro-
vocē. Bez pacienta paša līdzestības astmas ārstē-
šana nav iespējama.
– Citi uzskata, ka astma – tas ir dzīvesveids!
– Var teikt arī tā! Ar astmu, kā jau ar hronisku sli-
mību, jāmācās sadzīvot un bieži jāmaina ierastā 
dzīves kārtība. Pie tā pieder manis jau pieminētā 
dzīvesvietas maiņa, tāpat tas attiecas uz dažādu 
alergēnu izskaušanu no savas dzīves, kaitīgo fak-
toru novēršanu un daudz ko citu, kas sadzīvē un 
darbā var kaitēt astmas slimniekam.
– Astmu ir iespējams izārstēt pilnībā?
– Pilnībā nevar, tāpat kā citas hroniskas slimības, 
taču var veiksmīgi ārstēt un panākt remisiju – stā-
vokli, kad slimība netraucē dzīvot. Iespējams, ja 
astma ir alerģiska, tad, ārstējot konkrēto alerģiju, 
varētu panākt izārstēšanos no astmas.
– Kāds būtu vispiemērotākais un pareizākās 
astmas ārstēšanas kurss?
– Astmas ārstēšana katram cilvēkam ir individuāla, 
vadoties no tās izraisītājiem, slimības smaguma, 
pacienta iespējām ārstēties, no viņa līdzestības un 
daudziem citiem faktoriem. Taču galvenais medi-
kaments astmas pacientu ārstēšanā ir inhalējamie 
glikokortikoīdi, kas ārstē iekaisumu elpceļos, pēc 
nepieciešamības tiem pievienojot bronhu papla-
šinātājus jeb glābējinhalatorus.
– Vai astmas pacientam visu mūžu būs jāat-
griežas ārsta uzraudzībā?
– Jā! Gan ģimenes ārsta, kurš izraksta medikamen-
tus, gan pneimonologa, kas kontrolē slimnieka 
stāvokli, nozīmē nepieciešamos izmeklējumus 
un koriģē terapiju atkarībā no slimības stāvokļa 
un smaguma pakāpes.
– Jums noteikti nav sveša situācija, kad, uzla-
bojoties veselības stāvoklim, mazinoties vai 
izzūdot astmas simptomiem, pacients atsa-
kās no medikamentiem, nekonsultējoties ar 
ārstu. Kādas tam var būt sekas?
– Tās var būt dažādas. Ir gadījumi, ka viss ir kārtībā, 
simptomi neatjaunojas, taču nopietnākos gadīju-
mos slimība var saasināties pat daudz smagākā 
stāvoklī nekā iepriekš, un var būt nepieciešams 
šādu pacientu hospitalizēt.
– Taču remisijas stāvokļos medikamentu 
korekcija ir pieļaujama?
– Protams, taču tas ir jādara, konsultējoties ar ārstu. 
Var samazināt medikamentu devas vai tos lietot 
pēc vajadzības, taču jāatceras, ka medikamen-
tiem vienmēr ir jābūt pieejamiem, lai vajadzības 
gadījumā nekavējoties varētu atsākt ārstēšanos.
– Vai ir kādi nosacījumi, kas astmas pacien-
tiem ir jāievēro, dodoties prom no mājām, 
ceļojumā?
– Medikamentiem noteikti jābūt līdzi pat tad, ja ir 
slimības remisija, jo nekad nevar zināt, kāda būs 
organisma reakcija, astmas pacientam nonākot 
svešā vidē, kur nav nekavējoties pieejama medi-
cīniskā palīdzība.
– Jūs jau pieminējāt dažādas alternatīvas tera-
pijas iespējas astmas gadījumos. Vai var sli-
mību ārstēt, izmantojot tikai tās?
– Tas ir iespējams, ja slimības pakāpe ir viegla, 
jo ikvienam medikamentam ir iespējamas dažā-
das blakusparādības. Ir pacienti, kuri nevēlas 
lietot medikamentus. Vieglai astmas formai 
dažkārt medikamenti nav vajadzīgi, pietiek ar 
alternatīvajām ārstēšanas metodēm un dzī-
vesveida korekciju, taču tas nav iespējams, ja 
slimība ir smagākā formā. Tad bez medikamen-
tiem neiztikt.

Astmai jābūt kontrolētai!

«Lai gan ar astmu slimo cilvēki visos vecumos, pasaules tendences liecina, ka saslim-
stība palielinās bērnu vidū,» skaidro pneimonologs Mārcis Kristons.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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ILZE AUSTRUMA

Vēl pirms pārdesmit gadiem multiplā jeb 
izkaisītā skleroze tika diagnosticēta ievē-
rojami retāk, un bija ne mazums cilvēku, 
kas visu mūžu tā arī nodzīvoja, pat nezi-
nādami, kas viņiem īsti kaiš un kā ar savu 
slimību cīnīties. Mūsdienās, pateicoties 
ārstu profesionalitātei un izglītotībai, kā 
arī pieejamajām diagnostikas metodēm, 
slimību var ne vien laikus atklāt, bet arī 
uzsākt nepieciešamo ārstēšanu.

Vairāk par šo slimību un tās ārstēšanas iespē-
jām stāsta Multiplās sklerozes centra vadī-
tāja, Latvijas Jūras medicīnas centra neiroloģe 
Jolanta Kalniņa.

