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Lai jums laba veselība!

MAIJS 2014

Kādas pārmaiņas novecojot notiek sievietes organismā un vai klimaksu 
vajag speciāli ārstēt.

Kā medikamenti nonāk Latvijas aptieku plauktos un cik pamatota 
ir ģenērisko zāļu lietošana.

LAIKS, KO NEGAIDA KĀ MŪS ĀRSTĒ
16.–17. lpp.8. lpp.

2014. GADS LATVIJĀ IR PASLUDINĀTS 
PAR ĢIMENES VESELĪBAS GADU. AR ŠO 
LĒMUMU VESELĪBAS MINISTRIJA MUMS 
IT KĀ APLIECINA, KA VALSTIJ IR SVARĪ
GA KATRA TĀS IEDZĪVOTĀJA VESELĪBA.

Pie mums ir pierasts, ka labas idejas ne vienmēr veiksmīgi 
tiek arī realizētas, lielākoties aizbildinoties ar naudas trūkumu. 
Tomēr, iepazīstoties ar galvenajiem šīgada veselības aprūpes 
attīstības virzieniem, šķiet, ka ne jau papildu nauda ir svarīgā-
kā, jo daudz ko var izdarīt ar pieejamajiem līdzekļiem. Primārās 
veselības aprūpes attīstības plānā 2014.–2016. gadam rakstīts, 
ka viens no pamatdarbiem būs «īpaši akcentēt primāro vese-
lības aprūpi kā cilvēkiem pieejamāko un būtiskāko veselības 
profilaksē un savlaicīgā saslimšanas risku noteikšanā, kas po-
pularizē un veicina veselīgu dzīvesveidu visās vecuma grupās». 
Īpaša uzmanība tiks veltīta veselīga uztura, fizisko aktivitāšu 
popularizēšanai, smēķēšanas ierobežošanai.

Atzīstot ģimenes ārstu darba nozīmi ikviena cilvēka veselī-
bas nodrošināšanā, tomēr gribētos īpaši izcelt sievietes lomu 
veselas ģimenes veidošanā un saglabāšanā. Atcerieties, pat 
Astrīdas Lindgrēnas Karlsons runāja par vecmāmiņu, kura viņu 
galīgi nomocījusi, liekot pārmainīt zeķes! Pieņemsim, ka tas jau 
tikai fantāzijas auglis no bērnu grāmatas, tomēr tas atspoguļo 
arī reālo dzīves situāciju. Visbiežāk tieši sieviete ir tā, kura seko, 
lai bērni būtu veseli, paēduši, apģērbti un vispār, lai justos labi. 
Tieši sieviete ir tā, kura var pamudināt un bieži vien arī pamu-
dina savu vīru (vīrieti), tēvu, dēlu ēst veselīgāk, apmeklēt ārstu, 
iedzert zāles. Dažkārt rūpes par citiem liek aizmirst rūpes par 
sevi. Tā Slimību profilakses un kontroles centra 2012. gada pē-
tījumā konstatēts, ka Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā 
57,9% vīriešu un 49,5% sieviešu savu veselību uzskata par labu 
vai diezgan labu, bet 9,6% vīriešu un 11,8% sieviešu – par sliktu 
vai ļoti sliktu. 

Šajā avīzes numurā mēs rakstām par to, kā sievietei jebkurā 
vecumā justies labi.

IEDARBĪGS SARGS KATRAM DESMITAJAM TIK DAŽĀDA
Kas ir multiplā skleroze un kā to atpazīt.Kā organismam atspēlējas sliktie paradumi.Sievietes drošībai trīs gadu garumā.

18. lpp.12. lpp.4. lpp.
Cukura diabēts – sirds slimību riska faktors.
SLIMO BIEŽĀK

22.–23. lpp.

Laikraksta tauta un VeseLība pieLikums
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Mazāk nekā puse Latvijas sieviešu savu veselību uzskata par labu un diezgan labu
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Sirds asinsvadu slimības (SAS) Latvijā 
ir cilvēku nāves iemesls numur viens. 
Statistika ir nežēlīga: pēc pērn publicē-
tiem datiem vīriešu mirstība no SAS uz 
100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā ir 378, 
Lietuvā – 428 un Igaunijā – 298, bet sie-
vietēm attiecīgi 177, 229 un 150.

Vidējā mirstība 27 Eiropas Savienības valstīs vīrie-
šiem ir 156 un sievietēm – 80 uz 100 tūkstošiem 
iedzīvotāju. Mūsu valstī šis rādītājs ir 2,3 reižu lie-
lāks. Ņemot vērā jau ilgstoši nepatīkamo statis-
tiku, Veselība ministrija šogad apstiprinājusi sirds 
un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānu 
līdz 2015. gadam.
Sarunā ar Liepājas reģionālās slimnīcas kardio-
loģi Ivetu Šimi skaidrosim, ko cilvēks pats var 
darīt savas sirds veselības labā, negaidot valdī-
bas iejaukšanos.

– Ar ko, jūsuprāt, izskaidrojams fakts, ka 
vīrieši no SAS mirst aptuveni divas reizes bie-
žāk nekā sievietes? 
– Tā notiek vecumā līdz gadiem 60. Pēc tam rādī-
tāji strauji izlīdzinās. Zīmīgi, ka mūsdienās ar sirds 
asinsvadu slimībām bieži slimo vīrieši četrdesmit-
gadnieki. Tā ir paaudze, kuru vecāki ir dzimuši 
pēc Otrā pasaules kara. Iespējams, ka viņu veselī-
bas problēmās ir vainojama vecāku veselība, kuri 
auguši trūcīgajos pēckara apstākļos.
– Kādi ir svarīgākie sirds asinsvadu slimību 
attīstības faktori?
– Pirmais un galvenais cilvēkiem pēc 50 gadu 
vecuma ir paaugstināts asinsspiediens – gan 
vīriešiem, gan sievietēm. Vīriešiem es pat ieteiktu 
to sākt kontrolēt jau no 40 gadu vecuma, jo tas 
ir laiks, kad cilvēki intensīvi strādā, daudziem 
ir stress, pārslodze un citi apstākļi, kas veicina 
paaugstinātu asinsspiedienu. Paaugstināts asins-
spiediens noteikti ir jāārstē. Patiesībā es ieteiktu 
kontrolēt asinsspiedienu arī gados jauniem cil-
vēkiem. Īpaši, ja viņu vecākiem tas bijis paaugsti-
nāts – arī tas ir riska faktors. Turklāt asinsspiedienu 
tagad var izmērīt jebkurā aptiekā. Tādēļ pat nav 
jāpiesakās vizītē pie ģimenes ārsta. Cilvēkam ir 
jāzina, kāds ir normāls asinsspiediens. Diemžēl 
ļoti daudzi to nezina. 
– Kādi vēl faktori kaitē sirdij un asinsvadiem?
– Latvijā ļoti nopietna problēma ir smēķēšana. Arī 
pēc smēķēšanas atmešanas jāpaiet vismaz diviem 
gadiem, lai cilvēka veselība atgrieztos normālā 

stāvoklī. Pat divas izsmēķētas cigaretes dienā vei-
cina sirds asinsvadu sašaurināšanos, kas nozīmē 
apgrūtinātu asinsriti visā organismā. Līdz ar to 
sirdij ir jāstrādā straujāk. Un sākas apburtais loks: 
cilvēks smēķē, asinsvadi saraujas, sirds spiesta 
strādāt aizvien ātrāk un ātrāk, un rodas skābekļa 
trūkums smadzenēs un visā organismā.
– Par vēl vienu riska faktoru sirds asinsvadu 
slimībām un citām saslimšanām ārsti nosauc 
nesabalansētu un pārmērīgi treknu pārtiku.
– Ir traki, jo, manuprāt, mūsdienās cilvēki vairs 
nezina, kas ir normāla ēšana. Daudzi sāk ēst no rīta 
astoņos un vakarā astoņos beidz – visu laiku kaut 
ko ēd. Nav normālu ēdienreižu, starp kurām orga-
nismam uzņemtā pārtika jāpārstrādā un pēc tam 
jāatpūšas. Vēl viena nelaime ir tāda, ka daudzās 
ģimenēs paši gatavo ļoti maz – ēdienu lielākoties 
nopērk jau gatavu. Daudzi ikdienā lieto pārāk 
daudz dzīvnieku izcelsmes produktu: treknu 
pienu, sviestu un krējumu. Starp citu īpaši rak-
sturīgi tas ir laukos, kur saražoto nav kur likt, – 
tātad jāapēd! Toties kustību gan lauku cilvēkiem 
vairs nav tik daudz kā agrāk, jo lielu daļu darbu 
paveic tehnika. Līdz ar to apēstais iet labumā, un 
tauki izgulsnējas arī asinsvados. Veselības pār-
baudes liecina, ka laukos dzīvojošiem cilvēkiem 
holesterīna līmenis ir daudz augtāks nekā tiem, 
kas dzīvo pilsētās. Protams, viņi varētu ēst dārze-
ņus, kas izaug pašu dārzā, bet tiem šķīvī atvēlēts 
mazāk vietas nekā treknajiem produktiem. Būsim 
atklāti, pasaulē ir ļoti maz zemju, kur salātus ēd 
ar krējumu, bet pie mums ļoti daudzi no tā nevar 
atteikties. Es uzdrošinos apgalvot, ka sirds asins-
vadu veselībai treknie piena produkti ir viens no 
lielākajiem ienaidniekiem.
– Un, kā ar fiziskajām aktivitātēm?
– Cilvēkiem nepatīk sevi mocīt! Agrāk katrā 
darba kolektīvā notika sacensības starp noda-
ļām, cehiem utt. Cilvēki sportoja, trenējās, gata-
vojās. To varbūt pat īsti nevar saukt par sportu, 
drīzāk par �zisko kultūru, kas mūsdienās faktiski 
izzūd. Jā, Liepājā Jūrmalas parkā un pludmalē ir 

skrējēji vai nūjotāji, bet tie lielākoties ir vieni un 
tie paši cilvēki – maz nāk klāt jaunu. Fiziskās akti-
vitātes nav tikai lielais sports, tās ir arī ikvakara 
pastaigas, un tādās vajadzētu doties ikvienam 
cilvēkam neatkarīgi no vecuma.
– Gatavojoties sarunai, izlasīju ziņu, ka ar sirds 
asinsvadu slimībām biežāk slimo veiksmīgi 
karjeras cilvēki, kam ir daudz stresa, nepa-
reizs uzturs un maz kustību.
– Šos cilvēkus biežāk piemeklē akūts infarkts. 
Taču, laikus nonākot slimnīcā, kur viņiem ātri 
var palīdzēt, un turpmāk ievērojot ārstēšanās 
un dzīvesveida režīmu saskaņā ar ārsta norā-
dēm, tālākā dzīve parasti ir laimīga un laba. 
Protams, tas prasa situācijas izpratni un bieži 
vien nopietnu dzīvesveida maiņu: smēķēšanas 
atmešanu, svara samazināšanu, sekošanu savai 
veselībai un arī, ja nepieciešams, medikamentu 
lietošanu. Netrūkst gadījumu, kad ārsts brīdina 
pacientu par paaugstinātu asinsspiedienu, holes-
terīna līmeni, palielinātu svaru un vēl citām prob-
lēmām; cilvēks atbild, ka to jau zina, taču nedara 
neko, lai problēmas mazinātu. Tad gan ir lieki 
cerēt uz labu rezultātu.
– Ko darīt, lai infarkta iespēju un kopējo sirds 
asinsvadu slimību risku mazinātu?
– Pirmām kārtām vajadzētu izmantot to, ko valsts 
vienu reizi gadā bez maksas nodrošina katram 
cilvēkam – tā ir apskate pie ģimenes ārsta. Šajā 
reizē vajadzētu izrunāt visas problēmas un cilvēku 
izmeklēt: izmērīt asinsspiedienu, izklausīt sirdi, 
pārrunāt dzīvesveidu, paradumus, netikumus un 
arī izrakstīt visas analīzes un izmeklējumus, kas cil-
vēkam reizi gadā jāveic. Tās ir asins un urīna ana-
līzes, plaušu rentgens u.c. Ļoti daudzi šīs iespējas 
neizmanto. Taču lielas jēgas no pārbaudes nebūs, 
ja cilvēks neievēros ārsta norādījumus un turpinās 
ierasto neveselīgo dzīvesveidu. Katram pašam ir 
jābūt atbildīgam par savu veselību un jāpiedalās 
gan tās saglabāšanā, gan uzlabošanā. Piemēram, 
mēs nevaram pateikt, vai paaugstināts holeste-
rīna līmenis ir slimība. Visticamāk, nē, taču tas ir 

riska faktors, kas attīstoties var novest pie slimī-
bas. Tāpat ir ar palielinātu svaru u.c.
– Ko sirds asinsvadu veselības labā varētu 
panākt Veselības ministrijas izstrādātais sirds 
asinsvadu veselības uzlabošanas plāns 2013.–
2015. gadam?
– Ja nebūs pašu cilvēku intereses par savu vese-
lību, viņu līdzestības ārstēšanas procesā, tad viens 
pats plāns neuzlabos neko. Starp citu es esmu 
iepazinusies ar pasaulē veiktiem pētījumiem par 
to, kāda ir ārstēšanās efektivitāte tad, ja cilvēkam 
zāles apmaksā valsts, un kāda ir tad, ja par to 
jāmaksā pašam. Rezultāti liecina, ka labāki ārstē-
šanās rezultāti ir tad, ja cilvēks pats maksā par 
zālēm, jo tad viņam ir daudz lielāka atbildība un 
motivācija tās lietot. Latvijā sirds asinsvadu slim-
niekiem valsts kompensē daudz medikamentu, un 
ļoti daudz slimnieku pret to lietošanu izturas viegl-
prātīgi. Viņi paši to arī atzīst: tad aizmirsuši iedzert 
tableti, tad vēl kaut kas, bet veselība no tā cieš.
– Pavasaris ļoti daudziem ir saspringta darba, 
eksāmenu laiks, kas rada papildus fizisku un 
psihoemocionālu pārslodzi, īpaši jauniem un 
vidēja vecuma cilvēkiem. Slikta pašsajūta ir 
pamats bezmiegam, nervozitātei, neapmie-
rinātībai ar sevi un citiem, pamats pastiprinā-
tam nogurumam. Papildus tam daudzi cilvēki 
pievēršas dārza darbiem, gatavojas dažādiem 
fiziskajiem pārbaudījumiem, pat maratonam! 
Slodze pamatīga ne tikai sirdij, bet visam 
organismam. Varbūt vajag kādu palīdzību?
– Slodze daudziem patiešām ir liela! Tai pievie-
nojas arī stress. Tāpēc kardiologi iesaka palīdzēt 
sev, lietojot medikamentu Mildronāts-Grindeks. 
Tas ir ļoti efektīvs bezrecepšu medikaments, kas 
palīdz stiprināt organismu krīzes situācijās, pie lie-
lām �ziskām un garīgām slodzēm, pēc slimībām, 
pie stresa un tamlīdzīgi. Šis preparāts ir dabīgs 
produkts, organisma šūnās sastopama viela, kas 
uzlabo šūnu vielmaiņu un palīdz šūnām labāk 
strādāt. Dažādās krīzes situācijās pietiek to lietot 
4–6 nedēļas. Bet vispirms, protams, vislabāk par 
to izrunāties ar savu ģimenes ārstu.
– Varbūt jūs zināt kādu brīnumnūjiņu, kas 
palīdzētu drūmo sirds asinsvadu slimību sta-
tistiku uzlabot?
– Tas varbūt ir diezgan drastiski, un es nezinu, vai 
Latvijā kādā uzņēmumā tā rīkojas, taču daudzās 
attīstītās pasaules valstīs populāra ir pieredze, ka 
cilvēkiem pirms stāšanās darbā ir jāveic padziļi-
nāta veselības pārbaude. Vadoties no iegūtajiem 
rezultātiem, cilvēks saņem veselības apdrošināša-
nas polisi. Jo cilvēks ir veselāks un labāk par sevi 
rūpējas, jo viņam ir labāka polise, kura piedāvā 
plašāku pakalpojumu klāstu. Turklāt darbiniekam 
pašam līdzmaksājums par to ir mazāks nekā tiem, 
kuriem ir nopietnas veselības problēmas. Ja cil-
vēks rūpēja par savu veselību un nākamajā gadā 
to ir uzlabojis, arī viņa līdzmaksājums par veselī-
bas apdrošināšanas polisi samazinās. Tas stimulē 
rūpēties par sevi!

Kardioloģe 
Iveta Šime 
ir pārlieci-
nājusies: 
ārstēša-
nai nebūs 
rezultāta, 
ja pacients 
pats tajā 
nebūs 
ieinteresēts.

Viens pats ārsts sirdi neizārstēs!
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Informācija par sirds asinsvadu veselību:
zzwww.kardiologija.lv
zzwww.grindeks.lv
zzwww.astrazeneca.lv
zzwww.parsirdi.lv
zzwww.goredforwomen.org (angļu valodā)
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Izdevējs: SIA Medicīna un prese
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Izdevniecība: SIA Medicīna un prese
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ANDRA BRIEKMANE

Lai arī pirmajā brīdī var pat izklausīties 
pēc zinātniskās fantastikas (atcerēsi-
mies filmu Matrix), augšdelmā ievietots 
implants ir viena no efektīvākajām kon-
tracepcijas metodēm, ko jau daudzus 
gadus izmanto Rietumos. Tagad tā pie-
ejama arī Latvijā.

Par šīs metodes pielietojumu konsultē gineko-
loģe dr. Ieva Erciņa.

Ievieto un aizmirsti
Princips šai kontracepcijas metodei ir vienkāršs – 
no implanta regulāri izdalās hormons, kas aiz-
kavē grūtniecības iestāšanos. Ja pacientei šī 
metode ir piemērota, ārsts izraksta recepti, ar 
ko pati sieviete dodas uz aptieku un iegādājas 
implantu. Pirms procedūras tiek veikta atsāpi-
nāšana. Pēc tam izdara mazu iegriezumu augš-
delmā un implantu – nelielu, elastīgu polimēru 
stienīti, ievieto zem ādas. Pēc tam to pieskaro-
ties var sataustīt. Implanta darbības pamatā ir 
hormona progestogēna izdalīšana. Tas apgrū-
tina spermatozoīdu ceļošanu caur dzemdes kaklu 
un olšūnas sasniegšanu, kā arī padara dzemdes 
gļotādu plānāku, lai apaugļotajai olšūnai būtu 
mazāka iespēja tai piestiprināties. Implants ir efek-
tīvs trīs gadus, bet to var izņemt jebkurā laikā. Tas, 
ka implants varētu kaut kur «izkustēties» vai «aiz-
ceļot», esot mīts.

Kā pēc jebkuras nelielas operācijas, arī pēc 
implanta ievietošanas divas līdz trīs dienas nav 
ieteicams iet vannā, uz baseinu vai pirti. Implanta 
ievietošanas vietā var parādīties neliels asinsiz-
plūdums (zilums), kas nedēļas laikā uzsūcas. Pro-
cedūra ir nesāpīga, bet dažas dienas pēc tās ir 
jāpatur plāksteris un spiedošais pārsējs. Dažu 
dienu laikā brūce parasti sadzīst.

Tā kā citur pasaulē šī metode vairs nav jauna, 
internetā pieejams daudz informācijas par pro-
cedūras norisi, ar ko būtu vērts iepazīties. «Ir pil-
nīgi normāli, ka pacients sagatavojas tam, kas 
viņu gaida, un sameklē informāciju o�ciālajās 
mājaslapās, jo ne vienmēr ārstam pietiek laika 
izskaidrot visas implanta ievietošanas nianses. 
Kādreiz šāda nezināšana var radīt pārpratumus, 
kā tas nereti ir intrauterīno spirāļu gadījumā, kad 
paciente atnāk ar lielu iepakojumu un domā, ka 
tas viss tiks ievietots viņas ķermenī, lai arī spirā-
les dimensija ir aptuveni piecu eirocentu monē-
tas lielumā,» zina stāstīt ārste I. Erciņa. Ja zināms, 
kas notiks ārsta kabinetā, paciente nebaidīsies, 
un tas atvieglos darbu arī speciālistam.

Ikdienā – bez raizēm
Zemādas ilgtermiņa kontracepcija ir paredzēta 
ļoti efektīvai aizsardzībai pret grūtniecību. Zemā-
das kontracepcijai tāpat kā intrauterīnajai spi-
rālei efekts ir visaugstākais – vairāk nekā 99%. 
Pašlaik visā pasaulē ir tendence lietot ilgtermiņa 
kontracepciju arī nedzemdējušām sievietēm, un 
implants ir ļoti piemērots jaunām meitenēm. 
«Atšķirībā no tablešu kontracepcijas, kas arī ir 
hormonāla, zemādas ilgtermiņa kontracepcijai 
nav parasto lietošanas problēmu. Ir ļoti maz lietu, 
ko ikdienā darām noteiktā laikā, bet kontracepci-
jas tabletes efektivitāte ir atkarīga no lietošanas 

regularitātes. Es šo metodi noteikti ieteikšu mei-
tenēm, kam ir problēmas atcerēties iedzert kon-
tracepcijas tabletes. Otra liela grupa, kam tā ir 
piemērota, ir sievietes, kas baro bērnu ar krūti 
un tik drīz nākamo bērniņu neplāno. Šis medika-
ments nav kaitīgs zīdainim, jo ir analogs sievie-
tes organisma (olnīcu) izdalītajiem hormoniem 
barošanas periodā, tādēļ tā ir ļoti efektīva kon-
tracepcija, jo tās derīguma termiņš ir trīs gadi, 
kas parasti sakrīt ar laiku, ko sievietes plāno starp 
bērniņiem,» stāsta I. Erciņa.

Trīs gadu laikā aktīvā viela izdalās no implanta 
vienmērīgā daudzumā. Ilgtermiņa efekts ir bals-
tīts tieši tajā, ka šī kontracepcijas metode ir pastā-
vīga, pati sieviete implantu nevar izņemt un pēc 
tam aizmirst ievietot atpakaļ, atzīst ginekoloģe.

«Zemādas kontracepcija ir populāra Lielbritā-
nijā un Norvēģijā, kur to izmanto visa vecuma dzi-
mumaktīvām sievietēm. Latvijā vidējais vecums, 
kad meitenes uzsāk seksuāli aktīvu dzīvi, ir 16 
gadi, un es teiktu, ka arī šis vecums ir piemērots 
implanta lietošanai.»

Jākonsultējas ar speciālistu
Kontracepcijas, tāpat kā jebkuru recepšu medika-
mentu lietošana jāizvērtē ārstam, jo arī tai ir savas 
kontrindikācijas, kad to nedrīkst lietot. Tāds gadī-
jums varētu būt alerģiska reakcija pret farmako-
loģisko vielu vai sintētisko materiālu, stāsta ārste.