– Pastāstiet, kas ir multiplā skleroze?
– Multiplā skleroze (MS) ir viena no biežāka-
jām centrālās nervu sistēmas saslimšanām, ar 
kuru pārsvarā sasirgst jauni cilvēki vecumā no 
20–40 gadiem. Šobrīd pasaulē ar MS slimo aptu-
veni 2,3 miljoni cilvēku, Latvijā to skaits tuvojas 
diviem tūkstošiem. Jāteic, ka sievietes slimo vis-
maz divas reizes biežāk nekā vīrieši.
– Kādi simptomi var liecināt par saslimšanu 
ar MS?
– Šīs slimības izpausmes ir ļoti dažādas. Simptomi ir 
atkarīgi no tā, kurā centrālās nervu sistēmas rajonā 
atrodas slimības perēklis vai visbiežāk – perēkļi. 
Nav vienotu simptomu, kas būtu konstatējami 
visiem MS pacientiem. Ir vērojama liela simptomu 
daudzveidība, un tie dažādiem MS pacientiem ir 
atšķirīgi. Arī katram konkrētam pacientam atse-
višķos dzīves periodos simptomi var būt dažādi, 
un ar laiku var mainīties to smagums.
Biežākie MS simptomi saistīti ar redzes asuma 
samazināšanos, tirpšanas sajūtu, nestabilitāti, 
vājumu rokās, kājās, pacients var sūdzēties par 
urīnpūšļa funkciju traucējumiem. Ļoti biežs simp-
toms MS gadījumā ir nogurums. Tāpat var būt 
arī seksuālo spēju samazinājums. Daži no simp-
tomiem ir acīmredzami, bet, piemēram, tādi kā 
nespēks, izmainītas sajūtas, atmiņas, koncentrē-
šanās traucējumi – tos pacientam ir grūtāk izvēr-
tēt. Bieži MS pirmie simptomi var būt tieši atmiņas 
un arī koncentrēšanās traucējumi, kad ir grūtāk 
veikt ikdienas darbus. Pacienti šos simptomus 
var ievērot, bet vismaz sākotnēji uz tiem nerea-
ģēt un uzreiz negriezties pie ārsta. Savādāk ir 
tad, ja pacientam ir redzes traucējumi. Tad pilnīgi 
noteikti viņš griezīsies pie acu ārsta un vēlāk pie 
neirologa. Ārsts izvērtēs viņa veselības stāvokli, 
kā arī nosūtīs pie attiecīgā speciālista.
– Jūs minējāt, ka šī ir gados jaunu cilvēku sli-
mība. Bet nereti gadās, ka MS diagnoze tiek 
noteikta krietni vecākiem pacientiem. Tad 
tiek konstatēts, ka tik tiešām kāds no MS 
simptomiem viņiem ir bijis jau agrāk, bet tam 
netika pievērsta uzmanība.
– MS izpausmes un smaguma pakāpes var būt 
dažādas. Vismaz 80% gadījumu slimība sākas ar 
recidivējoši remitējošu norisi: ir paasinājumi ar 
konkrētu simptomātiku, un tad šīs slimības izpaus-
mes mazinās un pat pāriet. Vēl ir jāatzīmē, ka sli-
mība kādos 10% gadījumu norit pavisam viegli, 

kad starp paasinājumiem ir vairāk nekā desmit 
gadi. Protams, ja pacientam bijusi tirpšanas sajūta 
rokā, kas ilgusi tikai divas dienas, un nākošā slimī-
bas epizode viņam ir pēc desmit gadiem, tad viņš 
uzreiz nesaistīs šīs divas epizodes ar vienu slimību. 
Bet, zinot to, ka slimība tieši tā var sākties, būtu 
jāgriežas pie ārsta arī ar niecīgiem simptomiem. 
Manis pieminētajā situācijā daļa pacientu nokļūst 
pie ārsta daudz vēlāk, nekā tam vajadzētu būt. 
Parasti šādos gadījumos pacientiem slimība nav 
agresīva, un viņi ietilpst pacientu kategorijā ar lab-
vēlīgi noritošu MS. Tomēr uz to nekādā gadījumā 
nevajag paļauties, jo sākotnēji labvēlīgi noritoša 
slimības forma ne vienmēr norāda uz turpmāku 
labvēlīgu slimības norisi.
– Kādas vēl var būt MS formas?
– Kā jau es minēju, MS parasti noris ar paasinā-
jumiem, recidīviem. Visbiežāk – 85% gadījumu 
– MS slimniekiem ir recidivējoši remitējoša sli-
mības forma, kad novēro paasinājumus, kuriem 
pēc tam seko remisijas (miera) periods, kad nav 
simptomātikas. Taču vairumā gadījumu ar laiku 
šiem pacientiem attīstās sekundāri progresējošā 
slimības forma, kad vairs nav remisija, bet lēnām 
novēro slimības progresējušu norisi.
Jāatzīst, ka 10% gadījumu pacientiem ir primāri 
progresējošā forma, kad jau no sākuma vēro sli-
mības progresēšanu bez remisijām.
– Kas veicina MS rašanos?
– Slimības cēlonis nav zināms – tas vēl nav atklāts. 
Mēs zinām to, ka sava nozīme ir ārējās vides fak-
toriem. Ir vairāki pētījumi, kas pierāda, ka pie 
tādiem pieder pārslimotās infekcijas, piemēram, 
Epšteina-Barra vīruss. Tāpat arī D vitamīna trū-
kums organismā. Tad vēl kā negatīvs faktors tiek 
minēta smēķēšana. Viens no jaunākajiem pētīju-
miem liecina, ka nozīme ir arī aptaukošanai, kas arī 
ir autoimūns process. Savu lomu spēlē arī ārējās 
vides faktoru un ģenētikas kombinācija.
– Pastāstiet par MS diagnostiku!
– Jāteic, ka vēl joprojām nav analīžu, kas ļautu 
ātri un precīzi noteikt, vai tā ir MS. Neviens no 
šobrīd pieejamajiem testiem nav izmantojams, 
lai pārliecinoši noteiktu šo slimību. MS ir klīniska 
diagnoze, tāpēc nepieciešami klīniskie simptomi, 
kurus izvērtē ārsts. Tad, ņemot vērā arī visu veikto 
izmeklējumu rezultātus, neirologs pateiks, vai 
pacientam ir MS. Šīs slimības diagnostikas princips 
balstās uz to, ka vispirms tiek izslēgtas citas iespē-
jamās slimības, un pēc tam ārsts skatās klīniski, 
kā arī radioloģiskos izmeklējumus. Daudziem 
šķiet, ka, veicot magnētisko rezonansi, uzreiz būs 
skaidra diagnoze, bet tas tā nav.
– Kādas šobrīd ir multiplās sklerozes ārstē-
šanas iespējas?
– Nosakot diagnozi, tiek noteikta slimības norises 
forma un, ņemot to par pamatu, tiek nozīmēta 
terapija, kas konkrētajam pacientam ir visatbilsto-
šākā. Ārsts noteikti balstās uz vadlīnijām, kuras 
nosaka attiecīgai slimības formai un gaitai pie-
mērotāko terapiju.
MS ārstēšanā ir pirmās un otrās līnijas medika-
menti. Pirmās līnijas medikamentus valsts kom-
pensē simtprocentīgi. Tie ir beta interferonu 
un glatiramēra acetātu saturoši preparāti. Šos 
medikamentus ir vērts uzsākt lietot, un to pierāda 
visi klīniskie pētījumi, arī prakse un reālā dzīve. 