Tāpat jāatceras, ka ir atsevišķas medikamentu 
grupas, piemēram, daži antibakteriālie prepa-
rāti, kas var mazināt kontracepcijas efektivitāti, 
tāpēc, uzsākot kādu ārstēšanas kursu, jābrīdina 
speciālists, ka tiek lietota zemādas kontracep-
cija. Tomēr zemādas implants ir monoterapija, 
un tas nozīmē, ka izmaiņas efektivitātē var būt 
niecīgas vai to nav, jo ir maz vielu, kas ar to varētu 
«kon�iktēt». Protams, ja runa ir, piemēram, par 
tuberkulozes ārstēšanu vai ķīmijterapiju, tad 
par šo medikamentu lietošanu ir jābrīdina ārsts. 
Tāpat, ja pacientei ir kardiovaskulāra saslimšana, 

pirms izvēlēties jebkādu kontracepciju, jākon-
sultējas arī ar ģimenes ārstu vai kardiologu. 
«Tomēr populācijā jaunām sievietēm sirds un 
asinsvadu slimības ir maz izplatītas,» uzsver ārste, 
«un šis noteikti ir drošāks kontracepcijas veids 
nekā orālā kontracepcija, kas ir kombinēta tera-
pija un var papildus veicināt trombu veidoša-
nos asinsvados.»

Līdzīgi kā orālā kontracepcija, arī implanta gadī-
jumā preparāts noārdās caur gremošanas traktu. 
Tas nozīmē, ka šajā procesā iesaistītas arī aknas, 
tādēļ tāpat kā jebkura cita medikamenta lieto-
šana, tā jāizvērtē īpaši rūpīgi, ja konstatētas kādas 
aknu saslimšanas.

Pēc trim gadiem jāmaina
Zemādas kontracepcija ir jauns produkts, un 
daudz kur Latvijā ārsti vēl nav saskārušies ar šādu 
kontracepcijas metodi vai arī redzējuši to tikai 
pacientēm, kas atbraukušas no ārzemēm. Tādēļ, 
pirms doties pie ārsta un lūgt izrakstīt tieši šo kon-
tracepcijas veidu, der pārliecināties, vai attiecīgā 
medicīnas iestāde to piedāvā. Līdz šim implanti 
Latvijā visvairāk bija sastopami plastiskajā ķirur-
ģijā un zobārstniecībā, tāpēc dzirdēts, ka radušies 
pat kuriozi, kad reģistratūra savieno zvanītāju ar 
nepareizo speciālistu, zina stāstīt I. Erciņa.

Tāpat jārēķinās arī ar zināmām izmaksām, lai 
sāktu lietot šo kontracepciju. «Piemēram, Liel-
britānijā visa kontracepcija ir bez maksas, un tas, 
manuprāt, ir vērtīgs domu grauds mūsu medi-
cīnas nozarei un visiem veselības politikas vei-
dotājiem. Pašlaik Latvijā, izvēloties zemādas 
kontracepciju, ir jārēķinās ar implanta izmak-
sām un maksu par tā ievietošanu un izņem-
šanu, jo to var izdarīt tikai medicīnas iestādē,» 
stāsta ginekoloģe.

Pēc trim gadiem implantu vēlams izņemt, jo, 
darbībai beidzoties, tas ir tikai kā svešķermenis 
zemādā, ko varētu salīdzināt ar tetovējumu. Lai 
arī teorētiski, neizņemot polimēra stienīti, nekam 

ļaunam nevajadzētu notikt, tomēr pastāv risks, 
ka uz tā var sākt vairoties baktērijas, tāpēc labāk 
pēc tā darbības beigām no implanta atbrīvoties. 
«Ja sieviete nolemj turpināt lietot šo kontracep-
ciju, tajā pašā reizē var tikt ievietots arī nākamais 
implants, un sieviete turpina dzīvot labu un kva-
litatīvu dzīvi,» paskaidro I. Erciņa.

Implants augšdelmā – 
kontracepcija trim gadiem

Implantu – nelielu, elastīgu polimēru stienīti, ievieto augšdelmā zem ādas. Tā dar-
bības pamatā ir hormona progestogēna izdalīšana, kas apgrūtina spermatozoīdu 
ceļošanu caur dzemdes kaklu un olšūnas sasniegšanu, kā arī padara dzemdes gļotādu 
plānāku, lai apaugļotajai olšūnai būtu mazāka iespēja tai piestiprināties. Implants 
ir efektīvs trīs gadus, bet to var izņemt jebkurā laikā.

Kontracepcijas pielietojums 
Latvijā, gadījumu skaits
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Kontracepcijas pielietojums 
uz 1000 sievietēm  
15–49 gadu vecumā
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* Avots: Slimību pro�lakses un kontroles centrs

zz Implantu ievieto augšdelmā, izmantojot vietējo anestēziju. To 
drīkst darīt tikai ārsts, un tas aizņem dažas minūtes.
zz Darbības laiks – trīs gadi.
zz Latvijā zemādas kontracepcija pieejama kopš 14. februāra.

zinĀšanai

Plašāks skaidrojums par zemādas implantiem mājaslapā 
www.tikaisievietem.lv
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ANNA KALNIŅA

Pavasaris ne tikai iepriecina ar siltu un 
saulainu laiku, putnu čalām, dabas moša-
nos, pirmajām hiacintēm un narcisēm, 
bet arī sagādā reizēm grūti izskaidrojamu 
nepatīkamu pašsajūtu – nogurumu, ner-
vozitāti, depresīvu noskaņojumu, kas, 
nonākot klajā pretrunā ar norisēm aiz 
loga, īgnumu tikai pastiprina. Un tad vēl 
vecmāmiņa zina stāstīt, ka tieši pavasa-
ris ir tas laiks, kad visvairāk cilvēku aizgā-
juši viņsaulē... Pašsajūta kļūst vēl sliktāka.

Par to, kas notiek ar sievietes ķermeni pavasarī, 
kā tas tiek abižots visu cauru gadu neatkarīgi no 
laikapstākļiem un kā sev palīdzēt uzlabot paš-
sajūtu, izmantojot gan katram cilvēkam dotās, 
dārgu naudu neprasošās iespējas, gan arī aptiekās 
nopērkamos papildlīdzekļus, Sievietes veselības 
avīzei stāsta ginekoloģe Dace Matule.

Vainīgs pavasaris?
Tincināta par «pavasara kaitīgo ietekmi» uz sie-
vietes organismu un tā sagādātajām problēmām, 
Dace Matule pasmaida: ne jau tikai šis gadalaiks 
vainojams pie visām iespējamajām problēmām. 
Runājot par objektīvajiem problēmu cēloņiem, 
viņa uzsver galvenās nianses, kas patiešām var 
izraisīt sūdzības. «Mēs dzīvojam tajā pasaules daļā, 
kur raksturīgs samērā īss saulainais laika posms un 
garš rudens un ziemas periods. Saules trūkuma 
dēļ šeit dzīvojošiem cilvēkiem dažādu vitamīnu 
trūkums, nepietiekama mikroelementu uzņem-
šana var pastiprināt saguruma sajūtu, kas kopā 
ar ikdienas stresu patiešām var izraisīt to, ko mēs 
mēdzam saukt par pavasara nogurumu vai pava-
sara stresu, lai gan ir ziemas perioda sastāvdaļa,» 
D. Matule skaidro problēmas objektīvos cēloņus. 
Turklāt ziemas periodā nereti mūsu platuma grā-
dos dzīvojoši cilvēki vairāk grēko ar uzturu, nelie-
tojot pietiekami daudz pārtikas produktu, kas 
satur labai pašsajūtai nepieciešamos mikroele-
mentus, piemēram, magniju. Bet magnijs orga-
nismā blakus muskuļaudu darbībai, ķīmisko 
reakciju norisei, vielmaiņas procesiem vitāli nepie-
ciešams enerģijas ražošanai un pilnvērtīgai nervu 
darbībai, tātad tā trūkums patiešām var iespaidot 
ikdienas sīkumu uztveri un darba spējas.

Otrs aspekts vairāk saistāms ar cilvēku psiholo-
ģiju un pasaules uztveri: «Pavasara gaisma, garš 
diennakts gaišais laiks pretstatā ziemas tumsai, 
kad pa nakti ceļamies un ejam uz darbu un pa 
nakti nākam mājās, sievietēm var izraisīt daudz lie-
lāku sevis un savas dzīves pārvērtēšanu nekā Zie-
massvētkos: vai mani apmierina mana dzīve, vai es 
sev patīku...» Ja atbilde ir negatīva, arī slikts noska-
ņojums un nelaba pašsajūta nav ilgi jāgaida...

Stress cauru gadu
Vaicāta par to, vai ārste savā praksē ir novērojusi, 
ka sievietes pavasarī ir daudz jūtīgākas pret stresu 
nekā vīrieši, D. Matule kļūst domīga. «Katram cil-
vēkam ir savs jūtīguma, izturības slieksnis, aiz kura 
ir grūti neuztraukties, un mēs esam ļoti cieši sais-
tīti ar apkārtējo pasauli – ģimeni, draugiem, darbu 
utt. Nesatraukties par viņiem ir grūti,» viņa dalās 
pārdomās. «Tomēr vislielāko stresu sievietēm rada 
lielais «JĀ», tas ir, jāstrādā, jāpelna, jāmaksā, jāiet, 
jāpaspēj, jātīra, jāgatavo, jābūt formā un tā tālāk. 
Tāpat arī lielu stresu rada mobilie sakari, kad tele-
fons ir nemitīgi līdzi, katru brīdi kāds var piezvanīt, 
kaut ko palūgt izdarīt, pajautāt... Ja šo latiņu sie-
vietei ir ļoti daudz, turklāt tās uzliktas pietiekami 
augstu, stress ir neizbēgams.»

Ja stress ir īslaicīgs un konkrēta nosacījuma 
izraisīts, tad to var uzskatīt par labo stresu. «Tā 
laikā izdalās adrenalīns, kas mobilizē konkrētai 
rīcībai, paaugstina reakcijas spēju. Turpretī ilgs-
toša stresa laikā organismā izdalās kortizols, kas, 
noārdot progesteronu, izjauc dzimumhormonu 
līdzsvaru. Savukārt traucēta dzimumhormonu 
savstarpējā harmonija var nelabvēlīgi ietekmēt 
sievietes reproduktīvo veselību,» norāda ārste. 
Tomēr jāatceras, ka arī labā stresa hormons adre-
nalīns magnija noārdīšanos veicina tikpat spēcīgi 
kā kortizols...

Ko darīt?
Dace Matule iesaka katrai sievietei atrast līdzsvaru 
starp visiem «JĀ» un uztraukumiem, un starp to, 
kas viņai pašai sagādā prieku – sarunām ar drau-
dzenēm, vaļaspriekiem, �ziskām aktivitātēm un 
daudz ko citu. Sievietei ir nepieciešama draudzība 
un mīlestība, tā palīdz kompensēt stresu.

«Galvenais princips, kas jāievēro, balstās uz 
trim lietām: miegu, harmoniskām �ziskām akti-
vitātēm un to, ko sieviete ēd. Uz miega rēķina 
nedrīkst neko darīt, jo miegā norisinās būtiski 
organisma procesi, atjaunojas hormonālais līdz-
svars. Arī �ziskajām aktivitātēm jābūt tādām, kas 
sagādā sievietei prieku, lidošana ar slotu pa māju 
noteikti neskaitās. Ir daudz iespēju iet vingrot, 
dejot... Partnera trūkums nav iemesls aizmirst 
par dejošanu, ja tā patīk, jo ir deju veidi, kur viņš 
nav nepieciešams. Un arī veselīga ēšana nemaz 
tik daudz līdzekļu neprasa, jo burkāni un bietes 
nemaksā dārgi, mūsu pašu dārzos aug ļoti daudz 
vērtīgu un uzturvielām bagātu dārzeņu,» ārste 

noraida iespējamos aizbildinājumus. «Sieviete 
var iemācīties meditēt, var nodarboties ar jogu, 
ja tas viņai patīk,» viņa atgādina, piebilstot, ka ir 
pieejamas arī īpašas jogas nodarbības tieši hor-
monālā līdzsvara atjaunošanai. «Laimei vajag tra-
koti maz. Ja cilvēks kaut 15 minūtes dienā jutīsies 
laimīgs un smiesies, jau tad stresa līmenis kļūs 
ievērojami zemāks.»

Tomēr ārste uzsver, ka ir arī gadījumi, kad 
aptiekā nopērkamās vitamīnu burciņas un 
uztura bagātinātāji ir nepieciešami: «Magniju 
var ieteikt, ja cilvēkam jādarbojas �ziskās pār-
pūles režīmā, tāpat arī atsevišķos gadījumos 
bērna gaidību laikā, ja ir īpaši izteikts premens-
truālais sindroms vai ja tuvojas menopauze. 
Magnija galvenā funkcija ir nervu sistēmas aiz-
sardzība, tāpēc tā lietošana kopā ar B6 vitamīnu 
(tieši B6 vitamīns veicina magnija uzsūkšanos 
šūnās, savukārt magnijs stimulē vitamīna pār-
eju aktīvā formā, tāpēc arī aptiekā nopērkama-
jos preparātos šie elementi kombinēti) kā nervu 
nomierinātājs labi der mūsdienās izplatīto prob-
lēmu – stresa un pārslodzes – gadījumos. Mag-
nijs labvēlīgi iedarbojas arī uz sirds un asinsvadu 
sistēmu, baro nervu šūnas, palīdz novērst dep-
resiju. Tāpat tas sekmē koncentrēšanos un atslā-
bina muskuļus.»

Kad aptiekas preparāti nepieciešami
Ārste uzsver, ka ginekoloģijā ir trīs galvenie prob-
lēmu loki, kad magnijs var atrisināt sievietes vese-
lības problēmas.

Pirmkārt, tas ir grūtniecības laiks. Grūtniecēm 
mēdz būt sūdzības par krampjiem, nogurumu, 

nespēku, sirdsklauvēm, par paaugstinātu dzem-
des tonusu. Magnijs ir tas, kas normalizē mus-
kulatūras tonusu un harmonizē to visā ķermenī, 
tostarp arī iekšējos orgānos, piemēram, sirdī. Mag-
nijs un kalcijs ir svarīgs arī tad, kad auglim sāk vei-
doties kaulu sistēma. Ja abi šie minerāli sievietes 
ķermenī ir pietiekamā apjomā, tad bērniņam būs 
stipri un veseli kauli un arī zobi.

Otrkārt, tas ir laiks pirms mēneša īpašajām 
dienām. Lielākā daļa sieviešu izjūt kādu no 
premenstruālā sindroma izpausmēm (uzbu-
dinājums, spriedze, ādas un svara izmaiņas, 
aizcietējumi, straujas garastāvokļa svārstības, 
nervozitāte, viegla aizkaitināmība, izteikta 
vēlme pēc konkrētiem pārtikas produktiem 
u.c.), reizēm izjūt plašu to spektru. Lai gan nevar 
apgalvot, ka visu minēto izpausmju cēlonis ir 
magnija de�cīts, tomēr magnijs uzlabo nervu 
impulsu pārvadi un samazina ķermeņa tūsku, 
normalizē šķidruma līdzsvaru organismā, pozi-
tīvi ietekmē vēdera izeju, kā arī uzlabo vispārējo 
pašsajūtu un miegu.

Treškārt, tā ir premenopauze. Menopauzes 
laikā sievietes ķermenis piedzīvo daudz pārmaiņu, 
kam bieži pievienojas arī garastāvokļa svārstī-
bas, tūskas un liekais svars, locītavu un muskuļu 
problēmas, maksts sausums, bezmiegs. Izmaiņas 
sievietes organismā saistītas ar olnīcu funkciju 
izsīkšanu – samazinās dabīgā estrogēna līmenis, 
skaidro D. Matule. Pazeminātais estrogēnu līme-
nis un aptaukošanās paaugstina sirds asinsvadu 
saslimšanu risku. Tādēļ svarīgi jau laikus parūpē-
ties par savu labsajūtu un veselību. Menopauzes 
simptomu pro�laksei ārsti iesaka lietot preparā-
tus, kas satur gurķeni, magniju, sojas izo�avo-
nus, zaļās tējas ekstraktu, vitamīnus B3, B6, beta 
karotīnu un citus.

Taču magnija de�cīts var būt novērojams arī 
citos dzīves posmos. Par to var liecināt krampji 
kājās, roku trīcēšana, bezmiegs, nervozitāte, 
viegla aizkaitināmība, neregulāra vai paātri-
nāta sirdsdarbība, paaugstināts asinsspiediens 
(ja tā nav izteikta arteriālā hipertensija), grū-
tības kontrolēt muskuļu darbību, trausli mati 
un nagi. Starp citu, arī tad, ja uznākusi grūti 
pārvarama vēlme pēc kūciņām, šokolādītēm, 
saldinātiem dzērieniem, burgeriem un citiem 
īpaši neveselīgiem pārtikas produktiem, jāat-
ceras, ka arī šādi organisms var signalizēt par 
magnija trūkumu, tātad – par nepieciešamību 
pārskatīt ikdienas paradumus, kā arī vizīti pie 
ārsta un farmaceita.

Lai pavasaros omu nebojātu
mĀjas aptieka

Dace Matule: «Magniju var ieteikt, ja cilvēkam jādarbojas fiziskās pārpūles režīmā, 
tāpat arī atsevišķos gadījumos bērna gaidību laikā, ja ir īpaši izteikts premenstruālais 
sindroms vai ja tuvojas menopauze. Magnija galvenā funkcija ir nervu sistēmas aiz-
sardzība, tāpēc tā lietošana kopā ar B6 vitamīnu (tieši B6 vitamīns veicina magnija 
uzsūkšanos šūnās, savukārt magnijs stimulē vitamīna pāreju aktīvā formā, tāpēc arī 
aptiekā nopērkamajos preparātos šie elementi kombinēti) kā nervu nomierinātājs 
labi der mūsdienās izplatīto problēmu – stresa un pārslodzes – gadījumos.»
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Magnija daudzums 100 gramos  
pārtikas produktu

kviešu klijas  590 mg
ķirbju sēklas  535 mg
saulespuķu sēklas  420 mg
diedzēti kviešu graudi  250 mg
soja  247 mg
arbūzs  224 mg
rieksti  158–267 mg
sausais piens  180 mg
zaļumi  170 mg
auzu pārslas Herkuless  142 mg
pupiņas  130 mg
rīsi  130 mg
zirņi  107 mg
kliju maize  90 mg
žāvētas aprikozes, rozīnes  60 mg
banāni  35 mg
siers  30 mg
jūras zivis  24–73 mg
gaļa  20 mg
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EVITA HOFMANE

Sievietes dzīvi var iedalīt vairākos posmos, 
un katram no tiem ir savas burvīgās un arī 
ēnas puses. Viens no tādiem – menopauze 
jeb klimakss.

Kā to sagaidīt un sadzīvot, par problēmām un risi-
nājumiem Sievietes veselības avīzei stāsta Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas Izglītības 
daļas vadītāja, profesore, onkoloģe Dace Baltiņa.

– Kas ir klimakss jeb menopauze?
– Fizioloģiski klimakss ir viens no sievietes dzī-
ves posmiem. Laiks, kad beidzas reproduktīvais 
jeb auglīgais periods. Vidēji tas notiek 50 gadu 
vecumā. Lai gan diapazons ir plašs – vienai kli-
makss sāksies 39, citai – 64 gadu vecumā. Taču 
tas nenozīmē, ka pēc tam viss apstājas – sievietes 
dzīve turpinās. Ņemot vērā vidējo mūža ilgumu, 
var teikt, ka gandrīz trešdaļu mūža vai pat nedaudz 
vairāk sieviete pavada, esot menopauzē. Pēc de�-
nīcijas klimakss uzskatāms par iestājušos tad, kad 
kopš pēdējām menstruācijām ir pagājis tieši viens 
gads vai arī, ja sievietei ir izoperētas, apstarotas 
olnīcas vai arī ar medikamentiem olnīcu darbība 
ir nobloķēta.
– Kādas izmaiņas, sākoties klimaksam, notiek 
sievietes organismā?
– Kad sieviete ir sasniegusi šo pārejas vecumu, dau-
dzas izmaiņas organismā ir saistītas ar dabīgo nove-
cošanas procesu, nevis tikai ar estrogēna līmeņa 
samazināšanos. Protams, beidzoties reproduktī-
vajam vecumam, estrogēna līmeņa pakāpeniska 
pazemināšanās (ja tā rodas bez ārēju apstākļu 
ietekmes, piemēram, abu olnīcu izoperēšanas vai 
citāda veida to darbības nomākšanas u.c.) rada 
virkni pārmaiņu daudzās organisma funkcijās. 
Daba tā ir iekārtojusi, ka reproduktīvajai funkcijai 
ir jābeidzas, un normāli noritoša klimaksa gadījumā 
izmaiņas noris lēni un pakāpeniski. Notiek izmaiņas 
ādā, gļotādā, kaulos, matos u.c. Piemēram, krūtis 
sāk novecot jau 30–35 gadu vecumā. Lai sievietes 
nealojas, ka krūtis noveco krietni vēlāk. Menopau-
zes vecumā (vai ap to laiku) notiek ļoti būtiskas 
krūts strukturālās pārmaiņas. Agrāk rentgenolo-
ģiski blīvos un hormonu svārstībām pakļautos dzie-
dzeraudus pakāpeniski nomaina rentgenoloģiski 
caurspīdīgākie un tilpumietilpīgākie (aizņem lie-
lāku masu) taukaudi. Ar to izskaidrojams fakts, 
kāpēc, iestājoties menopauzei, krūtis it kā kļūst 
lielākas un kuplākas. Dažkārt sievietes saka: būtu 
man jaunībā bijušas tādas krūtis! Tieši tādēļ skrī-
ninga mammogrā�ja ir izvēles pārbaudes metode 
sievietēm pēc 50 gadu vecuma, kad vairumam 
krūtīs ir daudz taukaudu un tās ir vispiemērotā-
kās mammogrā�jas veikšanai, lai atklātu audzēju 
iespējami agrāk. Audzējs krūtīs rentgenoloģiski 
biežāk izskatās «balts» un uz pelēcīgi tumšā tauk-
audu fona ir vieglāk saskatāms.
– Kā noskaņot sevi gaidāmajām pārmaiņām?
– Te varētu atcerēties teicienu, ka novecošanās 
sākas ar piedzimšanas brīdi. Meitene kļūst par pus-
audzi, sākas menstruācijas, ir iespējamas grūtniecī-
bas, un tad kādā brīdī menstruācijas beidzas. Kāda 
to uztvers ar atvieglojumu – redz, cik labi, nav vairs 
nekādas «ķēpas» –, citas satraucas, ka vairs nebūs 
sievišķīgas. Kādā vecumā sāksies un kādā veidā 
klimakss izpaudīsies, lielā mērā saistāms ar to, kā 
tas noritējis mammai, māsai, mammas māsām. 
Sievietēm vajadzētu painteresēties, kāds tas bijis. 
Diemžēl nav tādu metožu, kas palīdzētu sagata-
voties klimaksam, lai tas noritētu vieglāk. Tās sie-
vietes, kurām ir ginekoloģiskas problēmas, nereti 
saņem hormonālo terapiju menstruālā cikla nore-
gulēšanai, pārliecīgas asiņošanas novēršanai. Daļai 