Turklāt, jo ātrāk uzsāk terapiju tieši recidivējoši 
remitējošai formai, jo mēs redzam ļoti labus rezul-
tātus. Lietojot šos medikamentus, pacientiem 
dzīves kvalitāte nemainās, tikai jāinjicē zāles. Šajā 
ziņā ir viens jaunums – pacientiem tagad varam 
piedāvāt arī perorālo terapiju jeb tabletes.
Otrās līnijas medikamenti ir paredzēti tiem 
pacientiem, kuriem, lietojot pirmās līnijas medi-
kamentus, slimība tomēr progresē un kuriem ir 
agresīvi noritoša MS forma. Valsts šobrīd kom-
pensē vienu medikamentu.
Arī sekundāri progresējošas MS gadījumā ir pie-
ejami medikamenti, kaut gan jāteic, ka īpašas 
izvēles nav.
– Kā ir ar primāri progresējošu MS formu?
– Līdz šim brīdim šiem pacientiem nav pieejama 
ārstēšana. Te es runāju par slimību modi� cējošiem 
medikamentiem. Protams, primāri progresējošā 
formas gadījumā slimnieki tiek ārstēti. Viņiem 
pielieto simptomātisko terapiju – medikamentus 
un pilnīgi noteikti arī rehabilitējošo terapiju, kas 
viņiem palīdz. Pētnieku vidū neapšaubāma priori-
tāte ir primāri progresējošas MS ārstēšana. Pēdējā 
starptautiskajā MS kongresā bija ziņojums par 
pozitīvu terapijas rezultātu primāri progresējošas 
MS gadījumā. Latvijā šis medikaments, vistica-
māk, būs uzreiz, kolīdz tas tiks piereģistrēts mūsu 
valstī. Vienīgi atklāts paliek jautājums, vai valsts 
to uzreiz apmaksās, jo šie medikamenti ir dārgi.
– Vai MS var izārstēt?
– Pasaulē vēl nav brīnumlīdzekļa, kas varētu izār-
stēt multiplo sklerozi!
MS nevar izārstēt, bet ļoti veiksmīgi var apturēt sli-
mības progresēšanu. Galvenie ārstēšanas principi 
MS gadījumā ir ātrāka atveseļošanās no slimības 
paasinājuma (šādos gadījumos mēs pielietojam 
kortikosteroīdu terapiju). Tāpat pielieto jau pie-
minēto slimību modi� cējošo terapiju.

– Kur Latvijā pašlaik tiek ārstēti MS pacienti?
– Ir trīs MS centri, kuros strādā ārsti, kas iespējami 
ātri un precīzi spēj diagnosticēt MS, izvērtēt sli-
mību gan klīniski, gan pēc izmeklēšanas rezultā-
tiem. Visvecākais, jau gandrīz 20 gadus, darbojas 
Latvijas Jūras medicīnas centrā. Tāpat ir centri 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
stacionārā Gaiļezers un Paula Stradiņa Klīniskajā 
universitātes slimnīcā.
– Kādas šobrīd ir MS pacientu rehabilitāci-
jas iespējas?
– MS slimniekiem rehabilitācijas iespējas ir 
tādas pašas kā citiem pacientiem Latvijā – tās 
ne ar ko neatšķiras. Par valsts līdzekļiem, vie-
nīgi sedzot pacienta iemaksu, rehabilitācija 
pieejama gan kūrorta rehabilitācijas centrā 
Jaunķemeri, gan Nacionālajā rehabilitācijas 
centrā Vaivari un arī citās rehabilitācijas iestā-
dēs. Bet, lai šo pakalpojumu saņemtu, jāgrie-
žas pie rehabilitologa, kas pacientu nosūtīs uz 
rehabilitācijas centru.
– Ko nākotne piedāvā MS pacientiem, kādi ir 
daudzsološākie pētījumi?
– Protams, var minēt to, ka notiek vairāki starp-
tautiski pētījumi ar jauniem medikamentiem. Jau-
nākie medikamenti, kas ienāk MS ārstēšanā, ir 
efektīvāki, bet tajā pašā laikā tiem ir vairāk blakņu. 
Līdz ar to ārstam ir jāizšķiras, kas ir nozīmīgāks, – 
efektivitāte vai iespējamās blaknes.
– Kādi būtu daži svarīgākie padomi MS pacien-
tiem no ārsta – MS speciālista – puses?
– Pacientiem vajadzētu ieklausīties sevī, pārvērtēt 
savu dzīvi, iepazīt savu slimību, to pieņemt. Pie-
ņemot slimību, tas nodrošinās veiksmīgu terapi-
jas rezultātu. Tāpat katram vajag atrast savu īsto 
medikamentu. Tāpēc jāvēršas pie MS speciālis-
tiem, kas palīdzēs un katram individuāli piemek-
lēs vispiemērotākās zāles.

ACI PRET ACI

Jolanta Kalniņa: «Slimības izpausmes ir ļoti dažādas. Simptomi ir atkarīgi no tā, kurā 
centrālās nervu sistēmas rajonā atrodas slimības perēklis vai visbiežāk – perēkļi. Nav 
vienotu simptomu, kas būtu konstatējami visiem MS pacientiem. Arī katram kon-
krētam pacientam atsevišķos dzīves periodos simptomi var būt dažādi, un ar laiku 
var mainīties to smagums.»
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ILZE AUSTRUMA

Pirms divdesmit gadiem, kad Latvijā vēl 
nebija pieejami magnētiskās rezonan-
ses izmeklējumi un precīzākai diagnozes 
uzstādīšanai multiplās jeb izkaisītās skle-
rozes pacienti bija spiesti doties ārpus 
mūsu valsts robežām, tika dibināta Lat-
vijas Multiplās sklerozes asociācija.

Visus šos garos gadus viena no asociācijas vadī-
tājām, tagad valdes locekle ir Skaidrīte Beitlere.

– Lūdzu, iepazīstiniet avīzes lasītājus ar Mul-
tiplās sklerozes asociāciju!
– Biedrība Latvijas Multiplās sklerozes asociācija ir 
dibināta 1995. gada rudenī, un šogad 26. novem-
brī plānojam atzīmēt tās pastāvēšanas divdesmito 
gadskārtu. Organizācijas mērķis ir atbalstīt un 
izglītot cilvēkus ar multiplo sklerozi (MS), palīdzēt 
viņiem sadzīvot ar diagnozi, radīt tādus apstākļus, 
lai slimība būtu vieglāk pārvarama, kā arī piemē-
roties jaunajiem dzīves apstākļiem, kas daudziem, 
saslimstot ar MS, teju vai apgriež dzīvi ar kājām 
gaisā. Viena lieta, ja slimības gaita ir mierīga un, 
pateicoties šobrīd pieejamajiem medikamen-
tiem, nav paasinājumu, kā arī veselības stāvoklis 
nepasliktinās. Taču ir ne mazums cilvēku ar MS, 
kas īsā laika posmā sāk izjust kustību, koordinā-
cijas traucējumus un ir spiesti sākt pārvietoties ar 
palīglīdzekļiem vai pat ratiņkrēslā.
– Cik biedru ir asociācijā?
– Apmēram tūkstotis, turklāt viņi dzīvo visdažā-
dākajās Latvijas vietās. Protams, ne visi piedalās 
asociācijas rīkotajos pasākumos – daudzi to nevar 
atļauties veselības stāvokļa dēļ, citi turpretī kaut-
rējas no sabiedrības.
Visos Latvijas novados esam nodibinājuši nodaļas 
un pašpalīdzības grupas. Kādreiz tās bija 30, bet 
patlaban tādas, kuras var uzskatīt par aktīvām, kas 
darbojas, interesējas un palīdz saviem līdzcilvē-
kiem, ir 16. Gribu akcentēt vienu būtisku lietu – 
visu nodaļu, pašpalīdzības grupu vadītāji paši ir 
cilvēki ar MS, kuri cenšas savējiem palīdzēt, tāpēc 
visiem ir vieglāk atrast kopīgu valodu. Tu zini, kā 
pats jūties un kā cits var justies līdzīgā situācijā, 
vari dot padomu un palīdzēt savam līdzbiedram.
– Kā asociācija reāli palīdz cilvēkiem ar MS?
– Asociācija palīdz saviem biedriem sadzīvot ar 
MS. Rīkojot dažnedažādus pasākumus, kur cil-
vēki un viņu tuvinieki sanāk kopā: dalās ar savām 
problēmām, izglītojas, atpūšas. Biedrība Latvijas 
Multiplās sklerozes asociācija atšķiras no Invalīdu 
biedrībām, kas apvieno cilvēkus ar dažādu invali-
ditāti. Mūsu cilvēkiem problēmas ir apmēram vie-
nas un tās pašas, līdz ar to viņiem ir vieglāk savā 
starpā kontaktēties.
Tāpat mēs Baltijas mērogā rīkojam starptautiskas 
nometnes. Katru gadu tā ir kādā no Baltijas val-
stīm un šogad notika Latvijā. Ciešāka sadarbība 
mums šobrīd ir izveidojusies ar Igauniju, savukārt 
ar Lietuvu pēdējos gadus tā mazliet ir tā kā atslā-
busi. Gribētos, lai tā atkal kļūtu aktīvāka.
Mums vēl joprojām ir laba sadarbība ar Vācijas 
MS biedrību, kas savulaik palīdzēja mūsu aso-
ciācijai izveidoties un spert pirmos soļus. Vācu 
biedrība palīdzēja asociācijai gan materiāli, gan 
ar humāno palīdzību – ratiņiem, higiēnas precēm 
un citām nepieciešamām lietām. Turklāt vācieši 
sūta arī literatūru, kuru mēs cenšamies tulkot, lai 
tādā veidā mūsu cilvēkiem būtu saprotams, kā 
ārstēšana notiek citur Eiropā.
Pirms pieciem gadiem mūsu līdzcilvēki kūrorta 
rehabilitācijas centrā Jaunķemeri sadraudzējās 
ar ģimeni no Vācijas pilsētas Hemmeras kristīgās 