tas atvieglo arī klimaksa iestāšanos, jo bieži vien 
viņas pat nevar pateikt, vai mēnešreižu nav tāpēc, 
ka sieviete lieto konkrētās zāles, vai tāpēc, ka sācies 
klimakss. Kad sākas klimakss, vispirms menstruālais 
cikls kļūst neregulārāks, parādās pirmie karstuma 
viļņi, nakts svīšanas epizodes, vēl citām – neizskaid-
rojamas sirdsklauves, garastāvokļa svārstības.
– Kā sievietei saprast, ka klimaksa norise vairs 
neiekļaujas nekādos «rāmjos» un nepiecie-
šama mediķu palīdzība?
– Klimaksu par patoloģisku mēs saucam tikai tādos 
gadījumos, ja sievietei ir ļoti mokoši karstumi, svī-
šana, garastāvokļa svārstības, maksts sausums, un 
tas būtiski apgrūtina ikdienas aktivitātes un dzīves 
kvalitāti. Būtībā klimakss ir normāls �zioloģisks 
novecošanās process. Vēlos uzsvērt, ka šobrīd mēs 
esam medikalizējuši daudzas �zioloģiskas norises 
mūsu organismā, ko nemaz nevajadzētu speciāli 
ārstēt. Ļoti iespējams, ka varam teikt: «Pagaidiet, 
iespējams, pēc pāris mēnešiem kļūs vieglāk!» Dau-
dzos gadījumos tā arī ir. Daļa pacienšu ļoti noraidoši 
izturas pret ārsta piedāvāto hormonaizstājtera-
piju (HAT) klimaktērisko simptomu mazināšanai. 
Viņas labāk pamēģina tautas līdzekļus, vitamīnus, 
dažādas aptiekā iegādājamas tabletes vai kapsu-
las. Lielā daļā gadījumu tas var palīdzēt, un cilvēks 
jūtas komfortablāk, var kontrolēt savas sajūtas, it 
sevišķi tās sievietes, kurām sūdzības nav smagas, 
ļoti izteiktas. Ja sūdzības ir mokošas, piemēram, 
skolotājai, kura sarkst un bālē katru stundu un kurai 
jāstāv klases priekšā, tad tas ir ļoti nepatīkami gan 
�ziski, gan emocionāli, un ir nepieciešama palī-
dzība. Tomēr es uzsveru, ka ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, 
kad uzsākt lietot HAT. To nevajadzētu darīt tikai 
tāpēc, ka «visas tā dara» vai «mēs taču dzīvojam 
21. gadsimtā, un visas problēmas ir atrisināmas ar 
tablešu palīdzību».
HAT nav līdzeklis pret visām ar organisma nove-
cošanos saistītām problēmām. To es īpaši gribu 
uzsvērt, jo ir sievietes, kurām šķiet, ka, dzerot 
zāles, viņas būs mūžam jaunas un skaistas! Tā 
dzīvē nenotiek. Pret vecumu zāļu nav. Normāls 
klimakss, tāpat kā normāla grūtniecība, ir dabisks 
process. Ja grūtniecība noris normāli, mēs īpaši 
neiejaucamies, ja ir problēmas – cenšamies tās 
atrisināt. Kad sākas klimakss, sieviete īsāku vai 
garāku periodu izjūt diskomfortu, bet ne vienmēr 
tā novēršanai obligāti jālieto medikamenti. Taču 
nereti sieviete ir pat jāiedrošina medikamentus 
lietot, jo dažādi mīti un aizspriedumi liedz viņai 
justies labi.
– Cik pamatotas ir sieviešu bažas, ka hormo-
naizstājterapija palielina krūts vēža attīstī-
bas risku? Kuros gadījumos HAT tomēr būs 
nepieciešama? 

– Ja sievietei 3–4 reizes naktī jāceļas, jo viņa ir vis-
caur nosvīdusi, vai ik pēc pāris stundām uznāk 
karstuma viļņi, viņa kļūst sarkana kā vēzis, sirds 
kāpj pa muti laukā, tad tas ir jāārstē. Šādos gadī-
jumos uzreiz parādās dilemma – izmantot HAT vai 
nē. Parasti visi uzreiz skatās onkologu virzienā, jo 
saprot, ka estrogēni var veicināt krūts vēža attīs-
tību. Vadošās teorijas šobrīd tiešām vēsta, ka krūts 
vēzis pamatā rodas estrogēnu vielmaiņas traucē-
jumu dēļ. Šajā jomā ir bijis ļoti daudz pētījumu, 
kuros ir pierādīts, ka sievietēm, kuras lieto HAT, 
krūts vēža risks ir nedaudz lielāks, bet, šos faktus 
interpretējot, ir jābūt ļoti kritiskam, jo runa ir par pil-
nīgi veselām sievietēm. Bieži vien šajos pētījumos 
sievietes HAT lieto nevis tāpēc, ka viņām ir smags 
klimakss, bet tāpēc, ka sievietes ir attiecīgā vecumā, 
nav menstruāciju un viņas vēlas, lai kauli un sirds 
būtu vesela utt. Vēlreiz uzsveru, ka HAT sastāvā 
esošais estrogēns nebūt nav līdzeklis, kas atrisina 
visas ar novecošanos saistītās problēmas! Svarīga ir 
diēta, �ziskās kustības, garīgā veselība – viss kopā. 
Ja klimakss ir ļoti smags, protams, ir jāizšķiras par 
nopietnu ārstēšanu. Parasti ģimenes ārsti pacientes 
nosūta pie ginekologa, kurš, ņemot vērā konkrētās 
sievietes veselības problēmas, nozīmē ārstēšanu.
Kā onkoloģe varu teikt, ka esmu pret hormonālu 
klimaksa ārstēšanu gadījumos, kad klimakss vien-
kārši ir, bet nav ļoti mokošs. Savukārt, ja tas ir ļoti 
mokošs, tad mana ārsta pieredze rāda: ar tautas 
līdzekļiem un vitamīniem smagi noritošu klimaksu 
izārstēt nevar. Īpaši gadījumos, ja tā iestāšanās noti-
kusi priekšlaicīgi un pēkšņi, piemēram, pēc olnīcu 
izoperēšanas, apstarošanas vai noteiktu medika-
mentu lietošanas.
Ja sievietei ir bijis krūts vēzis vai viņa no tā ļoti 
baidās, es parasti cenšos izrunāties par iespēja-
miem riskiem un pozitīvajiem guvumiem, lietojot 
HAT. Parasti sākam ar vienkāršākiem nehormonā-
liem līdzekļiem – antidepresantiem, vitamīniem, 
homeopātiskiem un �topreparātiem (augu valsts 
preparāti). Ja nelīdz, vēlreiz izrunājam HAT iespē-
jamību. Gadās, ka sieviete atbild: «Nepietiek ar to, 
ka man ir vēzis, man vēl tagad visu atlikušo mūžu 
būs jāmokās ar karstumiem. Tad jau nav vērts dzī-
vot un cīnīties.» Nav gluži tā, ka HAT būtu kate-
goriski aizliegts vēža slimniecēm. Tikai tie būs 
īpaši gadījumi, pēc ļoti nopietnām pārrunām ar 
pašu sievieti. Jāņem vērā viņas vecums, slimības 
stadija, audzēja bioloģiskās īpatnības un pašas 
sievietes vēlme.
– Par ko sievietēm, sasniedzot klimaksu, savas 
veselības uzturēšanai vajadzētu piedomāt 
vairāk? 
– Klimakss ir viens no sievietes dzīves periodiem, 
kad vienlaikus notiek arī normāls novecošanās 

process, kā rezultātā sievietes organismā norito-
šās pārmaiņas nav tikai estrogēnu de�cīta, bet 
arī citu iemeslu dēļ. Klimakss ir spēcīgs atgādi-
nājuma signāls: stop, tagad tu ieej citā dzīves 
kvalitātē un vairāk jāsāk domāt par kustībām 
un kaulu trauslumu! Kāpēc cilvēki krīt un lauž 
kaulus? Osteoporoze ir viens no iemesliem, bet 
otrs ir vāji muskuļi. Kā zināms, tad muskuļi ļoti 
labi satur kaulus savās vietās. Jo sievietes būs 
trenētākas, jo lūzumu risks būs mazāks. Turklāt 
kustoties atbrīvojas endorfīni, uzlabojas gara-
stāvoklis. Tas ir arī līdzeklis pret lieko svaru, jo 
vielmaiņa ar gadiem palēninās. Dažkārt sievie-
tes, iestājoties klimaksam, pieņemas svarā, savu-
kārt citas svaru zaudē. Ir pierādīts, ka sievietes, 
kuras, sākoties klimaksam, zaudē vismaz 10% 
no sava svara, ir pakļautas ievērojami mazākam 
krūts vēža riskam. To es arī novēlu visām lasītā-
jām – padomājiet par vienkāršām lietām, kas 
jums neizmaksās pilnīgi neko! Pievērsiet uzma-
nību tam, ko liekat mutē, mazāk sēdiet pie tele-
vizora, bet vairāk kustieties!
– Kādi izmeklējumi, rūpējoties par savu vese-
lību, sievietēm būtu jāveic?
– Katrā ziņā vajag izmantot valsts dāvāto iespēju 
veikt bezmaksas izmeklējumus. Sievietei, sasnie-
dzot 50 gadu vecumu un sākot saņemt uzaici-
nājuma vēstules uz mammogrā�jas skrīningu, 
noteikti reizi divos gados jāaiziet uz šo izmek-
lējumu un noteikti jāsaņem arī atbilde. Uz māju 
to nesūtīs. Nereti sieviete atbildei pakaļ neiet, jo 
uzskata, ka viss ir kārtībā, jo neviens viņai nezvana. 
Ir jādodas pakaļ atbildei un tā jānogādā savam 
ģimenes ārstam. Vislabāk, ja jums pašai paliek arī 
atbildes kopija. Jau sākot no 25 gadu vecuma, vis-
maz vienu reizi trīs gados veiciet valsts apmaksāto 
dzemdes kakla pārbaudi. Tā kā daudzas gineko-
loģiskas, jo īpaši onkoloģiskas, problēmas sākas 
menopauzē, tad ginekologa apmeklējumam reizi 
gadā vajadzētu būt ikkatras sievietes pienāku-
mam. Dzemdes kakla skrīnings nav ginekoloģiska 
izmeklēšana šī vārda pilnā nozīmē, un tas, ka reizi 
trīs gados ierodaties uz dzemdes kakla skrīningu, 
neatbrīvo jūs no pienākuma veikt pilnu ginekolo-
ģisku izmeklēšanu. No 50 gadu vecuma jums pie-
nākas ikgadēja bezmaksas fēču izmeklēšana uz 
slēptajām asinīm. To sauc par zarnu skrīningu. Uz 
šo procedūru nekādu uzaicinājuma vēstuli nesa-
ņemsiet, tādēļ jautājiet par izmeklējumu ģimenes 
ārstam. Tāpat reizi gadā vajadzētu nodot analī-
zes pilnai asinsainai, pārbaudīt vairogdziedzera 
funkciju, cukura līmeni, redzi u.c. Vēlos atgādi-
nāt, ka nevajag visas nelaimes norakstīt tikai uz 
estrogēnu de�cītu, jo šajā vecumā daudz kas sāk 
buksēt. Ar to ir jārēķinās.

Sievietes dzīves daļa – menopauze
jautĀjam speCiĀListam

Dace Baltiņa: 
«Esmu pret hor-
monālu klimaksa 
ārstēšanu gadīju-
mos, kad klimakss 
vienkārši ir, bet 
nav ļoti mokošs. 
Savukārt, ja tas ir 
ļoti mokošs, tad 
mana ārsta piere-
dze rāda: ar tautas 
līdzekļiem un vita-
mīniem smagi 
noritošu klimaksu 
izārstēt nevar.»Fo
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Fiziskie simptomi 
Sāpīgas, neregulāras mēnešreizes un palielināta asiņošana mēneš-
reižu laikā, biežas galvassāpes, svara pieaugums, karstuma viļņi, 
pastiprināta svīšana, maksts un urīnceļu atrofija, paaugstināts 
asinsspiediens u.c. Nereti, iztrūkstot mēnešreizēm, parādās sāpes 
un piebriedums vienā vai abās krūtīs.

Psihoemocionālie simptomi
Garīgais nogurums un depresija, premenstruālā sindroma simptomi, 
kas jūtami arī pārējā cikla laikā, izteikts enerģijas trūkums.

Uzvedības izmaiņas
Pavājinās atmiņa un koncentrēšanās spēja, reiboņi, mainās sek-
suālā uzvedība.

simptOmi

Menopauze (klimakss) – pārejas periods, kad pakāpeniski izsīkst 
olnīcu funkcija.
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reĢiOnOs

KRISTĪNE PASTORE

Šī gada vidū Liepājas reģionālajā slimnīcā 
gaidāms liels notikums – tiks pabeigta 
tās renovācija, kuras īstenošanas gaitā 
slimnīca būs ieguvusi gan mūsdienīgu 
vizuālo izskatu, gan piedāvās jaunas ārst-
niecības iespējas iedzīvotājiem. Viens 
no jaunumiem būs Onkoloģijas nodaļa, 
kādas līdz šim slimnīcā nav bijis.

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

– Kā jūs izvēlējāties tik smagu jomu kā 
onkoloģija? 
– Atzīšos – studiju laikā es par to noteikti nedo-
māju. Kad pabeidzu Medicīnas akadēmiju, vienu 
gadu mācījos interno medicīnu Gaiļezerā, un pēc 
tam sekoja viens rezidentūras gads Onkoloģijas 
centrā. Tas bija laiks, kad agrākās sadales vairs 
nebija, un jaunajiem ārstiem pirmo reizi pašiem 
bija jāmeklē darba vietas. Tā es paliku Onkoloģi-
jas centra Ķīmijterapijas nodaļā.
– Kā jūs tagad vērtējat tādu «šāvienu tumsā»?
– Ļoti labi! Mana izvēle izrādījās pareiza, ja runā-
jam tieši par ķīmijterapiju. Turklāt Onkoloģijas 
centrā man bija ļoti labi skolotāji un kolēģi.
– Pēc 20 gadu darba Rīgā jūs radikāli mainī-
jāt savu dzīvi, pārceļoties uz sev svešo Lie-
pāju. Tā nemaz tik bieži nenotiek, ka ārsti ar 
tik lielu stāžu un stabilu darba vietu aiziet no 
Rīgas. Parasti aiziet jaunie, kas vēl tikai meklē 
savu vietu.
– Jā, tā tas ir mūsu valstī, taču citur pasaulē vie-
tas maiņa nav nekas neparasts. Protams, bija arī 
personiski iemesli, kāpēc piekritu pārcelties uz 
Liepāju, taču ļoti būtisks faktors bija tas, ka Lie-
pājas slimnīcā tiek veidota pavisam jauna Onko-

loģijas nodaļa un šo darbu uzticēja man. Būsim 
atklāti – nemaz tik bieži speciālistiem nerodas 
iespēja izveidot kaut ko jaunu. Tāpēc es nodo-
māju: kāpēc man šādu iespēju neizmantot? Kad 
pateicu to savai ģimenei un kolēģiem, visi mani 
atbalstīja un pat iedrošināja. Tas bija vēl papildu 
stimuls. Turklāt es nenācu uz kaut ko nezināmu. 
Ķīmijterapija man ir ļoti labi zināma.
– Liepājas slimnīcā jūs strādājat jau kopš pagā-
jušā gada novembra, pagaidām Paliatīvajā 
nodaļā un ambulatorajā pieņemšanā. Kāda 
ir plānota jaunā Onkoloģijas nodaļa?
– Pamatā pacienti tajā saņems ķīmijterapiju. 
Nodaļā būs arī paliatīvās aprūpes gultas, jo šīs 
jomas ļoti bieži iet roku rokā. Noteikti būs arī staru 
terapijas gultas tiem pacientiem, kuri saņem palia-
tīvu staru terapiju un medicīnisku indikāciju dēļ 
nevar to saņemt ambulatori. Paliatīvā aprūpe nav 
tikai smagi slimu pacientu kopšana, tā nozīmē 
terapiju. Tā ir pretsāpju terapija, dezintoksikācija, 
pleiras punkcijas un arī paliatīva staru terapija. 
Turpretī, ja cilvēkam ir vajadzīga tikai kopšana, 
tam ir domāta sociālās aprūpes nodaļa vai mājas 
aprūpe. Ārzemēs smagi slimajiem pacientiem 
pārsvarā nodrošina mājas aprūpi. Gaidot jaunās 

nodaļas atvēršanu, ir pieņemtas darbā trīs māsi-
ņas, kuras beigušas apmācību ķīmijterapijā. Divas 
no viņām veic ķīmijprocedūras, un viena sagatavo 
ķīmijpreparātus. Pārējais personāls – virsmāsa, 
māsiņas un māsu palīgi – turpina strādāt kā līdz 
šim. Personāls ir zinošs un kompetents, un visi šie 
speciālisti strādās arī jaunajā Onkoloģijas nodaļā.
– Vai jau tagad, lai arī jaunās nodaļas vēl nav, 
jūs strādājat ikdienas režīmā?
– Jā, ķīmijterapijas pacientiem ir atvēlētas gul-
tas Paliatīvās aprūpes nodaļā, jo pēc šīs terapi-
jas slimnieki nevar uzreiz doties mājās – viņiem 
ir vajadzīga mediķu uzraudzība. Un darbs ir tik 
intensīvs, ka pašreizējā nodaļā mums jau sāk pie-
trūkt vietu. Tāpēc jaunās nodaļas atvēršanu mēs 
gaidām ar lielu nepacietību. Pacientu, kam vaja-
dzīga ķīmijterapija, Liepājā un tuvējos novados ir 
daudz. Pirms tam viņi to saņēma vai nu Piejūras 
slimnīcas Onkoloģijas klīnikā, vai arī brauca uz 
Rīgu, kas ir gan sarežģīti, gan dārgi.
– Vai ir kādas būtiskas nianses, kā cilvēkam 
vajadzētu sagatavoties, nākot uz ķīmijtera-
piju? 
– Pirms terapijas uzsākšanas mēs tiekamies, un es 
pacientiem visu izstāstu. Gan to, kā notiks tera-
pija, gan par režīmu, gan terapijas ilgumu, gan 
par iespējamām blakus parādībām un visu pārējo. 
Ķīmijterapija parasti ir ilgstoša, tāpēc, ja vien 
iespējams, uz pirmo tikšanos pacientam varētu 
nākt līdzi kāds radinieks vai cits cilvēks, kuram 
pacients uzticas. Protams, tikai tad, ja pacients 
to vēlas. Onkoloģiskā diagnoze pati par sevi cil-
vēkam ir liels pārdzīvojums. Tāpat ārstēšana var 
aizņemt mēnešus, tai seko atkārtoti izmeklējumi, 
novērošanas. Tā visa slimam cilvēkam ir par daudz 
– bieži vien viņš apjūk informācijas gūzmā, nespēj 
ārsta teikto uzreiz uztvert un, izejot pa kabineta 
durvīm, viņam atkal ir milzum daudz jautājumu. 
Tāpēc ir labi, ja līdzi atnāk cilvēks, kas ārsta teikto 
uzmanīgi uzklausīs, ja vajadzēs, tad arī pierakstīs 
un vēlreiz slimajam cilvēkam mierīgi izstāstīs. Pie-
derīgo, draugu atbalsts slimības laikā pacientiem 
ir ļoti vajadzīgs.
– Kurā brīdī slimais cilvēks nonāk pie ķīmij-
terapeita?
– Tikai un vienīgi tad, kad viņam ir veikti visi 
nepieciešamie izmeklējumi un uzstādīta diag-
noze ļaundabīgais audzējs, un ārstu konsīlijs 
nolēmis konkrētā gadījumā pielietot ķīmijtera-
piju. To izmanto gan pirms operācijas, gan arī 

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

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

Liepājas slimnīcā būs Onkoloģijas nodaļa
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Zinaida Štara: 
«Ja vien iespē-
jams, uz pirmo 
tikšanos ar 
speciālistu 
pacientam 
varētu nākt 
līdzi kāds radi-
nieks vai cits 
cilvēks, kuram 
pacients 
uzticas.»

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

reĢiOnOs

ZINAĪDA RESSELE

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

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

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

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

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

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

Katrai simtajai pacientei – krūts vēzis

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

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

skaitĻi
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Sievietes
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

HOPS var uzskatīt par smēķētāju slimību, 
jo ar to visbiežāk saslimst tieši smēķētāji. 
Tā kā pasaulē pieaug smēķējošu sieviešu 
skaits, arī viņas vairāk slimo ar šo bīstamo 
hronisko slimību.

Par slimības pro�laksi, diagnostiku un ārstēša-
nas iespējām runājam ar RAKUS Tuberkulozes un 
plaušu slimības centra pneimonoloģi Inetu Grīsli.