draudzes. Hemmeras kristīgās draudzes pārstāvji 
vairākas reizes mums ir sūtījuši ratiņus, funkcio-
nālās gultas, higiēnas preces, gultasveļu. Pagā-
jušajā gadā Hemmeras kristīgā draudze 22 mūsu 
cilvēkus uzaicināja ciemos – mēs desmit dienas 
dzīvojām pie viņiem. Tikām uzņemti ļoti sirsnīgi. 
Viņi paši mūs vadāja ar mašīnām un busiņiem, 
jo lielākā daļa cilvēku pārvietojās ratiņos vai ar 
spieķiem. Draudzes pārstāvji atkal būs pie mums 
nākamā gada sākumā. Vienā no pagājušā gada 
asociācijas izdotā laikraksta Cerība numuriem 
var izlasīt, kā mums gāja Vācijā, ir arī fotogrā-
�jas. Tāpat to var redzēt asociācijas mājaslapā 
www.mslapa.lv.
Asociācija cenšas iesaistīties arī dažādos starptau-
tiskos projektos, piemēram, SIF, Leonardo da Vinči 
un citos. Sadarbojamies ar Borisa un Ināras Tete-
revu fondu. Mums ir arī vairāki projekti ar Rīgas 
domes Labklājības departamentu.
– Jūsu pieminētais laikraksts Cerība iznāk 
gandrīz kopš pašiem asociācijas dibināša-
nas pirmsākumiem. 
– Un joprojām to izdodam, vienīgi tagad divas, 
augstākais trīs reizes gadā. Jaunais numurs iznāks 
uz asociācijas jubilejas pasākumu.
– Vai avīzi joprojām asociācijas biedriem sūta 
pa pastu?
– Lielāko daļu cenšamies izdalīt nodaļām, lai ir 
mazāki pasta izdevumi. Tie, kuriem ir datori un kas 
ar tiem māk strādāt, visu informāciju var uzzināt arī 
mūsu mājaslapā. Pa pastu avīzi sūtām uz vietām, 
kur nav tik aktīvas nodaļas, un zinām, ka konkrētais 
slimnieks nekādi savādāk netiek pie nepieciešamās 
jaunākās informācijas, kā tikai ar Cerības palīdzību.
– Cerība nav vienīgais izdevums, ko piedāvā-
jat asociācijas biedriem.
– Jā, tāpat izdodam dažādus bukletus, brošūras 
gan par slimību, gan par visām mūsu aktivitā-
tēm. Apmēram pirms desmit gadiem pārtulko-
jām bērniem vecumā no 6–12 gadiem domātu 
brošūru «Sveiki, mani sauc mielīns». Tā patika ne 
tikai jaunajai paaudzei, bet to ar interesi lasīja arī 
pieaugušie. Šobrīd šī brošūra vairs nav pieejama, 
taču plānojam to izdot atkārtoti.
– Kāpēc bērniem būtu jāzina par to, kas ir 
mielīns? 
– MS būtība ir tāda, ka slimnieka organisms neat-
šķir savējās no svešām šūnām, tāpēc «uzbrūk» arī 

savējām. MS gadījumā uzbrukums ir vērsts pret 
mielīna apvalku, kas sargā nervu šūnas. Tā rezul-
tātā tiek traucēta nervu signālu kustība un rei-
zumis pat apturēta pilnībā. Ir gadījumi, kad tiek 
bojātas arī pašas nervu šķiedras. Brošūrā tas viss 
ir izskaidrots viegli, bērniem saprotamā valodā – 
ar zīmējumiem, jautājumiem, atbildēm. Kad bērns 
ierauga savu mammu, tēti vai vecvecākus, kas 
vairs nevar izdarīt daudzas lietas, viņš var būt 
neizpratnē, kāpēc tas tā ir. Iepazīstoties ar bro-
šūrā sniegto informāciju, bērns sāk saprast, kāpēc 
kādam no viņa vecākiem no rokām krīt ārā priekš-
meti, kāpēc viņš labi neredz, kāpēc trūkst koor-
dinācijas un viņam jāpalīdz pārvietoties vai pat 
kāpēc viņš sēž ratiņkrēslā.
Pašlaik vēlamies izdot vēl vienu brošūru – kādas 
meitas stāstiņu par to, kā mamma saslima, kā mei-
tene pati to uzņēma, kā apkārtējie cilvēki uz to 
reaģēja. Brošūrā klāt būs pievienota arī papildu 
informācija par mūsu asociāciju un pēdējiem jau-
numiem ārstēšanā.
– Kur šos bukletiņus varēs dabūt?
– Pie mums Latvijas Multiplās sklerozes asociā-
cijā, visās nodaļās.
– Kā var iestāties asociācijā?
– Tas ir atkarīgs no MS pacienta dzīvesvietas. 
Mums Rīgā ir trīs aktīvas nodaļas – Vidzemes, 
Kurzemes un Zemgales. Pārējās darbojas nova-
dos. To visu var uzzināt mājaslapā. Tur ir norādīti 
visi kontakti – telefoni, adreses.
– Jums pašai nav MS, bet savulaik iesaistījā-
ties šajā asociācijā un bijāt viena no tās dibi-
nātājām, jo ar MS slimoja jūsu vīrs.
– Tieši tā. Vīrs ar MS slimoja 33 gadus. Nupat 
augustā apritēja seši gadi, kopš viņa vairs nav. 
Iesaistīties asociācijā mani savulaik pamudināja 
daktere Maija Mētra, kuras arī diemžēl vairs nav. 
Mani uzaicināja, man tas likās tīri saistoši, jo vīrs 
bija slims. Latvijas Multiplās sklerozes asociācija ir 
reģistrēta 1995. gada novembrī, bet pirmais kon-
gress notika nākamā gada februārī. Kopš tā brīža 
es visu laiku esmu aktīvi darbojusies asociācijā. 
Esmu bijusi sekretāre, vairākas reizes vadītāja, 
patlaban – valdes locekle.
– Vai bieži gadās tā, ka jums vai nu raksta, vai 
zvana MS pacienti – krata sirdi, prasa padomu?
– Ļoti bieži.
– Kas ir tas, ko viņi grib zināt?