– Kas ir HOPS jeb hroniska obstruktīva plaušu 
slimība un kas ar to biežāk slimo?
– Kā liecina nosaukums, tā ir plaušu slimība, 
kas bojā gan bronhus jeb elpvadus, gan plaušu 
alveolas. Vārds obstruktīvs nozīmē, ka kaut kas ir 
sašaurināts. Šajā gadījumā sašaurinājumu dēļ ir 
apgrūtināta gaisa plūsma elpceļos. Plaušas nodro-
šina organismu ar skābekli un izvada ogļskābo 
gāzi, tātad veic gāzu maiņu. HOPS gadījumā 
gāzu maiņa ir apgrūtināta. Slimība ir hroniska. 
Tā sākas nemanāmi, un tāpēc ir grūti noteikt 
precīzu sākumu, bet pirmās izpausmes redza-
mas pēc daudziem gadiem. Parasti tad, kad cil-
vēks sasniedz 40 gadu vecumu. Ir izpētīts, ka ir 
vajadzīgs kāds kaitīgs faktors, kura iedarbība uz 
organismu ilgstošā laika periodā izraisa HOPS. 
Visbiežāk tā ir gāzu un kaitīgu daļiņu inhalācija. 
Mūsu reģionā galvenais kaitīgais faktors ir smēķē-
šana, otrs varētu būt arodfaktori. Citviet pasaulē 
tie ir arī vides faktori, kas galvenokārt skar Āfriku, 
Latīņameriku, Āzijas valstis.
– Kādas ir slimības attīstības tendences? Vai 
saslimstība ar HOPS pieaug?
– Slimības izplatība ar katru gadu pieaug, un tam 
ir arī skaidrojumi. Pirmkārt, cilvēki daudz smēķē. 
Īpaši spilgts piemērs ir Ķīna. Ja mēs skatāmies 
pasaules datus, tad tieši Ķīnā cilvēki ir sākuši smē-
ķēt vairāk un arī slimo vairāk. Otrkārt, saslimstības 
pieaugums vērojams arī tāpēc, ka mēs šo slimību 
esam iemācījušies atpazīt un atšķirt no bronhiālās 
astmas. Vēl viens svarīgs faktors ir tas, ka cilvēki 
dzīvo ilgāk, un šī slimība parasti izpaužas dzīves 
otrajā pusē.
– Sabiedrībā ir izplatīts viedoklis, ka HOPS 
ir vīriešu slimība. Vai tas atbilst patiesībai?
– Tas atbilst patiesībai reģionos, kur slimību izrai-
sošajiem kaitīgajiem faktoriem ir pakļauti tikai 
vīrieši. Vēsturiski bija laiks, kad sievietes faktiski 
nesmēķēja. 20. gadsimta sešdesmitajos gados 
parādījās tendence arvien vairāk smēķēt arī sievie-
tēm. Paradoksāli ir tas, ka smēķēšana ir atkarība, 
bet sievietes sāk smēķēt, lai pierādītu savu neat-
karību. Lielākā atkarība sākas no vēlēšanās būt 
neatkarīgai. Sievietes vēlējās pierādīt, ka viņas ir 
tādas pat kā vīrieši. Gan 20. gadsimta otrajā pusē 
rietumvalstīs, gan mūsdienu Ķīnā un bijušās PSRS 
teritorijā sievietēm smēķēšana ir kā protests pret 
sabiedrību, kas savukārt rada briesmīgu atkarību. 
Vēl viens izskaidrojums pieaugošajam sieviešu 
smēķētāju īpatsvaram ir cigarešu vizuālais nofor-
mējums. Agrāk cigaretes izskatījās briesmīgi, taču 
tagad tabakas ražotāju industrija strādā sievie-
tēm. Skaistāks iepakojums, mazāks cigarešu skaits 
paciņā, daudz skaistākas cigaretes ir tikai daži 
no paņēmieniem sieviešu piesaistīšanai. Vēl uz 
paciņas uzraksta, ka ir speciāli �ltri un zems niko-
tīna saturs. Īsāk sakot, cilvēki tiek mānīti. Nikotīna 
saturs un arī �ltri neko nemaina, jo cigarete deg, 
un degšanas produkti nonāk elpceļos. Ja sievie-
tes smēķē tāpat kā vīrieši, tad arī slimo un mirst 
tieši no tām pašām slimībām – gan no HOPS, gan 
plaušu vēža. Sievietes nekādā ziņā nav pasargā-
tas no šīm slimībām. Pētījumi rāda, ka viņas pat 
saslimst ātrāk, vairāk un smagāk, lai gan vidēji 

izsmēķē mazāk cigarešu. Tas nozīmē, ka sieviešu 
bronhi ir jutīgāki. Lai slimība attīstītos, viņām pie-
tiek ar mazāku smēķēšanas stāžu. Taču sievietēm 
HOPS diagnostika ir labāka, jo viņas parasti ātrāk 
meklē ārsta palīdzību.
– Kāda ir situācija Latvijā, vai smēķējošo sie-
viešu īpatsvars pieaug?
– Ja skatās Slimību pro�lakses un kontroles cen-
tra datus, tad smēķē gandrīz puse vīriešu un tikai 
20% sieviešu, taču patiesībā šķiet, ka ļoti daudzas 
sievietes to slēpj, jo kaunas par to. Dati par jaunie-
šiem un pusaudžiem mūsu valstī rāda, ka pīpē-
tāju īpatsvars starp dzimumiem ir izlīdzinājies. 
Šobrīd pat šķiet, ka vairāk sākušas smēķēt meite-
nes. Vecumā starp 12–13 gadiem mēs esam otrajā 
vietā Eiropas Savienībā. Ja atskatās pagātnē, tad 
tādās valstīs kā ASV tendences bijušas ļoti līdzī-
gas. Pēc Otrā pasaules kara šī attiecība bija 20% 
pret 60. Sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados 
smēķētāju īpatsvars izlīdzinājās un tagad ir 30 pret 
30. Tas pats ir vērojams Skandināvijā, kur smēķē-
tāju skaits samazinās, taču jāpiebilst, ka samazinās 
vīriešu smēķētāju skaits, bet smēķējošo sieviešu 
skaits turas vienā līmenī. Tas nozīmē, ka, sākot 
smēķēt, sievietēm ir grūtāk atmest. Kad atkarība 
sākas, tā izpaužas smagāk.
– Vai jaunībā ir iespējams saslimt ar HOPS?
– Es uzskatu, ka slimība sākas tad, kad cilvēks sāk 
smēķēt, tikai mēs simptomus neredzam. Pacienti 
arī tos nejūt, un medicīna nespēj tajā brīdī veikt 
slimības diagnostiku. Plaušu funkcija ir traucēta, 
un pirmie simptomi parādās pēc 40 gadu vecuma. 
Ir pētījumi par to, ka, atmetot smēķēšanu līdz 30 
gadu vecumam, dzīvildze smēķētājiem ir tāda 
pat kā nesmēķētājiem. Ja cilvēks turpina smē-
ķēt, tad organisma aizsardzības spējas mazinās. 
Pirmā zīme ir bronhīti – klepus, krēpas un tālāk 
jau HOPS un plaušu vēzis.
– Teicāt, ka HOPS sākas reizē ar smēķēšanu. 
Vai HOPS medikamentus var lietot profilak-
ses nolūkos?
– Pro�lakse ir pavisam vienkārša – nevis medika-
mentu lietošana, bet smēķēšanas atmešana. Ja 
runājam par agrīnu HOPS ārstēšanu, tad vislielākā 
nozīme tiešām ir smēķēšanas atmešanai. Patiesībā 
šī ir pašradīta slimība, un ģenētiski jutīgiem cilvē-
kiem tā noteikti sāksies. Ja nav kaitīgo faktoru, 
slimība nerodas. Ja mēs runājam par astmu, tad 
jārunā ne tikai par ģenētiku, bet arī par virkni grūti 
novēršanu riska faktoru – alergēniem, vīrusiem, 

stresu, klimatu u.c. Astmas pacienti ļoti bieži 
nespēj visus riska faktorus apzināt vai novērst, 
bet HOPS ir riska faktori, kurus, mērķtiecīgi novēr-
šot vai nepieļaujot, slimība nesāksies.
– Kā HOPS ietekmē citas orgānu grupas, sie-
vietes veselību kopumā?
– Ikvienu HOPS pacientu šī slimība ietekmē gan 
�ziski, gan mentāli. Mēs zinām to, ka slimībai ir tā 
saucamās sistēmiskās izpausmes. Tas nozīmē, ka 
ir novērojami ne tikai plaušu bojājumi, bet iekai-
sums nokļūst arī citur. Pirmie orgāni, kuri tiek 
skarti, ir sirds un asinsvadu sistēma, otrkārt tas 
ir skelets un muskulatūra. Mazinās cilvēka mus-
kuļu masa, un viņš kļūst nespēcīgs. Ir apgrūti-
nāta elpošana un pārvietošanās, tālāk sākas arī 
citas problēmas. Sievietēm tā varētu būt osteo-
poroze, kas sastopama arī vīriešiem, taču sievie-
tēm ir izteiktāka, attīstās daudz ātrāk un smagākā 
formā. No depresijas, kas arī ir sistēmiska iekai-
suma izpausme, sievietes cieš mazāk. Tas varētu 
būt saistīts ar faktu, ka sievietes ir atbildīgākas un 
viņām nav laika ļauties depresijai, bet viņas tai ir 
pakļautas tikpat lielā mērā kā vīrieši. Arī cukura 
diabēts ir slimība, kurai HOPS ir papildu riska 
faktors. Šajā gadījumā gan dzimumi nespēlē tik 
lielu lomu.
– Kā HOPS diagnosticē?
– Ir noteikts izmeklējumu kopums. Ja pacientam 
ir sūdzības vai aizdomas par HOPS, tad tiek veikta 
spirogrā�ja un spirogrā�ja ar bronhu paplašinā-
šanas jeb dilatācijas testu, lai HOPS uzreiz varētu 
atšķirt no astmas. Pēc spirogrā�jas tiek lemts par 
papildu izmeklējumiem, ja tādi ir nepieciešami. Ir 
gadījumi, kad pilnīgi pietiek ar anamnēzi – slim-
nieka datu apkopojumu un spirogrā�jas rezultā-
tiem. Parasti tiek veikts arī plaušu rentgens. Ja ir 
aizdomas par citām sistēmiskām izpausmēm, tiek 
izmeklēta arī kardiovaskulārā sistēma un kaulu 
blīvums, novērtēta depresijas iespējamība. Īsāk 
sakot, izmeklējumu loks paplašinās.
– Ja HOPS ir sistēmiska slimība, tad tās diag-
nostikā un ārstēšanā noteikti liela nozīme ir 
sadarbībai starp speciālistiem.
– Jā, tā ir, jo citu specialitāšu ārsti mums palīdz 
atrast pacientus. Parasti, ja sākas problēmas ar 
sirdi, tad cilvēki palīdzību meklē ātrāk, un kar-
diologi, zinot HOPS riska faktorus, ļoti bieži 
pacientam atrod šo slimību vai nosūta pie pnei-
monologa. Ar kardiologiem mums ir izveidoju-
sies ļoti laba sadarbība, un pirmos pacientus, kuri 
nenāca tieši pie plaušu ārsta, mums izdevās atrast 
kardioloģijas nodaļās. Mazāk pacientu pie mums 
sūta psihiatri, taču viņiem ir daudz citu problēmu, 
un par HOPS varbūt tiek aizmirsts.

Es uzskatu, ka gadījumā, ja ir HOPS riska faktori 
– smēķēšana, kaitīgi darba apstākļi –, tad spiro-
grā�ja ir jāveic laikus. Smēķētājiem spirogrā�ja 
jāizdara katru gadu, lai varētu sekot līdzi plaušu 
funkcijai. Visi, kas klepo, kam ir novērojams elpas 
trūkums, kā arī smēķētāji ir trīs grupas, kurām obli-
gāti ik gadu jāveic spirogrā�ja.
– Kādi ir galvenie medikamenti, kurus izmanto 
HOPS ārstēšanā?
– HOPS ārstēšanu vajadzētu sadalīt divās daļās. 
Pirmā ir simptomu ārstēšana. Simptomu ārstēša-
nas pamatā ir bronhus paplašinoši medikamenti. 
Šobrīd ir pieejami ilgstošas darbības bronhus 
paplašinoši medikamenti, kas darbojas 12 un pat 
24 stundas. Izvēlas medikamentu, kas paplašina 
bronhus un atvieglo elpas trūkuma sajūtu, ko rada 
plaušu nespēja iztukšot uzkrāto gaisu un veikt 
pilnvērtīgu gāzu maiņu. Tiem pacientiem, kuriem 
slimība jau ir smagā formā un bieži ir novērojami 
uzliesmojumi, pievieno pretiekaisuma terapiju. 
Šiem pacientiem regulāri jālieto inhalējamie ste-
roīdi kopā ar bronhu paplašinātājiem. Es gribu 
uzsvērt: ja pacientam ir nepieciešama rehabili-
tācija, tad svarīgi ir arī elpošanas vingrinājumi un 
�ziskās aktivitātes. Pacientiem tiek rekomendēta 
arī vakcinācija, lai uzliesmojumu, kurus var izraisīt 
gripa, vairs nebūtu. Smagos gadījumos ir iespē-
jama arī ilgstoša skābekļa terapija.
– Vai pacients pats var kontrolēt savu stāvokli, 
piemēram, veicot CAT testu – aizpildot īpašu 
anketu par HOPS simptomu intensitāti?
– Pacients var to darīt pats, bet pareizāk būtu 
testu veikt un ar rezultātiem iepazīstināt medi-
ķus, jo tad ir iespējams jau laikus koriģēt terapiju. 
Šis ir viens no simptomu novērošanas testiem, 
kas būtu jāveic regulāri. Svarīgi, ka testā ir jau-
tājumi ne tikai par plaušu slimībām, bet arī par 
pacienta pašsajūtu. Šeit ir runa par pacienta 
garīgo veselību, vai viņš jūtas drošs, vai viņam ir 
bailes doties ārpus mājas, vai viņam ir enerģija, 
ja nav, tad kāpēc. Šie jautājumi iekļauj faktorus, 
kuri pacientam traucē visvairāk. CAT ir galvenais 
tests, kas palīdz novērtēt ārstēšanas efektivitāti, 
jo plaušu funkcija nemainīsies pēc trīs, četru vai 
sešu mēnešu ārstēšanās. Rādītāji var uzlaboties 
nedaudz, bet pārsvarā paliek iepriekšējā līmenī. 
Izmaiņas, kas jau notikušas, ir neatgriezeniskas.
– Vai HOPS ir slimība, ar kuru jāsadzīvo 
visu mūžu?
– Ar HOPS var sadzīvot, bet labāk laikus domāt 
par slimības pro�laksi. Protams, laikus diagnos-
ticējot, pastāv iespēja, ka izdosies slimības gaitu 
mainīt – padarīt to vieglāku, mazāk traucējošu 
pacientam, nepieļaut smagas formas attīstību.

Ineta Grīsle: «Ja sievietes smēķē tāpat 
kā vīrieši, tad arī slimo un mirst tieši no 
tām pašām slimībām – gan no HOPS, gan 
plaušu vēža. Pētījumi rāda, ka viņas pat 
saslimst ātrāk un smagāk, lai gan vidēji 
izsmēķē mazāk cigarešu. Tas nozīmē, ka 
sieviešu bronhi ir jutīgāki.»

Visefektīvākā HOPS profilakse – nesmēķēt
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KOPĒJAIS PUNKTU 
SKAITS

Es nekad neklepoju 0 1 2 3 4 5 Es klepoju visu laiku

0 1 2 3 4 5Man krūtīs nemaz nav 
krēpu (gļotu)

Man krūtis ir pilnas ar 
krēpām (gļotām)

0 1 2 3 4 5Es nejūtu smagumu krūtīs
Es jūtu ļoti lielu smagumu 
krūtīs

0 1 2 3 4 5
Man netrūkst elpas, kad 
kāpju kalnā vai uzkāpju 
vienu stāvu pa trepēm

Man ļoti trūkst elpas, kad 
kāpju kalnā vai uzkāpju 
vienu stāvu pa trepēm

0 1 2 3 4 5
Neraugoties uz manu plaušu 
stāvokli, jūtos droši, izejot 
ārpus mājas

Izejot ārpus mājas, sava 
plaušu stāvokļa dēļ es jūtos 
ļoti nedroši

0 1 2 3 4 5Es labi guļu
Plaušu stāvokļa dēļ es slikti 
guļu

0 1 2 3 4 5Man ir daudz enerģijas Man nemaz nav enerģijas

0 1 2 3 4 5

Vai Tu zini savu HOPS skaitli?
Ar šīs anketas palīdzību jūs un ārsts varēsiet izmērīt HOPS (hroniskas obstruktīvās plaušu slimības) ietekmi uz jūsu labklājību un ikdienas dzīvi.

Atbildot uz katru no turpmākajiem jautājumiem, ievelciet X lodziņā, kurš šobrīd visprecīzāk raksturo jūsu stāvokli. Katram jautājumam izvēlieties tikai vienu atbildi.

Es esmu ļoti noskumisPiemērs: Es jūtos ļoti laimīgs PUNKTU 
SKAITS

0 1 2 3 4 5
Man ir ļoti grūti paveikt 
mājas darbus

Es varu paveikt visus 
mājas darbus

Punktu skaits no 0 līdz 10 
liecina par nelielu ietekmi*.

Punktu skaits no 11 līdz 20 
liecina par vidēju ietekmi*.

Punktu skaits no 21 līdz 30 
liecina par nopietnu ietekmi*.

Punktu skaits no 31 līdz 40 
liecina par ļoti nopietnu ietekmi*.

* Novērtēt punktu skaitu un izlemt par atbilstošu rīcību drīkst tikai kopā ar 
veselības aprūpes speciālistu.

LV/RESP/0017/13(1)a; 03/2014

Lai saņemtu konkrētus medicīniskus ieteikumus, 
lūdzu, konsultējieties ar ārstu.
GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, 
LV-1013, Latvija

COPD Assessment Test un CAT logo ir GlaxoSmithKline 
group of companies tirdzniecības zīme. 
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Sievietes
veselības avīze

LUDMILA GLAZUNOVA

Dedzinoša sajūta aiz krūšu kaula, dedzi-
noša sajūta vai skāba garša mutē, sāpes 
krūtīs vai vēderā, rīšanas grūtības, aiz-
smakusi balss un kakla sāpes, klepus un 
pat miega traucējumi – šie simptomi var 
liecināt, ka cilvēks ir sasirdzis ar gastroe-
zofageālā atviļņa slimību, kuras ārstēšana 
var prasīt ilgu laiku un resursus.

Par slimību un tās ārstēšanu uz sarunu aicinājām 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas 
klīnikas vadītāju gastroenterologu, docentu Alek-
seju Derovu.

– Kas ir gastroezofageālā atviļņa slimība 
(GEAS) un kā tās izpausmes jūt pacienti?
– Gastroezofageālā atviļņa slimība ir stāvoklis, 
kad pacientam slikti strādā apakšējais barības 
vada s�nkters jeb slēdzējmuskulis, kas atdala 
barības vadu no kuņģa. Normālos apstākļos 
muskulis regulāri slēdzas ciet un līdz ar to nelaiž 
kuņģa saturu atpakaļ barības vadā vai pat mutes 
dobumā. Ja tomēr ir novērota kāda patoloģija, 
piemēram, hiatālā trūce (daļa kuņģa izspiedu-
sies pa diafragmas atveri) vai kāds cits process, 
tad mēs varam gaidīt, ka s�nktera darbība nebūs 

koordinēta vai būs izjaukta. Tas nozīmē, ka paēdot 
vai pat tukšā dūšā s�nkters normāli neslēdzas ciet 
un pastāv daudz lielāks risks, ka pacientam kuņģa 
skābais saturs nonāks barības vadā, tādā veidā 
kairinot gļotādu, radot dedzināšanu un sāpes.
Runājot par slimības gaitu, izšķir divus atviļņa 
paveidus – endoskopiski negatīvā un pozitīvā 
gastroezofageālā atviļņa slimība. Ko tas nozīmē? 
Pirmajā gadījumā, veicot endoskopiju, mēs neie-
raudzīsim neko, bet tik un tā pacientam ir sūdzī-
bas. Otrajā gadījumā mēs ieraudzīsim bojājumus 
barības vadā, ko ir izraisījis kuņģa skābais saturs. 
Attiecīgi arī ārstēšana (medikamentu izvēle, ārs-
tēšanas ilgums) mēdz atšķirties.
Slimības terapija var būt nespeci�ska (ēšanas 
režīma un diētas korekcija utt.), kā arī medika-
mentoza. Tomēr jāatzīst, ka reālajā dzīvē nespe-
ci�skā terapija, bez medikamentu lietošanas maz 
ko dod. Bieži vien gadījumos, kad slimība jau ir 
attīstījusies, būs jālieto medikamenti.
– Kādas metodes un kādu medikamentozo 
terapiju pārsvarā izvēlas ārsti?
– Zelta standarts šajā gadījumā būs protonu 
sūkņa inhibitori, ko mūsdienās izmanto ar kuņģa 
skābi saistītu traucējumu ārstēšanai, jo tie sama-
zina kuņģa izdalītās skābes daudzumu. Protams, 

pacienta ģimenes ārsts vai gastroenterologs katru 
situāciju apskata individuāli. Izvērtējot slimības 
gaitu, komplikācijas un blakusslimības, ir jāno-
saka, kādi medikamenti katram pacientam jālieto.
Ja pacients ir sasirdzis ar gastroezofageālā atviļņa 
slimību, noteikti jāatceras, ka slimības gaitu var 
ietekmēt dažādi faktori, piemēram, konkrēti pār-
tikas produkti (šokolāde, piparmētra, banāni, cit-
rusaugļi) varētu pastiprināt pacienta sūdzības. 
Kas attiecas uz ēšanas un diētas rekomendāci-
jām, tad gastroezofageālā atviļņa slimības pacien-
tiem ieteicams ēst bieži un mazām porcijām – ik 
pa divām divarpus stundām kaut kas ir jāapēd. 
Taču ka�ja un mandarīns noteikti nebūs uzska-
tāmi par ēdienreizi, jāēd īsta, veselīga pārtika. Šeit 
būtu vietā pieminēt to pārtikas produktu spek-
tru, ko būtu vēlams izslēgt no ēdienkartes vai arī 
krietni ierobežot. Saasinājuma periodā noteikti 
jāatsakās no svaigiem augļiem un dārzeņiem. 
Dārzeņus vajadzētu ēst, taču pirms tam tie būtu 
termiski jāapstrādā. Vēlams izslēgt no ēdienkartes 
konditorejas un maizes izstrādājumus, kas bieži 
vien pastiprina atvilni.
– Mūsdienās ir daudz cilvēku, kuri, izjūtot 
tādus simptomus kā dedzināšana, sāpes, 
mēģina ārstēties paši, meklējot ieteikumus 
tīmeklī, dažādos forumos. Vai GEAS gadījumā 
vajadzētu nodarboties ar pašārstēšanos, vai 
arī tas var negatīvi ietekmēt slimības gaitu?
– Pašārstēšanās ir tiešām liela problēma. Ar GEAS 
raksturīgām sūdzībām pacienti bieži ārstējas paši 

un lieto zemas efektivitātes zāles. Šādos gadīju-
mos slimība netiek izārstēta, bet tikai apārstēta, 
un tad pie mums nonāk pacienti jau ar nopietnām 
komplikācijām. Līdz ar to ārstēšanās un izvese-
ļošanās process kļūst krietni ilgāks un, protams, 
daudz dārgāks. Kā ārstē GEAS? Sākumā var tikt 
nozīmēts standartterapijas kurss, vēlāk ir pieļau-
jama terapija «pēc nepieciešamības» principa. 
Taču, lai nozīmētu terapiju, ir jāizvērtē slimības 
gaita, cik lielā mērā process ir izplatījies, vai ir 
sarežģījumi utt. Tieši tādēļ vispirms ir jāgriežas 
pie ārsta. Jāatceras, ka ārsts, izvērtējot konkrēta 
pacienta stāvokli, var nozīmēt papildu izmeklē-
jumus, reizēm arī lai izslēgtu onkoloģisku pro-
cesu iespēju.
Jauniem cilvēkiem šajā ziņā ir vieglāk – viņiem 
gastroskopijas izmeklējumu, ko tautā sauc par 
«kobru», visticamāk, nevajadzēs veikt. Vecāka 
gadagājuma cilvēkiem (parasti pēc 40 gadiem) 
situācija ir citāda.
Tādēļ es neiesaku nodarboties ar pašārstēšanos. 
Jā, daudzi dodas uz aptieku un lūdz pēc palīdzī-
bas, izstāstot simptomus. Šajos gadījumos arī 
farmaceitiem jāmudina pacienti doties pie spe-
ciālista, nevis jārekomendē medikamenti, jo nav 
taču zināms, vai cilvēks ir pirmreizējs pacients, cik 
tālu slimības process aizgājis u. tml. Tādēļ ir tik sva-
rīgi izrunāties ar savu ārstu un atrast atspēriena 
punktu, no kura sākt ārstēšanu.
– Kādi faktori veicina GEAS attīstību? Vai šeit 
varam meklēt arī iedzimtības ietekmi?

– Tie ir epidemioloģiskie un sociālie faktori. 
Taču saistībā ar iedzimtību mēs diezin vai atra-
dīsim kādas likumsakarības. Viens no iemes-
liem noteikti ir diēta un dzīvesveids, kaitīgie 
ieradumi, aptaukošanās, kas izjauc gremošanas 
trakta funkciju.
No organiskiem komponentiem jāatzīmē hiatālā 
trūce, kas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas 
varētu šo procesu izraisīt un slimības gaitu paslik-
tināt. Šādiem pacientiem ir jāizvairās no smagumu 
celšanas, bodibildinga utt. Taču, kā jau teicu, visa 
pamatā ir sākotnēja pacienta izmeklēšana!
– Bieži dažādas slimības vairāk skar noteiktu 
dzimumu vai vecumu grupu pacientus. Kā ir 
ar gastroezofageālā atviļņa slimību? Vai tā 
skar pārsvarā vīriešus vai sievietes? Vai arī 
vecumam ir kāda nozīme?
– Šobrīd jāteic, ka slimība skar gan vīriešus, gan 
sievietes. Izplatība ir ievērojama tieši augsti 
attīstītās valstīs. Diemžēl Latvijā trūkst uzskaites 
par daudzu slimību biežumu un cēloņiem, arī 
par GEAS. Taču pieļauju, ka statistikas ziņā mēs 
atbilstam Ziemeļeiropas un ASV rādītājiem un 
katrs desmitais cieš no dedzināšanas sajūtas aiz 
krūšu kaula vismaz reizi dienā. Šī statistika ir diez-
gan graujoša.
Pie vainas galvenokārt varētu būt mūsu dzīves-
veids – ilgstoša sēdēšana pie datora vienā pie-
spiedu pozā, aptaukošanās, smēķēšana, ēšanas 
paradumi utt. Vakarpusē daudzi ir ieminuši taciņu 
no gultas uz ledusskapi – arī šādi paradumi atstāj 
iespaidu uz organisma darbību.
Ja runājam par vecumu, tad jāuzsver, ka vecāka 
gadagājuma cilvēkiem biežāk konstatē organis-
kas izmaiņas barības vadā, taču simptomātika 
ir vieglāka. Turpretī jauniem cilvēkiem mēs bie-
žāk novērojam izteiktas sūdzības (dedzināšanas 
sajūta, sāpes u.c.), bet retāk konstatējam izmaiņas 
barības vadā. Tas gan ir pierādīts.

Gastroezofageālā atviļņa slimība – 
slikto paradumu sekas

paCientu izGLītībai

Aleksejs Derovs: «Gastroezofageālā atviļņa slimības pacientiem ieteicams ēst bieži 
un mazām porcijām – kaut kas ir jāapēd ik pa divām divarpus stundām.»
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ar gastroezofageālā 
atviļņa slimību, noteikti 
jāatceras, ka slimības 
gaitu var ietekmēt 
dažādi faktori. Pacienta 
sūdzības varētu 
pastiprināt konkrēti 
pārtikas produkti – 
šokolāde, piparmētra, 
banāni, citrusaugļi.

zz Dedzinoša sajūta aiz krūšu kaula
zz Dedzinoša sajūta vai skāba garša mutē (rīklē)
zz Sāpēs krūtīs vai vēderā
zz Rīšanas grūtības
zz Aizsmakusi balss un kakla sāpes
zz Klepus

Jāatceras! Šie paši simptomi var liecināt par citām slimībām. Tāpat, 
ja reiz ar šādiem vai līdzīgiem simptomiem noritējis GEAS, pēc kāda 
laika šie simptomi var liecināt par citas slimības attīstību.

Geas simptomi

zz Ja ir liekais svars, censties to normalizēt
zz Censties nelietot uzturā ēdienus un dzērienus, kas provocē 
sliktas pašsajūtas rašanos (kafija, alkohols, trekns ēdiens, 
šokolāde u.c.)
zzMaksimāli samazināt alkohola lietošanu
zz Atmest smēķēšanu
zz Dienā ieturēt vairākas nelielas ēdienreizes, nevis divas vai trīs 
lielas
zz Doties pie miera vai atlaisties gultā ne ātrāk kā trīs stundas 
pēc ēšanas
zz Gulēt ar nedaudz paceltu ķermeņa augšdaļu. Šim nolūkam neder 
vairāki spilveni, vēlams izmantot slīpu matraci vai zem gultas 
galvgaļa pusē palikt 8–12 cm augstus paliktņus
zz Samērīgi palielināt fizisko aktivitāti

Avots: Gastroenteroloģijas atbalsta biedrības mājas lapa www.gastroenterologs.lv

kā veiksmīgāk 
sadzīvot ar Geas



Sievietes
veselības avīze

Māksla smelties
no dabas

www.inobio.com

Mēs bieži dzirdam, ka sportot, kustēties ir veselīgi un ka sportam ir liela nozī-
me veselības stiprināšanā. Patiešām, regulāri vingrojot, tiek mobilizēti ne 
tikai muskuļi, cīpslas un locītavas, bet arī iekšējo orgānu asinsrite, cilvēka 
imūnsistēma, nervu sistēma; trenētam cilvēkam retāk uzbrūk infekcijas, ie-
kaisīga rakstura slimības. Veselības veicināšanai, neskaitot ikdienas paras-
tās fiziskās aktivitātes, tiek rekomendēts trīs reizes nedēļā izkustēties līdz 
svīšanai. Taču veselīgumu katrs saprotam savādāk un reizēm vienkārši pār-
cenšamies. Bieži gadās, ka pēc vairākiem mazkustīga dzīvesveida mēne-
šiem mēs nolemjam beidzot kārtīgi pavingrot sporta klubā vai noskriet 
krosu, bet nākamajā rītā diezin vai jūtamies veselīgi... Muskuļos, kas saņē-
muši neierasti lielu fizisko slodzi, uzkrājas pienskābe, turklāt bez attiecīgas 
iesildīšanās rodas muskuļškiedru mikrotraumas, muskuļi vienkārši pār-
gurst. Tāpēc arī rodas mokošas, smeldzošas sāpes, stīvuma sajūta. Musku-
ļu nogurums nav tikai profesionāļu vai sportistu amatieru problēma. Vai-
rums no mums lielāko darba dienas daļu pavada, sēžot pie datora, mašīnā 
pie stūres vai strādājot kādu noteiktu pozu prasošu darbu. Nogurst rokas, 
kājas, kā arī mugura un plecu josla. Tādēļ ACTIVE GEL ir domāts gan fiziskā 
darba veicējiem, gan sēdoša darba darītājiem – visiem, kurus moka dažā-
das lokalizācijas muskuļu sāpes. 

Viena no galvenajām ACTIVE GEL sastāvdaļām ir piparmētru ēteriskā 
eļļa. Daudzi bērnībā ir ēduši un atceras piparmētru konfekšu vai saldējuma 
garšu: mute un mēle it kā tiek apsaldēta, rodas svaiguma sajūta. Tas notiek 
mentola iedarbības dēļ. Mentols, kas veido vislielāko piparmētras eļļas 
daļu, kairina specifiskus ādas un gļotādas receptorus. Tādā veidā tiek sa-
sniegta saldējoša, vēsinoša iedarbība, turklāt mentols uzlabo arī citu gēla 
sastāvdaļu penentrāciju un iedarbojas uz muskuļiem kā spazmolītiķis, 
proti, palīdz muskuļiem atslābt pēc smagas fiziskas slodzes vai nelielas 
traumas. Patīkami vēsinošajai un muskuļus atslābinošajai piparmētru ie-
darbībai seko sildoša iedarbība. To rada kampars. Ja mēs pievērstu uzma-
nību ārīgi lietojamo kosmētikas izstrādājumu, dažādu ziežu, gēlu sastā-
viem, tad daudz kur būtu atrodams kampars. Tas lokāli izraisa hiperēmiju – 
paplašina asinsvadus, kapilārus, kā rezultātā noteiktajam ādas rajonam 
pieplūst vairāk asiņu, turklāt papildus tiek kairināti ādas receptori, tāpēc ir 
jūtams sildošs, vietējo asinsriti uzlabojošs efekts. Dažos pētījumos ir pierā-
dīta kampara labvēlīgā iedarbība, mazinot muskuļu sāpes.

Šodien aromterapiju nevar iedomāties bez lavandas ēteriskās eļļas. Tā ir 
viena no populārākajām ēteriskajām eļļām. Lavanda tiek plaši pielietota: 
to izmanto aromterapijā, ārstniecībā, kā dekoratīvu augu, bez tās nevar iz-
tikt kulinārijā. Parastā platlapu lavanda pie mums ir ieceļojusi no Vidus-
jūras reģiona. Tas ir neliels, līdz 60 cm garš lakstaugs vai puskrūms, kam 
raksturīgi ļoti skaisti dažādu violetu nokrāsu ziedi. Galvenās ēteriskās eļļas 
sastāvdaļas ir linalols – 51%, linalola acetāts – 35%. Citi komponenti: alfa 
pinēns, limonēns, 1,8-cineols, kariofilēns, tanīni, kumarīni un flavonoīdi. La-
vandas ārstējošās īpašības bija zināmas jau senā Persijā, Grieķijā un Romā. 
Ar lavandu tika atvieglotas dispeptiskās sūdzības, kuņģa slimības. Līdz šo-
dienai labi zināma lavandas nervus nomierinošā iedarbība. Lietojot ārīgi, 
novērots, ka lavandas ēteriskā eļļa atslābina muskulatūru, atvieglo musku-
ļu sāpes, tai piemīt arī antimikrobiālas, brūču (īpaši apdegumu) dzīšanu 
veicinošas īpašības.

Vēl viens bioloģiski aktīvs ACTIVE GEL savienojums – apelsīnu ēteriskā 
eļļa. Lai gan Eiropā apelsīns ir zināms jau diezgan ilgu laiku, taču patiesībā 
tas ir nācis no Ķīnas un Dienvidaustrumu Āzijas, kur to kultivēja jau 2500 g. 
p. m. ē. Jau pats nosaukums liecina, ka tas ir «ābols no Ķīnas» (senvācu 
apfel+sin). Apelsīnu mizā ir atrodama ēteriskā eļļa ar patīkamu, tonizējošu 
smaržu, kas izsenis ir diezgan plaši izmantota medicīnā. Ar apelsīnu mizu 
tika mēģināts palīdzēt pie saaukstēšanās, nervu spriedzes radītām galvas-

sāpēm, kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, mazināt augstu asinsspiedie-
nu. Ārīgi apelsīns uz muskuļiem iedarbojas nomierinoši, kā spazmolītiķis. 
Ap 95–97% no ēteriskas eļļas veido limonēns, kas arī dod apelsīniem rak-
sturīgo smaržu.  Citi savienojumi: alfa un beta pinēni, sabinēns, mircēns, ok-
tanols, flavonoīdi hesperidīns, citrāls, naringīns, rutīns, C vitamīns. Pēdējie, 
it īpaši rutīns kopā ar C vitamīnu, ir antioksidanti, kas turklāt tonizē asinsva-
dus, pasargā tos no bojājumiem.

Ciedru ēteriskā eļļa. Ciedri ir diženi koki, kas labvēlīgos apstākļos var uz-
augt līdz pat 30 m un dzīvot ilgāk par 2000 gadiem. Ciedru ēterisko eļļu ar 
tvaika destilācijas metodi iegūst no ciedru koka mizas un dzinumiem. Eļļas 
sastāvā ir kedrols (20–40%), kedrēns, kedrenols, kopumā vairāk nekā 30 
komponentu. Ciedru koka ēteriskā eļļa ir biezas konsistences, iedzeltenā vai 
gaiši brūnā krāsā ar priedēm (skuju kokiem) raksturīgu smaržu. To izmanto 
dermatoloģijā, kosmētikā – šampūnos, losjonos, ādas kopšanas līdzekļos. 
Šo spēcīgo antiseptisko vielu kā atklepošanu veicinošu līdzekli izmanto pie 
augšējo elpceļu infekcijām, tāpat pie uroloģiskām saslimšanām, bet arom-
terapijā – kā stresu, satraukumu, nogurumu mazinošu līdzekļi. Homeopātijā 
ciedru ēteriskā eļļa ir zināma kā asins un limfas atteci uzlabojošs kompo-
nents, to lieto pie reimatiska tipa sāpēm un iekaisumiem.  

Mārsila pielietošana sniedzas līdz pat 3500 g. p. m. ē. 
Mezopotāmijā šumeri mārsilu izmantoja par kvēpināmo 
augu, vīraku tempļos, senie ēģiptieši mūmiju balzamēša-
nai, bet grieķi – kā garšvielu kulinārijā. Protams, paturot 
prātā auga spēcīgo un aromātisko smaržu, mārsilam atra-
dās vieta arī dažādu ar veselību saistītu problēmu risināšanā 
un profilaksē. Kā atklepošanu veicinošs līdzeklis tas ir neaiz-
vietojams ārstniecības augs pie augšējo elpceļu infekcijām 
un ietilpst vairāku klepus mikstūru, sīrupu sastāvā, tiek izman-
tots arī inhalācijām. Mārsila ēteriskā eļļa ir tonizējoša, jo uzla-
bo mikrocirkulāciju, aktivizē garīgās spējas, veicina urīna, 
sviedru izdalīšanos, stimulē imunitāti, nedaudz paaugstina 
asinsspiedienu. Galvenā ēteriskās eļļas sastāvdaļa ir timols, kas 
ir uzskatāms par vienu no spēcīgākajiem biocīdiem, proti, timo-
lam ir izteiktas baktericīdas, fungicīdas un virucīdas īpašības. 
Mārsila ēteriskā eļļa ārīgi iedarbojas kā spazmolītiķis, nomierina 
hroniskas muskuļu sāpes. 

Dažādām sporta vai darba laikā piedzīvotām traumām ļoti pie-
mērots ārstēšanas līdzeklis ir arnika. Arnikas ekstraktā esošajiem 
flavonoīdiem un laktoniem ir raksturīgas pretiekaisuma un anti-
septiskas īpašības. Ievainojumiem, sastiepumiem, cīpslu, musku-
ļu bojājumiem lokāli attīstās neliels iekaisums, kurš «uztur» simp-
tomus – sāpes, pietūkumu, hiperēmiju. Tāpēc arnikas ekstrakts 
palīdz, remdēdams šos nelielos iekaisuma perēkļus, un līdz ar to 
tiek mazināta arī sāpju sajūta. Ar līdzīgām īpašībām izceļas tai pašai 
saimei piederošā kliņģerīte. Neskatoties uz plašo pielietojumu, kliņ-
ģerītes galvenā īpašība ir pretiekaisuma iedarbība. Turklāt kliņģerī-
tei ir raksturīgs muskuļus atslābinošs, spazmolītisks efekts.

Pie mums no Austrālijas ir ieceļojis eikalipts, kas tur pazīstams kā 
zāles pret visām kaitēm.  Eikaliptiem ir vairāk nekā 700 sugu. Daži no 
tiem ir nelieli koki vai krūmi, bet citi gandrīz 100 m sasnieguši gigan-
ti. Galvenie ēteriskās eļļas komponenti ir eikaliptols (1,8-cineols), li-
monēns un alfa pinēns, kam ir sāpes remdējoša un pretiekaisuma 
iedarbība.

ACTIVE GEL ir raksturīgs saldējoši sildošs efekts, kas ātri samazina fizis-
kas slodzes vai traumas izraisītās sāpes; daudzveidīgais sastāvs nodrošina 
arī muskuļus atslābinošu, pretiekaisuma, antiseptisku iedarbību.

ACTIVE GEL sāpošiem muskuļiemACTIVE GEL sāpošiem muskuļiem
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Sievietes
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Pasaules Veselības organizācija atmiņas 
traucējumu rašanos un attīstību uzskata 
par epidēmiju. Šobrīd pasaulē ir aptu-
veni 36 miljoni demences slimnieku un 
ikviena valsts tiek mudināta veidot savu 
rīcības plānu, lai ar šo problēmu cīnītos.

Par to, kas šajā jomā notiek Latvijā, runājam ar 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
neiroloģi Ievu Paegli.

– Kas ir demence? Šis vārds dzirdēts bieži, taču 
ne vienmēr vispārpieņemtie uzskati atbilst 
īstenībai. 
– Demence ir pastāvīgi, izteikti smadzeņu funkciju 
traucējumi, kas ievērojami izmaina pacienta kogni-
tīvās (ar izziņu saistītas) funkcijas (prasmes). Tās ir: 
domāšana, atmiņa, spriešana, vērtēšana, runāšana, 
rakstīšana un citas prasmes, un šo traucējumu dēļ 
cilvēks vairs nevar veikt ikdienas aktivitātes. Vienlai-
kus mainās arī uzvedība un var novērot personības 
izmaiņas. Alcheimera slimība ir viena no visbiežāk 
sastopamajām demencēm – gandrīz 60%.
– Ko vēsta statistikas rādītāji?
– Demences slimnieku skaits pasaulē ļoti strauji 
pieaug. Agrāk pastāvēja mīts, it sevišķi mūsu val-
stī, ka demence ir vecu cilvēku slimība. Jāatzīmē 
fakts, ka arvien jaunākiem cilvēkiem parādās sma-
dzeņu darbības traucējumi. Pieaug arī to cilvēku 
skaits, kam mūža otrajā pusē attīstās demence 
un Alcheimera slimība. Pasaulē ir aptuveni 36 
miljoni demences slimnieku, Eiropā tie ir vairāk 
nekā astoņi miljoni, kas ir milzīgs skaitlis. Rādītāji 
liecina, ka 60–65 gadu vecuma grupā ir vidēji 5% 
saslimušo, un ar katru piecgadi skaits dubultojas. 
Tātad 80 gadu vecumā tie ir jau 20%.
– Kādas šobrīd ir galvenās vadlīnijas, lai atmi-
ņas traucējumu uzvaras gājienu ja ne aptu-
rētu, tad vismaz piebremzētu?
– Ir divējādas iespējas. Pirmā – nodarboties ar 
sabiedrības izglītošanu. Tas nozīmē, ka darbs jāuz-
sāk jau izglītības iestādēs. Otrā – vērst uzmanību 
uz indivīdu agrīnu diagnostiku; katram slimnie-
kam atklāt simptomus, kas varētu liecināt par 
iespējamu Alcheimera slimības attīstību. Šīs sli-
mības diagnostika, ārstēšanas iespējas, ilgstoši 
pētījumi, kas jāveic milzīgam slimnieku skaitam, 
viņu aprūpe – tas viss prasa milzu līdzekļus.
– Cilvēki ir dažādi, un mūsu spējas atšķi-
ras, tostarp arī atmiņas jomā. Kā saprast, ka 
vienkāršs «es aizmirsu» vairs nav norma, bet 
nopietns pamats satraukumam?
– Noteikti jāatceras, ka, izvērtējot to, kā sma-
dzenes strādā, jāņem vērā, kādas bijušas cilvēka 
spējas agrāk. Vai šie simptomi bija pirms pieciem 
gadiem? Var būt, ka cilvēkam jau sākotnēji ir bijusi 
vērojama atpalicība, mācības skolā sagādājušas 
grūtības. Tātad tās ir jau iedzimtas izmaiņas un nav 
tas pats, kas Alcheimera slimība vai citi atmiņas 
traucējumi. Ir ļoti svarīgi zināt, kad tie ir sākušies. 
Pacientu grupa, kurai jāpievērš īpaša uzmanība, 
ir vecumā no 40–50 gadiem. Jāveic izmeklējumi, 
lai redzētu, kādas izmaiņas organisma sistēmās 
nodzīvotie gadi ir radījuši. Vajadzētu gan indivi-
duāli, gan kopumā vērst sabiedrības uzmanību 
uz to, ka nespēja koncentrēties, atcerēties, lietu 
nozaudēšana, ilgāka laika patērēšana kāda pie-
rasta darba veikšanai nekā agrāk ir nopietni simp-
tomi. Ja tie kļūst bieži vai pastāvīgi, ir jāvēršas pie 
ārsta un jāmeklē cēlonis.
– Kas notiek cilvēka galvā, kad sākusi attīstī-
ties Alcheimera slimība?
– Cēloņu un iemeslu, kāpēc rodas visu prasmju 
un atmiņas pasliktināšanās, var būt ļoti daudz. 
Galvenās izmaiņas ir tādas, ka nervu šūnu starpā 

rodas komunikācijas traucējumi. Ir svarīgi, lai visa 
informācija, ko zina viena šūna, sasniegtu otru un 
viņas savstarpēji kontaktētos. Tas uztur aktivitāti 
smadzenēs. Kad sākas Alcheimera slimības radī-
tais neirodeģeneratīvais process, atrofējas pati 
šūna un bojājas arī šūnu kontaktēšanās spējas, 
izmainās vielmaiņa, notiek patoloģiska olbaltum-
vielu rašanās, olbaltumvielas sāk nogulsnēties, 
rodas iekaisīgas reakcijas smadzeņu vielā, un tas 
viss kopumā rada šos traucējumus.
Jau pirms vairāk nekā 100 gadiem ārsts Alchei-
mers pirmo reizi formulēja diagnozi Alcheimera 
slimība. Slimības izpēte turpinās, pētot iemeslus, 
cēloņus. Ir vairāki faktori, kas ietekmē slimības 
rašanos un attīstību: iedzimtība (ir svarīgi zināt, 
ar ko ģimenē slimojuši, vai kādam ģimenes locek-
lim ir bijuši uzvedības vai atmiņas traucējumi), 
vecums. Līdz šim tika uzskatīts, ka vairāk slimo 
sievietes, taču, iespējams, sievietēm mūža ilgums 
ir garāks, tāpēc arī viņām slimība tiek konstatēta 
biežāk. Nākamais faktors ir dzīvesveids un visi 
veselību ietekmējošie vides elementi. Vistiešā-
kajā veidā veselību ietekmē arī ekonomiskā situā-
cija, psiholoģiskais stāvoklis, emocionālais stress 
mājās, darbā un sabiedrībā. Tas viss kopumā var 
izraisīt nervu šūnu bojāejas procesu.
– Jādomā, nozīmīgs ir arī katra cilvēka indi-
viduālais veselības stāvoklis, pārciestās 
slimības? 
– Jā, protams. Piemēram, tik bieži sastopama prob-
lēma kā paaugstināts vai pazemināts asinsspie-
diens. Bieži cilvēki neuzskata, ka tā ir slimība un pret 
šo faktu izturas nevērīgi. Taču ir pārliecinoši pie-
rādījumi, ka nepareizs asinsspiediens var veicināt 
Alcheimera slimības attīstību. Ļoti stipri nervu šūnu 
darbību ietekmē trauksme, depresija, slikts miegs, 
galvas traumas. Arī hroniskas slimības, piemēram, 
elpceļu problēmas – cilvēks nesaņem pietiekoši 
daudz skābekļa, un galvā nenotiek visi vielmaiņas 
procesi. Smēķēšana, narkotiku lietošana, alkohols – 
tas viss pats par sevi var bojāt nervu sistēmu. Tāpat 
normālu nervu šūnu funkcionēšanu ietekmē kuņģa 
zarnu trakta saslimšanas, kad cilvēks neuzņem tās 
uzturvielas, kas viņam būtu nepieciešamas. Nervu 
šūnas ir ļoti jutīgas, un visjutīgākās ir tieši tās šūnas, 
kas atbild par atmiņu un līdzsvaru.
Nākamais iemeslu kopums, kas arī netiek pienā-
cīgi novērtēts, ir slimnieki ar vielmaiņas traucē-
jumiem. Piemēram, ļoti nopietna saikne ir starp 
cukura diabētu un Alcheimera slimību. Traucēts gli-
kozes metabolisms noteikti ietekmē arī smadzeņu 
enerģētiskos procesus. Pētījumos ir pārliecinoši 