– Lielākoties par ārstēšanu, MS izpausmēm. Iespē-
jams, viņi kādu lietu kautrējušies ārstam pastās-
tīt, pajautāt, vai arī vienkārši grib sameklēt tieši 
mani, kas vairāk nekā 30 gadus ir bijusi kopā un 
kopusi cilvēku ar MS. Ir ļoti dažādas privātas lietas, 
ko cilvēki stāsta un par ko vēlas saņemt padomu. 
Reizēm pat brīnos, ka viņi ar mani ir tik atklāti. 
Varbūt tāpēc, ka viņi mani neredz – pa telefonu 
runāt, izkratīt sirdi ir vieglāk.
Cilvēki zina, ka esmu asociācijas valdē, prasa dažā-
dus padomus, interesējas, ko mēs darām aso-
ciācijā, kā mēs cilvēkiem palīdzam, kā ar viņiem 
runājam. 
– Kāda ir asociācijas sadarbība ar ārstiem? Vai 
esat informēti par visām jaunākām ārstēša-
nas metodēm?
– Mēs joprojām ļoti aktīvi sadarbojamies ar Latvi-
jas Jūras medicīnas centra MS centru, kuru vada 
daktere Jolanta Kalniņa. Tāpat sadarbojamies ar 
MS dakterēm Mairu Murziņu, Anitu Paegli, ar MS 
māsiņām. Katrā laikraksta Cerība numurā mēs cen-
šamies ievietot kādu publikāciju par jaunākajām 
ārstēšanas iespējām ne tikai Latvijā un Eiropā, bet 
arī pasaulē. Tāpat asociācijas sapulcēs vienmēr 
piedalās kāds no MS dakteriem vai MS māsiņām. 
Viņi atnāk un pastāsta, kas notiek MS centrā. Ne 
sevišķi aktīva sadarbība pagaidām mums izvei-
dojusies ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas MS centru un Rīgas Austrumu klīnikās 
universitātes slimnīcas stacionāru Gaiļezers, kur arī 
tagad ārstē MS. Bez ārstiem mēs nekas neesam – 
tikai pacienti un pacientu atbalstītāji.
– Ko jūs nobeigumā varētu novēlēt asociācijas 
biedriem un sadarbības partneriem?
– Vispirms jau visiem jācenšas dzīvot tā, lai būtu pēc 
iespējas labāks garastāvoklis, smaids sejā, mazāk 
stresa. Un, protams, paldies visiem tiem aktīvajiem 
cilvēkiem, it sevišķi senioriem, kas ir mūsu asociā-
cijā kopš tās dibināšanas. Tādi ir Bauskā, Alūksnē, 
Kuldīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Rīgā un citviet Latvijā. 
Paldies arī mūsu dakteriem, kas vienmēr iespēju 
robežās mēģina noskaidrot, vai tuvākajā nākotnē 
MS ārstēšanā varētu parādīties vēl kaut kas efek-
tīvāks par to, ko piedāvā patlaban.
Sevišķi gribētos, lai vismaz mūsu jaunajiem slim-
niekiem būtu pēc iespējas efektīvāka ārstēšana. 
Un mēs joprojām neatmetam cerību, ka pienāks 
laiks, kad MS varēs ne tikai ārstēt, bet arī izārstēt.

Multiplās sklerozes pacientu atbalstam

Asociācija palīdz saviem biedriem sadzīvot ar MS. Rīkojot dažnedažādus pasākumus, kur cilvēki un viņu tuvinieki sanāk kopā: 
dalās ar savām problēmām, izglītojas, atpūšas.
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Viena no cukura diabēta pacientu prob-
lēmām ir paaugstināts ķermeņa svars. 
Šī problēma var satraukt ne tikai tādēļ, 
ka pēkšņi vairs nevar ietilpt glaunākajā 
uzvalkā, skaistākajā kleitā vai mūžam 
ērtajos džinsos, bet arī veselības dēļ.

Interesanti, ka vīrieši ir gatavi nopietnāk cīnīties 
pret liekā svara problēmu nekā sievietes, vismaz 
pie šāda secinājuma ir nonākusi Iekšlietu minis-
trijas poliklīnikas endokrinoloģe Ināra Kalniņa.

– Vai bieži pie jums vēršas cukura diabēta 
pacienti, kuri vēlas samazināt paaugstinātu 
ķermeņa svaru?
– Vēlme samazināt ķermeņa svaru nav primā-
rais, par ko domā cukura diabēta pacienti. Dau-
dzi uzskata, ka 80–90 kilogramu svars mazāka 
auguma sievietēm un pāri 100 kilogramiem vīrie-
šiem ir normāli. Apmēram 50% manu diabēta 
pacientu akcentē svara samazināšanas problēmu, 
bet ne visi.
– Kurus vairāk satrauc liekā svara problēma – 
sievietes vai vīriešus?
– Mūsu poliklīnika noteikti atšķiras no citām. Tā kā 
šī ir Iekšlietu ministrijas poliklīnika, te nāk diezgan 
daudz pacientu vīriešu. Ievadot statistiku, redzu, 
ka citās poliklīnikās attiecība starp vīriešiem un 
sievietēm ir 30:70 vai 40:60 par labu sievietēm, 
bet mums ir liels vīriešu īpatsvars, īpaši vecumā 
no 40 līdz 60 gadiem. Vīriešu un sieviešu attie-
cība ir 50:50.
Esmu novērojusi, ka interese par liekā svara sama-
zināšanu nav atkarīga no dzimuma, bet gan no 
cilvēka rakstura. Ja vīrietim ir stingrs raksturs un 
laba motivācija, viņa panākumi cīņā ar lieko svaru 
ir labāki nekā sievietēm. Sievietes sevi ļoti cenšas 
attaisnot, atrast visādus iemeslus, kādēļ nevar 
ievērot dotos norādījumus.
Manus pacientus vīriešus sekot līdzi �ziskajai for-
mai vairāk piespiež darba pienākums. Viņiem ir 
jāiziet obligātās veselības pārbaudes, un viņiem 
ir vismaz minimālas �ziskās sagatavotības prasī-
bas, kas motivē. Ne visi spēj nokārtot normatī-
vus kā vidusmēra sportisti, it īpaši jau vecumā, 
bet kaut kādai �ziskajai sagatavotībai ir jābūt, lai 
vismaz dažas reizes varētu atspiesties. Daudzi 
no maniem pacientiem iet uz zāli, citi ar darba 
kolēģiem dažas reizes nedēļā nodarbojas ar kādu 
komandu sportu – uzspēlē hokeju, basketbolu 
vai volejbolu.
Ar sievietēm situācija ir sliktāka – viņas ļoti reti 
nodarbojas ar kādu sportu vai arī vingro un dodas 
uz baseinu. Pat nūjošana, kas šobrīd ir populāra, 
it sevišķi gados vecākajām dāmām, regulāri tiek 
praktizēta ļoti retos gadījumos. Ir atrunas: vīrs, 
bērni, mazbērni, ēst gatavošana, iepirkšanās, 
kāda ģimenes locekļa pavadīšana, sagaidīšana... 
Galvenais arguments – nav laika kaut ko pasākt 
savā labā.
Svara zaudēšana un norādījumu ievērošana labāk 
padodas vīriešiem, kuri nav tik atkarīgi no savām 
kundzēm. Ir arī pacienti, kuriem visu nosaka 
sievas: ja viņam brokastīs nolikta baltmaize ar 
sviestu un desu, viņš to arī apēdīs. Neatkarīgie 
vīrieši vairāk domā par savu dzīvesveidu un ir ļoti 