pierādīts, ka, adekvāti ārstējot cukurslimību vai tās 
simptomus, uzlabojas nervu darbība un domāšana. 
Nervu šūnu darbību, smadzeņu aktivitāti ievēro-
jami ietekmē miegs. Atmiņa ir ļoti sarežģīts process, 
un, lai informāciju atcerētos, tā vispirms ir jāuztver. 
Miega traucējumi pasliktina koncentrēšanās spējas. 
Diezgan plaši sastopams iemesls ir vairogdziedzera 
saslimšanas. Arī menopauzes laikā, kad mainās hor-
monu līmenis, cilvēka uztveres spējas izmainās. 
Es ļoti vēlos uzsvērt, ka iemeslu var būt daudz un 
dažādi. Tāpēc ir jāizvērtē katrs slimnieks.
– Kā «noķert» agrīnos simptomus, un cik nozī-
mīga ir slimības savlaicīga diagnostika?
– Zinātnieki aicina izprast slimību. Viņi ir secinā-
juši, ka tad, kad jau ir attīstījusies demence vai 
nopietni traucējumi (slimnieks ne tikai neatce-
ras, kur ir nolicis atslēgas, bet nezina arī, ko ar tām 
darīt, u.c.), tad vairs faktiski efektīvi palīdzēt nevar. 
Slimība ies savu gaitu. Tāpēc ir ļoti svarīgi agrīni 
atrast simptomus, kuri var liecināt par iespējamu 
slimības attīstību. Tie var būt nenozīmīgi, piemē-
ram: ožas izmaiņas, ēšanas paradumu maiņa, cil-
vēks pārsakās, aizmirst kādu vārdu; cilvēks, kurš 
ir inteliģents, izglītots, pēkšņi sāk ļoti vienkāršoti 
runāt. Parasti pacienti paši jūt, ka notiek izmai-
ņas organismā. Mans ieteikums – doties pie ārsta 
un veikt izmeklējumus! Tā ir stadija, ko sauc par 
subjektīvām izmaiņām, kad pacients jau zina, bet 
ārsts vēl ne. Nākamā stadija ir objektīvie traucē-
jumi, kad ārsts, veicot dažādus testus, var izvēr-
tēt, kāda ir atmiņa, un konstatēt izmaiņas. Tā ir 
pirmsdemences stadija, un tieši šajā posmā ārsti 
un zinātnieki iesaka ieviest labāku diagnostiku. 
Nākamajā stadijā kognitīvie traucējumi ir diezgan 
izteikti. Vairāk nekā desmit procentiem slimnieku 
slimība pāries nākamajā stadijā – izteiktos trau-
cējumos –, un šiem pacientiem draud demence.
Slimības izpausmes ir apjukums, satraukums, 
nemiers, apmaldīšanās pazīstamās vietās, ir grūti 
tikt galā ar � nansēm, saplānot darbus, grūti komu-
nicēt. Cilvēks neatpazīst pazīstamu cilvēku sejas, 
aizmirst parastas darbības, piemēram, paēst u.c., 
neprot apģērbties, ir grūtības ar miegu. Simp-
tomiem progresējot, slimnieks ātri kļūst atka-
rīgs no aprūpētāja visās ikdienas aktivitātēs. To 
ir psiholoģiski smagi redzēt, tā ir liela trauma 
pacienta tuviniekiem.
– Kādas ir demences slimnieku medikamento-
zās ārstēšanas iespējas? Ņemot vērā, ka medi-
kamenti netiek kompensēti, noteikti ir daudz 
pacientu, kuri nepieciešamo ārstēšanu vien-
kārši nevar atļauties?

– Agrīnu traucējumu gadījumā jācenšas noskaid-
rot riska faktori, tos modi� cējot un ārstējot. Ja 
kognitīvie traucējumi ir izteikti un pastāvīgi, 
noskaidrota iespējamā Alcheimera slimība, par 
zelta standartu ārstēšanā uzskatāma divu medika-
mentu kombinācija – tie ir holīnesterāzes inhibi-
tori un memantīns. Šie medikamenti sekmē nervu 
šūnu kontaktēšanās spējas un aizkavē nervu šūnu 
bojāeju, aktivizē domāšanas procesu. Darbība 
gan ir tikai modi� cējoša rakstura, uz ierobežotu 
laiku, un slimības gala rezultātu preparāti izmai-
nīt nevar. Memantīns, koriģējot slimības gaitu, 
padara vieglāku šo pacientu aprūpi. Preparātu 
var veiksmīgi lietot arī slimniekiem ar vaskulāro 
demenci. Lai arī pašlaik Latvijā iespējams iegā-
dāties dažādus memantīna preparātus, pacienti, 
aprūpētāji un ārsti vēlas, lai tie tiktu iekļauti kom-
pensējamo zāļu sarakstā.
– Kādas ir aprūpes iespējas smagas formas 
demences slimniekiem? Rūpes galvenokārt 
balstās uz tuvinieku pleciem?
– Aprūpe ir ļoti sāpīgs punkts. Ar to savu iespēju 
robežās nodarbojas sociālais dienests. Ir izvei-
doti daži dienas centri, kur sapulcina slimniekus 
ar jau izteiktiem kognitīvajiem traucējumiem un 
mēģina viņus iesaistīt ikdienas aktivitātēs, aktivi-
zēt tās funkcijas, kas vēl ir saglabājušās. Pagaidām 
nav atrisināts jautājums, kā cilvēkus uz šiem cen-
triem nogādāt. Lielākā aprūpes nasta gulstas uz 
radinieku pleciem, attīstītā slimības stadijā aprūpe 
faktiski nepieciešama 24 stundas diennaktī.
– 2005. gadā stacionārā Gaiļezers tika atvērts 
Atmiņas kabinets, kas ir vienīgā tāda veida 
iestāde Latvijā. Lūdzu, pastāstiet, kādas 
iespējas tajā pacientiem tiek piedāvātas.
– Atmiņas kabinets ir izveidots pēc Zviedrijas 
parauga. Tajā darbojas neirologs, psihiatrs, psi-
hologs. Uzdevums ir laikus konstatēt agrīnus kog-
nitīvo funkciju traucējumu simptomus, noskaidrot 
riska grupas pacientus, kuriem ģimenes anam-
nēzē ir radinieki ar līdzīgiem simptomiem, atmi-
ņas traucējumiem. Pacientiem tiek veikta noteiktu 
izmeklējumu programma (elektroencefalogrā� ja, 
magnētiskā rezonanse, atmiņas testi), izvērtētas 
par atmiņu atbildīgo struktūru izmaiņas. Ir svarīgi 
zināt, ka agrīnie simptomi ir konstatējumi pat 10–15 
gadus pirms saslimšanas klīniskās izpausmes. Šajā 
saslimšanas periodā var efektīgi koriģēt noskaidro-
tos riska faktorus, mainīt dzīves stilu, uzsākt ārstē-
šanu. Ļoti svarīga ārstēšanas gaitā ir nozīmēto 
medikamentu efektivitātes vērtēšana – pēc paša 
pacienta vai viņa tuvinieku vērtējuma. Plānojam 
diagnostikas iespēju paplašināšanu, uzsākot bio-
marķieru diagnostiku likvorā (smadzeņu šķidrumā). 
Atmiņas kabinetā pacients var nokļūt ar ģimenes 
ārsta nosūtījumu vai pēc savas iniciatīvas.

Postošā epidēmija – atmiņas traucējumi

Pasaulē ir aptuveni 36 miljoni demences slimnieku, Eiropā tie ir vairāk nekā astoņi 
miljoni, kas ir milzīgs skaitlis. Rādītāji liecina, ka 60–65 gadu vecuma grupā ir vidēji 
5% saslimušo, un ar katru piecgadi skaits dubultojas. Tātad 80 gadu vecumā tie ir 
jau 20%.

FOkuss

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Gaiļezers 
Atmiņas kabinets
Pieteikties ambulatorajai speciālista konsultācijai var, zvanot pa 
tālruni 67000610 vai sūtot e-pastu uz pieraksts@aslimnica.lv

inFOrmĀCijai

Elektroencefalogrāfi ja (EEG) – galvas smadzeņu izmeklēšanas 
metode, kas reģistrē smadzeņu bioelektrisko aktivitāti. 
Magnētiskā rezonanse (MR) – mūsdienīga un ļoti informatīva 
diagnostiskā metode. Cilvēka ķermeņa un orgānu šķērsgriezuma 
attēli tiek iegūti ar spēcīga magnētiskā lauka radioviļņu palīdzī-
bu. Šī metode ir ļoti precīza un daudzos gadījumos sniedz plašāku 
informāciju nekā datortomogrāfi ja (CT).
Vaskulārā demence – demences at-
tīstībā noteicošās ir sirds asinsvadu 
saslimšanas, kas izraisa kognitī-
vus traucējumus.

skaidrojošā vārdnīca

informāciju nekā datortomogrāfi ja (CT).
– demences at-

tīstībā noteicošās ir sirds asinsvadu 



Bakteriālā vaginoze -

Ražotājs: Bifodan, Dānija

Vaginālās kapsulas  
Palīdz  uzturēt  un reģenerēt veselīgu vaginālo 

Sastāvdaļas
1 EcoVag Balance™ vaginālā kapsula satur vismaz 1 x 108

Lactobacillus gasseri (EB01™) un  Lactobacillus rhamnosus (PB01™) 

Lactobacillus
makstī, tādejādi palīdzot dabīgajiem aizsargmehānismiem 
cīnīties ar vaginālajām infekcijām.

EcoVag Balance™ samazina sekojošas sūdzības:
niezi, • 
izdalījumus, • 
smaku, • 
apsārtumus, • 
kairinājumus vai dedzinošu sajūtu.• 

Lietošana:
Ievietojiet 1 vaginālo kapsulu 
dziļi makstī pirms gulētiešanas.

Glabāt istabas temperaturā!

biežākā vaginālā infekcija
Bakteriālā vaginoze uzskatāma par visbiežāko vaginālās infek-

cijas veidu reproduktīvā vecuma sievietēm, kas sastāda vismaz 
vienu trešdaļu no visām vulvovaginālajām infekcijām. Sieviešu 
populācijā to sastop vidēji 30-40%. Bakteriālā vaginoze var būt ie-
mesls virknei komplikāciju ginekoloģijā un dzemdniecībā.

var veicināt dzimumsakari, spermicīdi, hormonu preparāti, maksts 
skalošanas, neatbilstoša higiēna, intrauterīna spirāle, citas infekci-
jas, medikamentu lietošana, izmaiņas hormonu līmenī (grūtniecī-
bas laikā, menopauzes periodā), arī stress.

Iepakojumā:  10 vaginalās kapsulas
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Sievietes
veselības avīze

SARMA ZVIRBULE

Ja ražotājs ir nolēmis savu medika-
mentu piedāvāt Latvijas tirgū, vispirms 
tas ir jāreģistrē Zāļu valsts aģentūrā 
(ZVA). Aģentūra uzrauga arī zāļu 
tālāko ceļu, aktualizējot Latvijas zāļu 
reģistru un apkopojot ziņojumus par 
zāļu blakusparādībām.

Par to, kā medikamenti nonāk Latvijas aptieku 
plauktos, kuras vienādas iedarbības zāles labāk 
izvēlēties – lētākas vai dārgākas – , un cik ievēro-
jami tās atšķiras, Sievietes veselības avīze jautā Zāļu 
valsts aģentūras direktorei Ingunai Adovičai.

– Kā medikaments nonāk Latvijas aptieku 
plauktos? 
– Vispirms jau �rmai ir jāvēlas būt Latvijā. Tad 
viņi iesniedz zāļu reģistrācijas pieteikumu mūsu 
aģentūrā. Visās Eiropas Savienības (ES) valstīs zāļu 
reģistrācijas procedūra ir vienāda. Katrā dalībval-
stī eksperti šo pieteikumu skata un pārbauda, lai 
pārliecinātos, vai pieteiktās zāles atbilst vienota-
jām ES zāļu reģistrācijas prasībām.
– Kādā veidā notiek ekspertīze? Vai ar medi-
kamentiem Latvijā tiek veikti kādi pētījumi?
– Tautsaimniecībā nav citas nozares, kurā būtu 
izstrādāts tik daudz regulu, likumu, vadlīniju, 
kā tas ir farmācijā. Tas ir likumsakarīgi, jo zāles 
ir īpašs produkts, kam no labvēlīgas iedarbī-
bas līdz ļoti augstam riskam kādreiz ir pavisam 
neliels solis. Daļa regulējuma ir kopīga visām ES 
valstīm, tātad tam automātiski ir tieša ietekme 
arī uz Latviju. Daļa regulējuma dalībvalstīs nonāk 
direktīvu (norādījumu) formā, kas tiek iestrādā-
tas Latvijas Republikas likumos vai Ministru kabi-
neta noteikumos. Tomēr būtībā visās dalībvalstīs 
zāļu reģistrācijas principi, procedūras, prasības ir 
vienādas: nacionālās kompetentās iestādes (Lat-
vijā ZVA) pārbauda iesniegumu, dokumentus. 
Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, produkts 
jau ir gatavs, tāpēc pētījumi ar zālēm vairs neno-
tiek, jo tie jau ir bijuši. Pētījumu dati un rezultāti 
ir reģistrācijas lietas neatņemama sastāvdaļa. 
Mēs pārbaudām dokumentus, vai dati un rezul-
tāti apliecina, ka produkts būs efektīvs, kvalita-
tīvs un drošs.
– Pirms kāda laika Latvijā tika organizēta kam-
paņa Ārstējies nepārmaksājot! Tās mērķis bija 
panākt, lai cilvēki izvēlētos līdzvērtīgu lētāko 
medikamentu dārgākā vietā. Zinot situāciju, 
kāda ir medikamentu tirgū, jūs varat teikt, ka 
lētākie medikamenti ir tikpat labi?
– Es gribu teikt, ka visi medikamenti Latvijas aptie-
kās, legālajā tirgū, ir efektīvi, kvalitatīvi un droši. 
Lai gan mēs zinām, ka Eiropā kopumā ir ļoti daudz 
medikamentu viltojumu, un šis procents arvien 
pieaug. Kā Vācijā, tā Francijā un Anglijā, nerunājot 
par Krieviju, kur legālajā tirgū ir ārkārtīgi augsts 
viltojumu procents. Latvija šajā ziņā ir labā pozī-
cijā – mums ir mazs tirgus, maz iedzīvotāju. Tai-
sīt viltojumu Latvijai nav izdevīgi. Turpretī angļu 
valodas iepakojums der tik daudziem tirgiem!
– Zāļu tirgū dārgāki parasti ir oriģinālie medi-
kamenti, bet patentbrīvie jeb ģenēriķi – lētāki. 
Nepietiekamais veselības aprūpes budžets 
valstij licis pieņemt lēmumus, kas veicina 
lētāko medikamentu izrakstīšanu un lieto-
šanu. Vai ir vērojama tendence, ka tirgū palie-
linās ģenērisko medikamentu daudzums?
– Mēs cenšamies strādāt tā, lai visas kompānijas, 
kuras ir izteikušas vēlmi būt Latvijas tirgū, šeit 
arī būtu. Gandrīz 95% no produktiem, kuriem ir 

iesniegti pieteikumi reģistrācijai, arī tiek reģis-
trēti Latvijā. Taču ne visi produkti, kurus ir tiesī-
bas izplatīt Latvijas tirgū, tomēr nonāk Latvijā. 
Ražotāji sāk rēķināt, vai medikaments būs kom-
pensējamo zāļu sarakstā, cik daudz ir konkurentu 
ar varbūt labāku cenu. Te savu iespaidu atstāj 
tirgus apstākļi. Tomēr es negribētu visas zāles 
dalīt divās lielās grupās: oriģinālās un ģenēriskās. 
Kad jūs aptiekā pērkat zāles, vai šis apsvērums 
ir noteicošais? Varbūt tomēr noteicošais ir tas, 
kam zāles paredzētas. Arī cena nav mazsvarīga, 
īpaši, ja valsts ir pateikusi, ka maksās par lētāka-
jām zālēm. Tādi pašlaik ir spēles noteikumi, kas 
ir radīti nosacīti mākslīgi un ir saistīti ar to, ka val-
stī nav pietiekami naudas, lai samaksātu visiem 
cilvēkiem par zālēm, kas viņiem ir vajadzīgas. 
Ja cilvēks maksā no sava maka, viņš, protams, ir 
tiesīgs izvēlēties. Tomēr es nedomāju, ka izvēlei 
būtu jāsākas ar to – oriģinālais vai ģenēriskais 
produkts. Nevar pateikt, ka vieni medikamenti 
ir labāki un otri – sliktāki. Galvenais, lai šis pro-
dukts būtu atbilstošs man. Modernajā pasaulē 
galvenais ir atrast konkrētam pacientam kon-
krētas zāles.
– Jūs teicāt, ka nevar tā dalīt – labāki un slik-
tāki medikamenti. Laikam arī amerikāņi domā 
tāpat, jo ASV patentbrīvie medikamenti aiz-
ņem 89% no tirgus.
– Tieši tā. Ja kādas zāles būtu tik sliktas, tad tās 
nereģistrētu un tās nedrīkstētu atrasties tirgū. 
Dažādi gan ir ceļi, kā oriģinālie un ģenēriskie 
medikamenti nonāk tirgū, ir dažādas reģistrā-
cijas prasības. Veidojot oriģinālās zāles, aktīvā 
viela parasti tiek atklāta no ļoti daudzām vie-
lām – no 100, varbūt pat 1000, un tikai vienai ir 
potenciāls kļūt par zālēm. Visas pārējās pētījumu 
rezultātā atsijājas. Tālāk seko pētījumi ar dzīvnie-
kiem, tā saucamie pirmsklīniskie pētījumi, kur 
pārbauda, vai vielai ir terapeitiska efektivitāte, 
vai zālēm nav īpašību, kas varētu izraisīt onko-
loģiskas saslimšanas vai ietekmēt augli. Kad ir 
beigušies pirmsklīniskie pētījumi, tad sākas klī-
niskie pētījumi – vielu pirmo reizi dod cilvēkam. 
Pēc tam pētījumos meklē, kādas varētu būt zāļu 
devas un devu režīmi, iespējamās blakusparādī-
bas, kā tās mazināt, pārbauda varbūtējās mijie-
darbības ar citām zālēm, nosaka konkrēto zāļu 

indikācijas un kontrindikācijas. Tāpat tiek izvēlēta 
zāļu forma – tabletes vai kapsulas. Visu šo jautā-
jumu atrisināšana gala rezultātā veido zāles, kuru 
izstrāde ir bijusi ļoti dārga. Kad oriģinālās zāles 
tiek atzītas par labām, tām tiek dota reģistrācija. 
Kopā ar reģistrāciju viņi saņem privilēģijas – tir-
gus un datu ekskluzivitāti uz noteiktu periodu. 
Tās garantē, ka šīs zāles desmit gadus būs vienī-
gās tirgū; astoņus gadus neviens nedrīkst izman-
tot pētījumu rezultātus, uz kā pamata zāles ir 
reģistrētas. Šis periods ir paredzēts, lai dotu 
iespēju kompānijai atpelnīt zāļu radīšanā iegul-
dītos līdzekļus.
– Kā pēc tam, kad oriģinālajam medikamen-
tam beidzies ekskluzivitātes laiks, tiek reģis-
trēti to līdzinieki, ģenēriskie medikamenti?
– Kad pagājuši 10 gadi, mēs par zālēm zinām 
gan to, kas ražotājam bija zināms, tās reģistrējot, 
jo dati kļūst pieejami, plus mums vēl ir 10 gadu 
pieredze ar produktu tirgū – tātad mums ir vēl 
vairāk datu. Tāpēc nav pamatoti no kopiju medi-
kamentu ražotājiem prasīt, lai viņi sāk pētījumus 
no paša sākuma – ar pelēm utt. Pamatoti ir pra-
sīt pierādīt, ka ģenēriskās zāles ir tādas pašas kā 
oriģinālās. To pierāda ar vienu pētījumu – bio-
ekvivalences testu, kura mērķis ir pierādīt, ka 
neatkarīgi no tā, vai tiek lietotas patentbrīvās vai 
oriģinālās zāles, cilvēka organismā nokļūst tāds 
pats aktīvās vielas daudzums, lietojot vienādu 
devu noteiktā periodā. Ir noteikti parametri, cik 
līdzīgiem ģenēriķiem ir jābūt oriģinālajām zālēm. 
Ja prasības ir izpildītas, tad kopijas jeb ģenēris-
kais medikaments tiek reģistrēts un nonāk tirgū. 
Pētījumu izmaksas šajā gadījumā ir samērā nelie-
las, ražošanas izmaksas arī nemēdz būt ļoti lielas. 
Tāpēc ģenērisko zāļu cenas ir lētākas.
Latvijā pēc apgrozījuma naudas izteiksmē gandrīz 
46% ir patentbrīvie medikamenti un 54% – ori-
ģinālie. Savukārt, ja salīdzina iepakojumu skaitu, 
tad 75% no pārdotā apjoma ir patentbrīvie un 
25% – oriģinālie medikamenti.
– Cik jaunu medikamentu gada laikā tiek 
reģistrēts Latvijas zāļu reģistrā?
– Ap 300. Pagājušajā gadā – 269. Ir atsevišķi medi-
kamenti, kas obligāti jāreģistrē nevis nacionālajās 
dalībvalstīs, bet centralizēti Eiropas Zāļu aģen-
tūrā Londonā. Tās ir visas jaunās, inovatīvās zāles.