motivēti ievērot norādījumus. Šādiem vīriešiem 
ir krietni labāki panākumi svara zaudēšanā. Tāds 
ir mans novērojums.
– Ļoti iespējams, ka tā ir jūsu darba specifika 
Iekšlietu ministrijas poliklīnikā...
– Varbūt arī, jo kontingents, ja salīdzinām ar kāda 
mikrorajona vai pilsētas poliklīniku, lauku dokto-
rātu, noteikti atšķiras. Piemēram, laukos ir pilnīgi 
citāda cilvēku mentalitāte un izpratne. Viņiem ir 
cits dzīves režīms: iziet savu ikdienas soli, rūpēties 
par lopiņiem, padarīt lauku darbus. Ir cita noslo-
gotība, un par tādu baseinu vai treniņu zāli cil-
vēki tur nedomā.
– Tātad, jūsuprāt, vīrieši precīzāk izpilda ārsta 
ieteikumus? 
– Daudzām sievietēm ir motivācija, dažkārt viņas 
patiešām cenšas kaut ko mainīt savā diētā, un pat 
ir panākumi – zaudēti daži kilogrami. Ilgtermiņā 
gan tas ir ļoti grūti. Sievietes agrāk vai vēlāk atgrie-
žas pie saviem tradicionālajiem ieradumiem. Te 
ļoti liela nozīme ir gan audzināšanai, gan ģime-
nei. Latvijā tradicionāli par ģimenes paēdināšanu 
rūpējas sievietes. Vīrieši tikai retos gadījumos, 
svētku reizēs vai brīvdienās pagatavo ko īpašu. 
Ikdienā pa virtuvi rosās tieši sievietes, un viņām 
ir strikti stereotipi, ko un no kā gatavot. Pat psi-
hologiem nav vienkārši lauzt šos priekšstatus, it 
īpaši, ja sieviete jau ir noformējusies un sasniegusi 
40–50 gadu robežu.
Tad mēs skaidrojam, bet cilvēkiem tik ļoti gribas 
kādu kārumu... Man dažas kundzes ir atzinušās, 
ka tik ļoti garšo desiņas. Nedēļu iztur, neēd, bet 
tad aiziet uz veikalu, nopērk un apēd. Vēl ir jautā-
jumi: ko tad ēst brokastīs, ja nav tradicionālās des-
maizes? Putra, biezpiens, omlete... Te gan uzreiz 
daudziem kā arguments ir kardiologu sacītais, 
ka olas nav veselīgas. Bet tad jau sanāk, ka balt-
maize, sviests un desa ir veselīgi? Labi, ja jau tik 
grūti iztikt bez sviestmaizes, tad var taču atteik-
ties no desas un vismaz sezonas laikā uzgriezt uz 
maizītes gurķi vai tomātu. Bieži seko atbilde, ka 
tad neesot sāta, vajagot kādu desiņu, šķiņķīti vai 
treknu sieriņu. Liela cīņa ar ikdienas sīkumiem – 
tas ir ļoti svarīgi.
– Vai ir arī tāda cukura diabēta pacientu kate-
gorija, kuri var darīt visu, bet cīņa ar lieko 
svaru nevainagojas panākumiem?
– Ja dara, tad rezultāts būs. Jautājums drīzāk ir par 
domāšanu un motivāciju. Ir pētījumi, ka diabēta 
patoģenēzē, svara patoģenēzē ļoti liela nozīme 
ir galvai jeb neiro�zioloģijai. Ir vairāki psihogē-
nie tipi. Kas notiek, ja cilvēkam nosaka diagnozi 
depresija? Vieni ļoti novājē, jo pārstāj ēst, citi kļūst 
apātiski, mazkustīgi, bet ēd, un līdz ar to uzņem 
svaru. Daudz kas ir bāzēts neiro�zioloģijā. Katrs 
cilvēks ir atšķirīgs, atšķirīga ir arī viņa �zioloģija.
Ja cilvēkiem starp ēdienreizēm izdalās daudz 
insulīna, vieniem nav bada sajūtas, bet citiem – 
ir. Un cilvēks vienkārši nevar atturēties no ēdiena, 
citādi viņam �ziski kļūst slikti. Kļūst slikti, viņš 
pastiprināti svīst, var noģībt, viņam reibst galva... 
Ja cilvēkam ir krasas cukura svārstības, un tādēļ 
viņš nevar strikti ievērot visus priekšnosacījumus 
svara zaudēšanai, grūti viņam kaut ko pārmest. 
Vienam ir jāpiemēro stingrāki kritēriji, citam maz-
liet vājāki.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi svara mazināšanai? 
Diēta un fiziskās aktivitātes?