– Vai šī reģistrācija ar kaut ko atšķiras?
– Tas nozīmē, ka šīs zāles ar reģistrācijas brīdi ir 
reģistrētas visās ES dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā. 
2013. gadā Eiropā ir reģistrētas 48 pilnīgi jaunas 
zāles, 2012. gadā – 47, 2011. gadā – 48. Ja �rma 
tā vēlas, Eiropas Zāļu aģentūrā iespējams reģis-
trēt arī ģenēriskās zāles. Tas gan notiek samērā 
retāk. 2013. gadā Londonā ir reģistrētas 12 ģenē-
riskās zāles.
– Kāpēc ģenēriskās zāles Londonā reģistrē 
tik maz?
– Ļoti daudzos gadījumos zāles ir iespējams reģis-
trēt nacionāli, un �rma izvēlas, vai labāk maksāt 
ļoti, ļoti dārgi par reģistrāciju visai Eiropas Savie-
nības zonai, vai izvēlēties tikai tās valstis, kur viņi 
tiešām grib laist produktu tirgū. Tāpēc ģenē-
riskās zāles pārsvarā tiek reģistrētas nacionāla-
jās aģentūrās.
– Kādā veidā un kāpēc medikamenti tiek 
izņemti no zāļu reģistra?
– Latvijas Zāļu reģistrā ir vairāk nekā 4000 zāļu 
nosaukumu. Pirmā reģistrācija notiek uz pieciem 
gadiem. Ja, šim termiņam beidzoties, �rma nevē-
las pārreģistrēt produktu, tad reģistrācija ir bei-
gusies. Ja ražotājs vēlas palikt Latvijas tirgū, tad 
notiek zāļu pārreģistrācija uz nenoteiktu laiku, 
taču �rma jebkurā brīdī var rakstīt iesniegumu 
par produkta atsaukšanu no zāļu reģistra. Ļoti 
retos gadījumos tiek lemts par produkta izplatī-
šanas apturēšanu vai reģistrācijas apliecības anu-
lēšanu. Tā var notikt, ja iegūtā informācija liecina, 
ka produkta lietošanas risks ir augstāks par iespē-
jamo ieguvumu.
– Vai ZVA darbu ietekmē mūsu veselības aprū-
pes budžeta apmēri?
– Jau vairākus gadus aģentūra no valsts budžeta 
nesaņem ne santīma. Tas nozīmē, ka naudu pastā-
vēšanai mēs nopelnām paši. Ir o�ciāli apstiprināts 
cenrādis, kāda ir maksa par konkrētām proce-
dūrām. Atbilstoši šim cenrādim veidojas mūsu 
ieņēmumi. Ja mums nebūs zāļu reģistrācijas 
iesniegumu, tad mums nebūs darba un naudas. 
Tātad man vispirms ir jādomā, kā es naudu nopel-
nīšu, vai klientiem sniegtie pakalpojumi ir kvali-
tatīvi un vai viņi vēlēsies maksāt par tiem. Tad es 
varu sākt domāt, kādā veidā nopelnīto naudu 
racionāli tērēt.

Inguna Adoviča: «Latvijas aptiekās iegādājamās 
zāles ir efektīvas, kvalitatīvas un drošas»

Inguna Adoviča: «Tautsaimniecībā nav citas nozares, 
kurā būtu izstrādāts tik daudz regulu, likumu, vadlī-
niju, kā tas ir farmācijā. Tas ir likumsakarīgi, jo zāles 
ir īpašs produkts, kam no labvēlīgas iedarbības līdz 
ļoti augstam riskam kādreiz ir pavisam neliels solis.»

paCientu izGLītībai

Kas ir ģenēriskās zāles?
Ģenēriskie jeb patentbrīvie medikamenti ir oriģinālo medika-
mentu ekvivalenti. Tas nozīmē, ka šo medikamentu sastāvā 
ir tā pati aktīvā viela, kas oriģinālajos preparātos, tāpēc to 
terapeitiskais efekts, piemērojot tādas pašas devas, ir ek-
vivalents oriģinālajiem medikamentiem – tie ir savstarpēji 
aizvietojami jeb bioekvivalenti. Tirgū šie medikamenti var 
parādīties tikai tad, kad ir beidzies patents oriģinālajam medi-

kamentam. Lai arī patentbrīvie medikamenti ķīmiskā sastāva 
ziņā ir identiski oriģinālajiem produktiem, to cenas parasti 
ir par 20 līdz pat 90% zemākas. Šī iemesla dēļ patentbrīvo 
medikamentu izmantošana ir plaši izplatīta, jo ļauj ietaupīt 
gan pacientu, gan valsts, gan arī apdrošināšanas kompāniju 
līdzekļus, vienlaikus nodrošinot pacientiem tikpat efektīvu 
un kvalitatīvu ārstēšanu kā dārgākie oriģinālie preparāti.

Avots: Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas mājas lapa
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Izmaiņas, %: pārdošanas apjoma izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu. Piem., 2013. gadā oriģinālo medikamentu pārdošanas apjoms eiro attiecībā pret 
2012. gadu ir pieaudzis par 3.67% .
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Sievietes
veselības avīze

paCientu izGLītībai

SARMA ZVIRBULE

Nacionālā veselības dienesta direktors 
Māris Taube uzskata: Latvijā attiecība 
starp pārdotajiem patentbrīvajiem un 
oriģinālajiem medikamentiem nav tāda, 
kādai vajadzētu būt ne pārāk pārtikušā 
valstī, kāda ir Latvija. Pārāk maz lietojam 
ģenēriskos medikamentus.

Attieksme pret patentbrīvo medikamentu lie-
tošanu Latvijā ir dažāda. Valsts cenšas panākt 
plašāku ģenērisko medikamentu pielietojumu, 
savukārt Latvijas pilsoņi par to sūdzas Satvers-
mes tiesā, apšaubot atsevišķu lēmumu atbilstību 
Satversmei. (Satversmes tiesa 2013. gada martā 
izskatīja lietu «Par Ministru kabineta 2006. gada 
31. oktobra noteikumu Nr. 899 «Ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču 
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība» 84.1 
un 89. punkta atbilstību Latvijas Republikas Sat-
versmes 91. un 111. pantam». Pieteikumu tiesā 
iesniedza 20 Saeimas deputāti.)
Sarunā ar Māri Taubi skaidrojam, kā tika vei-
dota zāļu kompensācijas sistēma Latvijā un ko 
tā dod pacientiem.

– Kādai, jūsuprāt, vajadzētu būt attiecībai 
starp ģenēriķiem un oriģinālmedikamentiem 
Latvijas zāļu tirgū? Dažādas valstis izvēlas 
dažādus ceļus: citās ģenēriķus faktiski nelieto, 
savukārt citās tie aizņem lielāko daļu no pār-
doto zāļu apjoma.
– 2010. gadā Pasaules Veselības organizācija (PVO) 
norādīja, ka viens no veselības aprūpes sistēmu 
neefektivitātes cēloņiem ir nepietiekama ģenē-
risko medikamentu lietošana. Protams, PVO vērtē 
dažāda pārticības līmeņa valstis, dalot tās naba-
dzīgās, vidējas pārticības un bagātās valstīs. Pēc šī 
iedalījuma mēs esam starp bagātajiem, bet vien-
alga naudas zālēm ir maz, krietni mazāk nekā Lie-
tuvā un Igaunijā. Līdz ar to mums nav cita ceļa – lai 
varētu nodrošināt iedzīvotājus, mums ir jācenšas 
lietot ģenēriskās zāles, kur vien tas ir iespējams, 
ja mēs gribam, lai pēc iespējas lielāks iedzīvotāju 
skaits saņemtu ārstēšanu un viņiem varētu palī-
dzēt. Reizēm iznāk skarbi: vienas superdārgas 
zāles vienam cilvēkam var paildzināt dzīvi, bet, 
ja tā vietā 100 vai 200 cilvēku var lietot zāles, lai 
viņiem nebūtu infarktu, tad svaru kausi ir jāno-
sver par labu viņiem. Mums ir vairāk nekā 600 000 
iedzīvotāju, kas lieto kompensējamos medika-
mentus. Tomēr ir jāmēģina apmaksāt arī mūs-
dienīgās, dārgās zāles, kas ir domātas nelielam 
pacientu skaitam.
– Vai pie jums vēršas cilvēki, kam ir nepiecie-
šama specifi ska ārstēšana, medikamenti?
– Zāļu kompensācijas sistēma ir šāda: apmēram 
40% no zālēm, ko iedzīvotāji lieto, valsts pilnībā 
vai daļēji kompensē. Ir vairāki kompensācijas 
saraksti – A, B, C, M. Mēs zāles vispirms vērtējam, 
vai tās palīdz, vai ir ekonomiski izdevīgas, un tad 
zāles iekļaujam kādā no sarakstiem. Ģenēriskie 
medikamenti tiek iekļauti A sarakstā starp līdzvēr-
tīgas efektivitātes medikamentiem, kas konkurē 
savā starpā. B sarakstā nonāk unikālie, oriģinālie 
preparāti, kam nav līdzinieku. C sarakstā iekļau-
tas ļoti dārgas zāles, kur individuālā kārtā tiek 
izvērtēts pacienta iesniegums un ārstu konsīlija 
lēmums. Vēl ir ļoti individuāli gadījumi, īpaši retas 
diagnozes, kad pacienti vēršas pie mums un mēs 
izskatām šos jautājumus.
– Vai ar dārgākajiem medikamentiem nav 
līdzīgi kā ar medicīnas pakalpojumu kvo-
tām? Ja īpašas zāles cilvēkam vajadzīgas 
gada sākumā, tad viņam ir lielākas iespējas 
tās saņemt nekā septembrī vai oktobrī.

– Tā teorētiski var būt, bet mēs ar to cīnāmies. 
Tāpēc ir izveidota pašreizējā kompensācijas sis-
tēma. Tāpēc ir ģenēriķi, spēcīga konkurence to 
starpā un līdz ar to arī zemākas medikamentu 
cenas. Mēs jau pagājušajā gadā un arī šobrīd esam 
panākuši situāciju, ka nav pacientu rindas uz C 
saraksta zālēm. Agrāk krūts vēža pacientēm nācās 
gaidīt rindā, piemēram, lai saņemtu herceptīnu. 
Ne pagājušajā gadā, ne arī šogad tādas situāci-
jas nav. Bet pirms gadiem diviem trijiem tiešām, 
saslimstot gada sākumā, kompensējamās zāles 
varēja saņemt, bet tiem, kuri saslima rudens pusē, 
nācās gaidīt mēnešiem.
– Kā tiek veidots Kompensējamo zāļu saraksts 
(KZS)? Ļoti daudz ir nācies dzirdēt, ka sarakstā 
nav medikamentu, kam tur vajadzētu būt.
– Zāļu � rma vai tās pārstāvis iesniedz pieteikumu 
konkrēta medikamenta iekļaušanai kompensē-
jamo zāļu sarakstā. Mēs novērtējam gan zāļu 
medicīnisko pielietojamību (efektivitāti), gan 
ekonomisko izdevīgumu (cenu). Dažādu medi-
kamentu efektivitāte tiek salīdzināta, balstoties 
uz zinātnisko pētījumu datiem. Tāpat cena tiek 
salīdzināta ar cenām citās ES valstīs. Tā ir nopietna 
vērtēšana, kuras rezultātā pieņemam lēmumu, vai 
un kurā sarakstā iekļaut medikamentu. Protams, 
visi vēlas, lai sarakstā varētu iekļaut vairāk jaunu 
medikamentu, bet kopš krīzes sākuma � nansē-
jums zālēm nepieaug, un mūsu iespējas nav pārāk 
lielas. 2013. gadā Kompensējamo zāļu sarakstā 
iekļauti 11 jauni zāļu vispārīgie nosaukumi un to 
kombinācijas. Var teikt, ka Latvija reāli sāk atpa-
likt no Igaunijas un Lietuvas, jo naudas mums ir 
daudz mazāk nekā šajās valstīs. Vērtējot zāles, 
mēs varam nonākt pie secinājuma, ka tās ir labas, 
bet, ja to kompensēšanai mums ir vajadzīgi, pie-
mēram, 200 000 eiro, bet tādas naudas mums 
nav. Citādi ir ar zālēm A sarakstā. Tur starp ģenē-
riskajiem medikamentiem ir asa konkurence, un 
ik pusgadu notiek konkurss, kura � rma piedāvā 
lētāko cenu par savu medikamentu.
– Vadoties no kādiem nosacījumiem, medika-
ments tiek izņemts no Kompensējamo zāļu 
saraksta? 
– Mēs sekojam līdzi medikamentu cenām citās 
Eiropas valstīs. Ja konstatējam, ka cena Latvijā 
neatbilst KZS prasībām (sarakstā iekļaujamo zāļu 
cenai jābūt ne augstākai kā trešajai zemākajai 
starp Eiropas Savienības valstīm un ne augstākai 
kā Igaunijā un Lietuvā – red.), tad rakstām � rmām 
par to vēstules un lūdzam cenu samazināt. Ja cena 
netiek samazināta, tad pastāv iespēja zāles no 
saraksta izņemt. Zāles no KZS var izņemt arī pati 
� rma, ja tai radušās ražošanas problēmas vai tā 

vairs nav ieinteresēta šajā tirgū. Tā notiek, bet reti. 
2014. gada 1. janvārī Kompensējamo zāļu sarakstā 
kopumā bija 1487 zāles.
– Vai jūs uzskatāt, ka valsts lēmums kompen-
sēt tikai lētākās zāles bija pareizs solis?
– Domāju, ka pašreizējās sistēmas ieviešanai 
bija divi mērķi. Pirmkārt, Latvijā pārāk maz lie-
toja ģenēriķus, ārsti pacientiem daudz labprātāk 
ieteica oriģinālus. Viņiem nebija domas, apņem-
šanās mēģināt ārstēt lētāk. Lai situāciju mainītu, 
bija vajadzīgs kāds piespiedu mehānisms. Otr-
kārt, konkurence starp medikamentiem ir efek-
tīvs līdzeklis zāļu cenu samazināšanai. Protams, 
var teikt, ka nosacījumi ir diezgan skarbi: � rmai 
uz pusgadu ir jāpiedāvā lētākais medikaments, lai 
saņemtu garantiju, ka ārsti to izrakstīs pacientiem, 
to pirks un � rmai būs interese piedāvāt lētāko 
cenu, garantējot sev stabilus ienākumus. Varbūt 
sākotnēji noteikumi netika pietiekami izskaidroti, 
nebija pārejas laika, lai pie jaunās kārtības pie-
rastu. Es pats esmu psihiatrs, pieņemu pacientus 
un esmu izjutis jauno kārtību uz savas ādas. Man 
pacientam ir jāvelta vairāk laika, jāskaidro: «Es 
jums receptē rakstīšu zāļu vispārīgo nosaukumu, 
un jums aptiekā dos citādas kastītes nekā līdz šim. 
Tablete būs apaļa, ovāla utt. Bet nenobīstieties, 
tās būs tās pašas zāles!» Varbūt kā ārsts es teiktu, 
ka man šī sistēma ir neērtāka, jo ar pacientu vai-
rāk ir jāstrādā, bet kā administrators es noteikti 
redzu ieguvumus. Pateicoties jaunajai kārtībai, 
zāļu cenas tiešām samazinās, pat uz pusi. Līdz 
ar to tiek ietaupīta nauda, un vairāk pacientu ir 
iespējams nodrošināt ar dārgākām zālēm bez 
gaidīšanas rindā.
– Kam, pēc jūsu domām, vajadzētu būt izšķi-
rošajai balsij, lai noteiktu, kādas zāles vaja-
dzīgas pacientam: vai viņam pietiek ar lētāko 
variantu, vai viņam vajag kaut ko citu. Pašlaik, 
ja pacientam neder lētākais medikaments, 
viņam ir jāizraksta nākamais lētākais medi-
kaments. Teorētiski šis meklēšanas process 
var ievilkties diezgan ilgi.
– Tā gan nevajadzētu būt, ja sarakstā tiek iekļauti 
līdzvērtīgi medikamenti, kam atšķirīgs ir tikai ražo-
tājs. Jā, ja mēs būtu ļoti bagāta valsts, tad varētu 
tā ākstīties: lūk, vienā valstī ražots medikaments 
ir labāks par citā ražoto. Mūsu situācijā ir tikai 
normāli, ka valsts ir tā, kas lielā mērā diktē spē-
les noteikumus.
– Var gadīties, ka ne jau aktīvā viela izraisa 
blaknes, bet gan kāda no konkrētā medika-
menta palīgvielām.
– Tā var būt. Tad ārsts izvēlas citu medikamentu. 
Šī ir situācija, kad pacientam ne savas vainas dēļ 

nākas nedaudz ciest, jo par zālēm būs jāpie-
maksā vairāk. Es pieļauju, ka pastāvošās kārtības 
rezultātā kāds pacients cieš, bet daudz vairāk ir 
ieguvēju. Daudzi priecājas, ka zāles ir kļuvušas 
ievērojami lētākas, bet cits negrib mainīt jau lieto-
tās zāles pret lētākām, un tad ir jāmaksā vairāk. Es 
atzīstu, ka sistēma nav ideāla, bet mēs tomēr esam 
vinnētāji. Vinnētāji ir tie onkoloģiskie pacienti, 
kam nav mēnešiem jāgaida rindā pēc zālēm.
– Nacionālais veselības dienests ir organizējis 
kampaņu Ārstējies nepārmaksājot! Vai jūs tai 
redzat konkrētus rezultātus?
– Pirmo reizi kampaņa tika organizēta 2011. gadā, 
sekojot Igaunijas paraugam. Mēs vēlējāmies uzru-
nāt, informēt un izglītot pacientus, iesaistīt viņus 
ārstēšanas procesā, veicināt pacientu sarunu, 
sadarbību ar ārstu un netieši vērst ārstu uzma-
nību uz to, ka ir iespējams ārstēt lētāk – izvēlē-
ties līdzvērtīgu, bet lētāku medikamentu. Ja ārsts 
pacientam izrakstīs ļoti dārgas zāles, par kurām 
viņam būs jāmaksā pašam, un viņš tās nenopirks, 
kam no tā būs labums? Arī bagātam pacientam, 
kuram šķiet, ka viņam vajag vislabāko, tomēr ir arī 
citas vajadzības. Kāpēc viņam būtu jāpārmaksā?
Igaunija šai kampaņai gadā iztērē ap vienu mil-
jonu eiro. Mēs – 13 tūkstošus. Tomēr references 
zāļu lietotāju skaits pieauga: 2011. gadā referen-
ces zāles no A saraksta lietoja 58,2% pacientu, bet 
2012. gadā – 66,25%. Rezultāts ir labs, bet tas vēl 
ir jānostiprina.

Kompensējamās zāles – vairāk nekā 600 000 iedzīvotāju
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Māris Taube: 
«Ja ārsts pacien-
tam izrakstīs ļoti 
dārgas zāles, par 
kurām viņam 
būs jāmaksā 
pašam, un 
viņš tās neno-
pirks, kam no 
tā būs labums? 
Arī bagātam 
pacientam, 
kuram šķiet, ka 
viņam vajag vis-
labāko, tomēr 
ir arī citas vaja-
dzības. Kāpēc 
viņam būtu 
jāpārmaksā?»

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju 
saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, 
kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensē-
jamo zāļu sarakstā (KZS).
Tas sastāv no:
zz A saraksta, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti;
zz B saraksta, kurā iekļautajiem medikamentiem KZS nav līdz-
vērtīgas efektivitātes zāļu;
zz C saraksta, kurā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas viena 
pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 4268,62 eiro un ražotājs 
zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam 
apņemas segt no saviem līdzekļiem.

Tiek veidots arī M saraksts, no tā var izvēlēties zāles grūtniecēm, 
sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām un bērniem līdz 24 
mēnešu vecumam.

Avots: Nacionālais veselības dienests
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Pēkšņi pasliktinoties vai pat pazūdot 
kādā acī redzei, cilvēks ir neizpratnē – 
kāpēc tā? Kad acu ārsts, izpētot redzes 
lauku, norīko pie neirologa, sašutums ir 
vēl lielāks, jo kāds sakars acu problēmām 
ar nerviem! Strauja redzes pazušana ir 
tikai viens no simptomiem, kā var sāk-
ties multiplā jeb tautas valodā dēvētā 
izkaisītā skleroze.

Mēdz teikt, ka multiplajai sklerozei ir tūkstoš seju 
– katram pacientam tā sākas un izpaužas savādāk. 
Kas ir šī slimība un kā nekrist panikā, ja tā tomēr 
sākusies, par to saruna ar Multiplās sklerozes cen-
tra vadītāju, Latvijas Jūras medicīnas centra nei-
roloģi Jolantu Kalniņu.