– Jā, ņemot vērā veselības stāvokli, citu slimību 
iespējamību, vecumu, jāievēro diēta un adekvāta 
�ziskā aktivitāte. Tās var būt kaut vai pastaigas. 
Lai gan mūsu laikos daudzi cilvēki, it īpaši gados, 
cieš no dažādām locītavu un kaulu problēmām, 
un tad ērtāk ir iekāpt tramvajā vai automašīnā un 
doties, kurp vajag.
– Cik bīstamas 2. tipa cukura diabēta pacien-
tiem ir hipoglikēmijas epizodes un kā no 
tām izvairīties?
– Mūsdienās diabēta medikamenti ir daudz un 
dažādi, ir pieaugusi diabēta kontroles iespēja. 
Tomēr cilvēkam ir ārkārtīgi grūti skaitīt, cik viņš 
apēd, saprast, kāda būs slodze, vai pat vēl sarež-
ģītāk – to prognozēt. Daļai diabētisko medika-
mentu ir zināms darbības standarts, kas prasa 
vidēju slodzi, vidēju ēšanu. Ja jūs novirzāties uz 
vienu vai otru pusi, ir lielāka slodze vai laiks starp 
ēdienreizēm, tad risks piedzīvot hipoglikēmiju ir 
diezgan ievērojams.
Ir vesela rinda preparātu, arī insulīns, kurus lie-
tojot, hipoglikēmijas risks ir diezgan liels, taču 
cilvēks nevar prognozēt vairākas dienas uz 
priekšu, ko viņš darīs vai nedarīs, vai jānomazgā 
puse loga, vai var mazgāt visu. Tāpēc aktualizējas 
jautājums par dažādiem jauniem ārstēšanas vei-
diem, kas cukura līmeni pazeminātu līdz normai. 
Izvēloties terapiju, jāņem vērā diabēta pacietu 
ikdienas ritms, noslodze, līdzestība savas slimī-
bas ārstēšanā.
– Ar laiku cukura diabēta pacientiem ir jāuz-
sāk insulīna terapija. Kā cilvēki uzņem šo ziņu?
– Tas ir ļoti grūts lēmums, un cilvēki to uzņem 
ļoti smagi. Varbūt lēmumu pieņemt ir vieglāk, ja 
pacients ir saslimis, piemēram, ar pneimoniju un 
paralēli šai ārstēšanai uzsāk arī insulīna terapiju.
Parasti, uzsākot insulīna terapiju, tas ir ļoti pār-
domāts lēmums, ar pacientu pirms tam ir ļoti ilgi 
jārunā – pusgadu, gadu. Jāstāsta, ka vairs nav 
panākumu ar līdz šim izmantotajām tradicionā-
lajām metodēm, tāpēc pacientam būtu nepiecie-
šams insulīns. Šādi lēmumi nāk ļoti grūti. Pacienti, 
zinot jaunās ārstēšanas metodes, arvien cenšas 
izmēģināt kaut ko jaunu, ar cerību, ka tas var-
būt palīdzēs un ļaus attālināt insulīna terapijas 

uzsākšanu. Mums, mediķiem, tas dažreiz nepa-
tīk, ja mēs saprotam, ka jaunais preparāts tikai 
pasliktinās slimības gaitu un pacienta veselību, 
un vajadzētu insulīna terapiju sākt pēc iespējas 
ātrāk. Daļa pacientu šo lēmumu uztver kā apgrū-
tinājumu, ir arī bailes no hipoglikēmijām, bailes 
no duršanas un citas fobijas. Paiet ilgāks laiks, 
kamēr šī doma nobriest un pacients to akceptē.
– Vai atšķiras līdzestība terapijai cukura dia-
bēta pacientiem, kuri saņem zāles reti (reizi 
nedēļā) vai bieži (reizi dienā)? Kā vispār tiek 
noteikts zāļu lietošanas režīms konkrē-
tam pacientam?
– Tas arī ir atkarīgs no cilvēka rakstura. Ir skaidri 
zināms, ka 100% līdzestības nav nevienam. Pat 
vispedantiskāko pacientu kaut kas var izsist no 
līdzsvara. Tiek uzskatīts: ja kopējā līdzestība ir 
75–80%, tad ārstnieciskais efekts faktiski ir nodro-
šināts. Ja līdzestība ir zemāka, tad, protams, cieš 
arī ārstnieciskais efekts. Daudz kas ir atkarīgs arī 
no pacienta dzīvesveida – vai viņš strādā, vai 
strādā nenormētu darba laiku, vai dodas koman-
dējumos utt. Šiem cilvēkiem ir ērtāk lietot pre-
parātu reizi nedēļā. Bet ir arī cilvēki, kuriem ir ļoti 
normēts dzīves ritms. Viņiem reizēm patīk medi-
kamentu lietot katru dienu. Viņš zina, ka septi-
ņos no rīta pieceļas, iedzer savu tabletīti, tad vāra 
tēju, taisa brokastis... tas ir zināms rituāls. Taču 
nevar apgalvot, ka tas, kas der vienam, der arī 
citam. Galvenais ir uz pacientu centrēta ārstēšana. 
Neviens, pat labākais medikaments nedos iegu-
vumu, ja nav piemērots konkrētajam pacientam. 
Piemēram, vecākiem cilvēkiem piederīgais no 
rīta atnāk sešos, iedod tabletīti, nākamajā dienā 
atnāk desmitos no rīta, aiznākamajā viņa vietā 
atnāk cits un aizmirst iedot medikamentu... Šādai 
ārstēšanai nav jēgas. Pirms nozīmēt terapiju, ir 
jāizrunājas gan ar pacientu, gan ar viņa ģimeni, 
un jāmēģina atrast paņēmienu, kas būs efektīvs. 
Var nozīmēt visprogresīvāko medikamentu, taču, 
ja netiks ievērota elementāra līdzestība, tad ārstē-
šana būs pilnīgi velta. Varbūt mērķis pat nav ide-
āls asinsspiediens un ideāls cukura līmenis, bet lai 
pacientam būtu uzlabojums un viņš spētu reali-
zēt ārstēšanu.

DZĪVE AR DIABĒTU

Interese par liekā 
svara samazināšanu 
nav atkarīga no dzi-
muma, bet gan no 
cilvēka rakstura. Ja 
vīrietim ir stingrs 
raksturs un laba moti-
vācija, viņa panākumi 
cīņā ar lieko svaru ir 
labāki nekā sievietēm. 
Sievietes sevi ļoti cen-
šas attaisnot, atrast 
visādus iemeslus, 
kādēļ nevar ievērot 
dotos norādījumus.

Pacientam jābūt 
motivētam cīņā 
ar virssvaru
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