– Pastāstiet, kas ir multiplā skleroze?
– Tā ir hroniska iekaisīga centrālās nervu sistēmas 
saslimšana. Runājot par multiplo sklerozi (MS), 
mēs zinām un saprotam, ka tā ir jaunu cilvēku sli-
mība – visbiežāk pirmie simptomi parādās 20–40 
gadu vecumā. Sakarā ar centrālās nervu sistē-
mas bojājumu izpausmes var būt visdažādākās. 
Visbiežāk pirmie simptomi ir redzes traucējumi 
ar pazeminātu, miglainu redzi. Nereti ir jušanas 
traucējumi, kas līdzīgi tirpšanas sajūtai vienā vai 
vairākās ķermeņa daļās. Tāpat viens no simpto-
miem var būt kustību traucējumi ar vājumu rokā, 
kājā. Retāk slimība var sākties ar viegliem atmiņas 
vai urinācijas traucējumiem.
– Pacientam var būt ne tikai viens, bet uzreiz 
vairāki simptomi?
– Tieši tā, jo MS skar visu centrālo nervu sistēmu 
(galvas smadzenes, muguras smadzenes un 
redzes nervus) – cilvēkam vienlaikus var parādī-
ties vairāki simptomi. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka 
šai slimībai ir tūkstoš sejas, jo MS var izpausties 
visdažādākajās kombinācijās. Piemēram, pacien-
tam var būt redzes traucējumi, notirpusi roka, 
parādīties vājums kājā. Slimībai raksturīgi paasi-
nājumi, kas visbiežāk uzrodas un pēc kāda laika 
pazūd. Lai runātu par paasinājumu, tā simpto-
miem jāilgst vismaz 24–48 stundas. Nākamajā 
paasinājuma reizē var parādīties tie paši simptomi 
vai arī pilnīgi citi. Šī slimība ir tik mainīga! Arī laiks, 
kad pienāks nākamā reize, katram ir savādāks – 
vienam atkārtots paasinājums var sākties diezgan 
ātri, citam pēc gada, pieciem vai nesākties vispār. 
Cik pacientu, tik slimības izpausmju.
– Kādi ir statistikas dati – cik daudz cilvēku 
sirgst ar šo slimību?
– Pasaulē ar MS slimo vairāk nekā 2,5 miljoni, Lat-
vijā – apmēram divi tūkstoši. MS centra uzskaitē 
pērn reģistrēti 43 jauni pacienti, bet iepriekšē-
jos gados bija uz pusi vairāk, un tas nav mazs 
cipars. Tas, ka 2013. gadā bija mazāk reģistrētu 
pacientu nekā iepriekš, visticamāk, izskaidrojams 
ar to, ka, pateicoties precīzai diagnostikai, kas 
šobrīd ir pieejama, lielum lielais vairums slimnieku 
jau ir apzināti. Tomēr visu laiku turpina nāk klāt 
jauni pacienti.
– Minējāt, ka vienam pacientam MS ilgu laiku 
var būt remisijas fāzē, bet citam ir ātri prog-
resējoša forma.
– Vidēji 85% slimnieku ir recidivējoši remitējoša 
slimības forma. Ja pacientiem laiks starp paasinā-
jumiem ir 10–15 gadi, tad tiek uzskatīts, ka viņiem 
ir relatīvi labvēlīga slimības forma. Viņi reti iet pie 
sava MS ārstējošā ārsta, jo jūtas labi. Bet ja gadā ir 
divi trīs paasinājumi, var runāt par agresīvi nori-
tošu MS. Ja slimība turpina savu uzvaras gājienu 

arī starp paasinājumiem, tā savukārt ir progresē-
joša slimības forma.
– Ir nācies dzirdēt cilvēkus runājam, ka MS 
simptomi viņiem noteikti bijuši jau ilgu laiku 
pirms slimības noteikšanas. Vai nav tā, ka 
bieži vien ārsti vai paši pacienti noraksta MS 
simptomus uz citām kaitēm un laikus šo sli-
mību nediagnosticē?
– Šis ir pats aktuālākais jautājums, kurš pastāvēs 
vienmēr. Tāpēc cilvēki ir jāinformē, kas ir MS un 
kā tā izpaužas. Jau sākumā minēju, ka tā ir hro-
niski noritoša slimība, kas sākas ar neiroloģiskiem 
simptomiem. Jāņem vērā, ka šī slimība var parādī-
ties arī vecumā līdz 10 gadiem. Un pretēji – kaut 
arī MS tiek uzskatīta par jaunu cilvēku slimību, to 
var diagnosticēt arī pēc 50 gadu vecuma. Tāpēc 
svarīgi pievērst uzmanību simptomiem, jo, parā-
doties kādam no tiem, nevajag vilcināties, bet 
jādodas pie ārsta. Iespējams, vecāki var nepie-
vērst uzmanību, ka bērns sūdzas par sāpēm vienā 
acī vai arī viņš ar aci pēkšņi sāk neizšķirt krāsas. Ja 
ir šādi simptomi, nav pareizi tos novelt uz sēdē-
šanu pie datora – bērns noteikti jāved pie ārsta un 
jāizmeklē. Minētie simptomi ir raksturīgi redzes 
neirītam, kas ir viens no biežāk sastopamajiem 
pirmajiem MS simptomiem. Tāpat nevajadzētu 
laist gar ausīm tirpšanas sajūtas kādā ķermeņa 
daļā un norakstīt tās uz mugurkaula problēmām.
– Kas var veicināt MS rašanos? Varbūt cil-
vēkiem no kaut kā jāuzmanās, lai šī sli-
mība neparādītos?
– Pašlaik tas ir jautājums, uz kuru nav atbildes, jo 
nav zināms konkrēts iemesls, kas slimību izraisa. 
MS var rasties vairāku faktoru ietekmē. Iespējams, 
tai var būt ģenētiska predispozīcija. Te gan nav 
noteikts konkrēts gēns – ir vairākas gēnu kombi-
nācijas. Otrs iemesls var būt pārslimotas slimības, 
īpaši vīrussaslimšanas, tostarp herpes vīruss, Epš-
teina-Barra vīruss, citomegalovīruss, par kuriem 
runā, ka tie varētu būt viens no palaidējmehā-
nismiem. Būtiska loma ir arī tam, kā imūnsistēma 
reaģē uz saslimšanām, � zisku un psihisku pār-
slodzi. Diezgan daudz tiek runāts par D vitamīna 
lomu, smēķēšanas ietekmi uz MS rašanos.

– Kāda paciente bērnībā bija pārslimojusi 
infekciozo mononukleozi. Kad pēc desmit 
gadiem viņa uztaisīja difterijas poti, parādī-
jās pirmie MS simptomi – pazuda redze vienā 
acī un kļuva nejutīga tā ķermeņa puse, kurā 
bija potēts.
– Tas ir tikai viens piemērs – katram MS pacien-
tam ir savs stāsts. Infekciozo mononukleozi izraisa 
manis jau pieminētais Epšteina-Barra vīruss. 
Iespējams, tieši šī slimība ielika pamatus MS, bet 
pote provocēja tās parādīšanos.
– Agrāk vienmēr tika runāts, ka tā ir jaunu cil-
vēku slimība. Jūs minējāt, ka mēdz saslimt arī 
cilvēki pēc 50.
– Tādi gadījumi ir reti. Tomēr lielākoties šie cil-
vēki atceras, ka viņiem jau agrāk bijusi kāda no 
MS pazīmēm, tikai tai netika pievērsta uzmanība.
– Agrāk bija problēmas multiplo sklerozi 
noteikt. Daudzi pacienti uzskata, ka viņiem 
slimība droši vien jau bijusi sen, bet pagājis 
krietns laiks, kamēr viņi nonākuši līdz īstajai 
diagnozei. Kā tagad ir ar diagnostikas iespē-
jām? Vai slimība tiek atklāta laikus?
– Protams, viss atkarīgs no tā, cik ātri pacients 
nokļūst pie ārsta un cik zinošs mediķis ir par MS. 
Katrā ziņā vēlreiz gribu atgādināt – ja parādās kāds 
no manis minētajiem simptomiem, nav jāgaida, 
kad tas pāries, bet noteikti jāizmeklējas, lai pārlie-
cinātos, ka tā tiešām nav MS. Ja tomēr šī slimība 
tiek atklāta, pret to ir jāizturas nopietni un vislabāk 
atnākt uz konsultāciju pie Multiplās sklerozes cen-
tra ārsta. Agrāk tiešām šīs slimības klīniskās diag-
nozes uzstādīšana bija neirologa rokās, bet tagad 
kā papildu diagnostiskā metode tiek izmantota 
magnētiskā rezonanse, un diagnoze ir precīzāka.
– Kas notiek pēc slimības diagnostikas? 
Pacientam uzreiz tiek ieteikts sākt lietot 
kādus medikamentus?
– Uzstādot diagnozi, tiek noteikta slimības norises 
forma un, ņemot to par pamatu, nozīmēta tera-
pija, kas konkrētam pacientam ir visatbilstošākā. 
Par pamatu tiek ņemtas vadlīnijas, kurās noteikts, 
ka konkrētajai slimības formai un gaitai ir jāpie-
mēro tieši šī, nevis cita terapija.

– MS slimniekiem paredzētie medikamenti ir 
valsts kompensējamo zāļu sarakstā?
– Ir pirmās un otrās līnijas medikamenti. Pirmās 
līnijas medikamenti ir Latvijā pieejami, un kopš 
2005. gada valsts tos kompensē simtprocen-
tīgi. Tie ir beta interferoni un glatiramēra ace-
tāts. Otrās līnijas medikamenti ir paredzēti tiem 
pacientiem, kuriem, lietojot pirmās līnijas medi-
kamentus, slimība tomēr progresē un kuriem ir 
agresīvi noritoša MS forma. Dažās pasaules valstīs 
tie ir kompensējamo zāļu sarakstā, diemžēl pie 
mums tā nav. Tomēr zāles ir pieejamas, vienīgi 
tās ir ļoti dārgas, un faktiski nav tādu Latvijas pil-
soņu, kas var atļauties ikdienā tās lietot, jo medi-
kamenti paredzēti ilgstošai terapijai.
– Vai pasaulē pieejamas jaunas ārstēšanas 
metodes, kādu pie mums, Latvijā, nav?
– Pasaulē nepārtraukti tiek veikti MS pētījumi 
un atklātas arvien efektīvākas zāles. Eiropā un 
pasaulē MS pacientu ārstēšanā lieto vairākus jau-
nus perorālus medikamentus (dimethylfumarate, 
terifl unomide), kuri pagaidām nav pieejami Lat-
vijā. Latvijā pieejamie otrās līnijas medikamenti 
ir fi ngolimods un natalizumabs, kurus nozīmē MS 
pacientiem ar recidivējoši remitējošu slimības 
norisi, ja pielietotie pirmās līnijas medikamenti 
nav pietiekoši efektīvi un slimība progresē. Taču, 
kā jau iepriekš minēju, šie medikamenti pagaidām 
nav iekļauti valsts kompensējamo zāļu sarakstā.
– Ārsti pacientus brīdina, ka tautas dzied-
nieki nelīdzēs. Bet cilvēki jau vienmēr grib 
ķerties pie jebkura glābšanas salmiņa, lai tikai 
kļūtu veseli!
– Saviem pacientiem es saku – neatkarīgi no tau-
tas dziednieka, šī slimība nekur nepazudīs, jo tā 
ir hroniska. Svarīgi, lai pacients izmeklētos un lie-
totu ārstu nozīmēto terapiju. Tikai tādā gadījumā 
viņš var paralēli iet pie dziednieka, kas, iespējams, 
viņam var palīdzēt psiholoģiski, nevis slimību izār-
stēt. MS terapija ir kompleksa, kur strādā vairāki 
speciālisti – rehabilitologi, oftalmologi, urologi, 
psihoterapeiti u.c. Tautas dziednieks ir alterna-
tīva medikamentozajai terapijai.
– Jūsu ieteikums pacientiem.
– Pacienti vienmēr tiek laipni aicināti domāt 
un rūpēties par savu un savu piederīgo vese-
lību, kas mums ir pats dārgākais. Novēlu veik-
smīgu un radošu sadarbību ar ārstējošo ārstu! 
Kontaktējieties ar savu ārstu, interesējieties par 
jaunāko un, ja nepieciešams, tad pastāviet par 
savām tiesībām!

Slimība ar tūkstoš sejām
aCi pret aCi

Jolanta Kalniņa: «Multiplā skleroze ir jaunu cilvēku slimība – visbiežāk pirmie simp-
tomi parādās 20–40 gadu vecumā.»
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Citomegalovīruss (CMV) – pieder pie herpes vīrusu grupas. CMV 
infekcijas izplatīšanās ceļi: auglis var infi cēties caur placentu, jaundzi-
mušais – ar mātes pienu un siekalām, pieaugušie – hemotransfūzijas 
ceļā un dzimumceļā. Arī imūnsupresīvās terapijas gaitā var infi cēties 
atkārtoti vai reaktivēt latentu vīrusu. CMV var infi cēt gandrīz visus 
orgānus un audus, neizraisot klīniski izteiktu slimību. CMV var ilgstoši 
saglabāties organismā latentā formā. Ja cilvēks infi cējas ar CMV, tā 
saglabājas uz mūžu. Apmēram 40–100% cilvēku ir CMV seropozitīvi.
Epšteina-Barra vīruss (EBV) – viens no herpes grupas vīrusiem. 
Vienīgais infekcijas rezervuārs ir cilvēks. Pamatā vīruss izplatās pa 
gaisu pilienu veidā, retāk – tiek pārnēsāts sadzīves kontaktos vai dzi-
mumceļā. Ar EBV visvairāk ir infi cēti bērni līdz piecu gadu vecumam. 
Attīstītās valstīs antivielas pret EBV atrastas 50% pusaudžu, bet 
pieaugušiem apmēram 40 gadu vecumā – jau 90% gadījumu. Agrā 
bērnībā EBV infekcija noris gandrīz bez simptomātikas, primārā infek-
cija pusaudžu vai vēlākos gados var izraisīt infekciozo mononukleozi.
Infekciozā mononukleoze – akūta infekcijas slimība, kas skar 
visu organisma limfoīdo sistēmu. Slimībai raksturīgs 
drudzis, eksudatīvais faringīts, dažreiz 
ģeneralizēta limfadenopātija.

Avots: Nacionālais medicīnas 
serviss – laboratorija

skaidrojošā vārdnīca

visu organisma limfoīdo sistēmu. Slimībai raksturīgs 
drudzis, eksudatīvais faringīts, dažreiz 
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Sievietes
veselības avīze

jautĀjam speCiĀListam

ILZE AUTRUMA

Ir neskaitāmi daudz sieviešu, kurām dzī-
ves kvalitāti bojā tāda delikāta lieta kā 
urīna nesaturēšana jeb inkontinence. 
Par šo problēmu daiļais dzimums skaļi 
nerunā un reizēm par to nestāsta pat 
saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem, 
mēģinot situāciju risināt ar urīna nesa-
turēšanai paredzētiem ieliktnīšiem, kas 
smagākos gadījumos arī var nelīdzēt.

Ir apsveicami, ja sievietes par savu problēmu 
iedrošinās pastāstīt ģimenes ārstam vai vēl 
labāk – atnākt pie urologa un kopīgiem spēkiem 
atrast problēmas risinājumu. Mūsdienās urīna 
nesaturēšana nav nolemtība – ar to iespējams 
veiksmīgi cīnīties un gūt labus rezultātus. Kādi 
ir inkontinences cēloņi sievietēm, kādas ir diag-
nostikas un ārstēšanas iespējas, par to saruna ar P. 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Medi-
cīnas sabiedrības ARS uroloģi Zani Pilsētnieci.

– Vai ir daudz sieviešu, kas sūdzas par urīna 
nesaturēšanu? 
– Teiktu, ka daudz! Pacientu skaits pieaug ar katru 
gadu. Manuprāt, tas ir labi, jo nevis liecina, ka pati 
slimība kļūst biežāka, bet, pateicoties pieejama-
jai informācijai, pacienti daudz vairāk uzdrošinās 
par to runāt un ir motivēti ārstēties. Ja salīdzina 
ar vīriešiem, kuriem tāpat kā sievietēm mēdz būt 
urīna nesaturēšana, daiļajam dzimumam tā sasto-
pama vidēji piecas reizes biežāk, un to nosaka sie-
vietes anatomiskās īpatnības. Sievietēm ir samērā 
īss un plats urīnizvadkanāls ar vienu slēdzējmus-
kuli un vienlaikus arī daudz vairāk riska faktoru, 
kas šos slēdzējmehānismus var novājināt.
– Kādi ir biežākie riska faktori?
– Tās ir atkārtotas grūtniecības, dabīgas dzem-
dības, liels liekais svars, �zioloģisks estrogēnu 
līmeņa samazinājums menopauzē ar sekojošu 
visu starpenes muskulatūras novājināšanos. Otra 
lielākā riska faktoru grupa ir hroniskas saslimša-
nas: cukura diabēts, neiroloģiskas slimības (mul-
tiplā skleroze, parkinsona slimība, mugurkaula 
saslimšanas utt.). Dažkārt vienu konkrētu iemeslu 
urinācijas traucējumiem ar urīna nesaturēšanu 
neizdodas atklāt vispār – tādos gadījumos runā-
jam par funkcionāliem apakšējo urīnceļu traucē-
jumiem un pacientam nozīmējam simptomātisku 
ārstēšanu. Protams, nedrīkst aizmirst arī mūsu 
individuālo gēnu kompleksu, kas nosaka cilvēka 
skaistumu un labās īpašības, bet diemžēl sevī 
glabā arī noslieci uz konkrētām saslimšanām, tai 
skaitā urīna inkontinenci.
– Kādi ir urīna nesaturēšanas veidi?
– Lai arī nav grūti diagnosticēt tieši urīna nesaturē-
šanas faktu, daudz sarežģītāk ir noskaidrot cēloni, 
kas ir par iemeslu katras konkrētas sievietes prob-
lēmai, jo pie dažādiem inkontinences cēloņiem 
ārstēšana var radikāli atšķirties. Viens no biežāk 
sastopamajiem un vienkāršāk diagnosticējamiem 
veidiem ir slodzes urīna nesaturēšana, kas izpau-
žas kā negaidīta noplūde pie klepošanas, šķaudī-
šanas, strauji ceļoties no gultas vai arī veicot kādas 
�ziskas nodarbes, piemēram, skrienot, vingrojot. 
Šādos gadījumos par iemeslu urīna noplūdēm ir 
novājinātais slēdzējmehānisma komplekss. Otrs 
biežāk sastopamais urīna nesaturēšanas veids ir 
pāraktīvs urīnpūslis, kam raksturīga nepiecieša-
mība bieži iet uz labierīcībām, kā arī steidzama 
vajadzība urinēt, kaut arī urīna daudzums var 
būt neliels, un vajadzība celties apmeklēt tualeti 
nakts laikā. Ja šādos gadījumos sieviete nepa-
gūst tikt līdz tualetei, urīns var noplūst nekon-
trolēti. Par jaukta tipa urīna nesaturēšanu runā, ja 

vienlaikus ir gan slodzes urīna nesaturēšana, gan 
pāraktīva urīnpūšļa sindroms. Pārplūdes inkon-
tinences situācijās urīna patvaļīga noplūšana 
notiek pārpildīta urīnpūšļa dēļ. Sievietēm tam par 
iemeslu visbiežāk ir iegurņa orgānu noslīdējumi, 
kas traucē pilnīgu urīnpūšļa iztukšošanos urināci-
jas laikā. Šādos gadījumos ar laiku urīnpūslis tiek 
pārstiepts, un urīns visu laiku pa pilītei izdalās pat 
bez vēlmes iet uz tualeti. Gados vecākām sievie-
tēm, it īpaši, ja viņām ir pārvietošanās grūtības, 
var būt sastopama funkcionāla inkontinence, kad 
sieviete sakarā ar kustību traucējumiem vienkārši 
nepagūst aiziet līdz tualetei.
– Nereti urīna nesaturēšana parādās grūtnie-
cības laikā vai pēc bērniņa piedzimšanas.
– Gaidot mazuli, sievietei ir pastiprināta slodze 
uz starpenes muskulatūru, savukārt dzemdību 
laikā var būt plīsumi, kas var novājināt starpenes 
muskulatūru un urīnizvadkanāla slēdzējmuskuli. 
Ja pēc dzemdībām sievietei parādās sūdzības par 
urīna nesaturēšanu un tā pati no sevis neizzūd trīs 
mēneši laikā, tas nozīmē, ka noteikti ir kaut kas 
jādara, jo tāpat vien šī problēma neizzudīs. Vēlos 
uzmundrināt sievietes, ka šādos gadījumos ārsts 
uzreiz nevedīs uz operāciju zāli, bet vispirms pie-
dāvās veikt speciālus vingrinājumus (Kegela vin-
grinājumi), ar kuru palīdzību iespējams stiprināt 
novājinātos starpenes muskuļus.
– Urīna nesaturēšanu var veicināt arī hronis-
kas saslimšanas.
– Kā jau iepriekš minēju, visbiežāk tās ir endokri-
noloģiskas saslimšanas, piemēram, cukura dia-
bēts, un neiroloģiskas slimības. Šādos gadījumos 
tiek bojāta pareiza nervu impulsu pārvade pa 
nervu šķiedrām, un var parādīties urīna nesaturē-
šana. Ar izkaisīto sklerozi sirgstošiem tāpat kā citu 
neiroloģisku slimību pacientiem (pēc mugurkaula 
traumām, ar iedzimtām neiroloģiskām pataloģi-
jām, pēc smadzeņu asinsrites traucējumiem, insul-
tiem) ir ļoti svarīgi, kādā nervu sistēmas līmenī ir 
bojājums. No tā būs atkarīga problēmas nopiet-
nība un simptomu izpausme. Tāpat urīna nesa-
turēšanu var veicināt ikviena plaša operācija, kas 
tiek izdarīta mazajā iegurnī.
– Kā notiek inkontinences diagnostika?
– Ja sieviete vēršas pie urologa ar sūdzībām par 
urīna nesaturēšanu, vispirms ārsts noteikti vēlē-
sies zināt, kā problēma izpaužas, cik bieži tā ir 

un kādās situācijās. Manā ikdienas darbā palīdz 
arī speciālas anketas, kuras plaši tiek lietotas 
visā pasaulē. Pēc tam tiks nozīmētas urīna analī-
zes, lai izslēgtu iekaisumu, kas arī var radīt urīna 
noplūdi. Ārsts var ieteikt veikt arī sonogrā�sko 
izmeklēšanu ar vai bez atlieku urīna mērīšanas. 
Ja ir norādījumi par plašiem starpenes musku-
latūras bojājumiem, ļoti vēlama speci�ska ultra-
sonoskopija tieši starpenes muskulatūrai. Dažos 
gadījumos vajadzīga datortomogrā�ja, lai pārlie-
cinātos, vai pacientei nav ļaundabīgs audzējs vai 
nierakmeņu slimība – abas šīs lietas var izsaukt 
biežāku nepieciešamību apmeklēt tualeti, kā arī 
inkontinenci. Ja ārstam ir kaut vismazākās aiz-
domas par to, ka urīnceļos varētu būt audzējs, 
obligāti nāksies veikt tā saucamo cistoskopiju 
jeb urīnpūšļa apskati no iekšpuses. Urīna nesa-
turēšanu objektīvi var pierādīt ar urodinamiska-
jiem izmeklējumiem, kad ar speciālas aparatūras 
palīdzību ārsts izvērtē urīnpūšļa, urīnizvadkanāla, 
slēdzējmuskuļa, starpenes muskulatūras funk-
cijas, kā arī nervu sistēmas darbības, kas regulē 
urinācijas ciklu. Papildus izmeklējumiem urologs 
noteikti lūgs pacientu iekārtot urinēšanas jeb mik-
cijas dienasgrāmatu, pierakstot, cikos sieviete 
iet uz tualeti un kāds ir urīna tilpums. Tāpat šajā 
dienasgrāmatā vēlams atzīmēt, kādās situācijās 
notiek urīna noplūde. Ārsts labprāt redzētu arī 
pie�ksētu izdzertā šķidruma daudzumu, taču, tā 
kā pacientei tas var likties pārāk sarežģīti, pilnīgi 
pietiks, ja viņa ārstam pateiks, apmēram cik litru 
dienā viņa izdzer.
– Kā urīna nesaturēšana ietekmē pacientes 
dzīves kvalitāti?
– Man nākas dzirdēt neskaitāmus dzīvesstāstus 
par to, kā inkontinence ietekmē sievietes dzīvi. 
Ir tādas sievietes, kurām pie slodzes izpil dažas 
piles, un viņām šķiet, ka tas jau ir pasaules gals! 
Ir arī tādi gadījumi, kad sieviete kautrējas iziet 
sabiedrībā un pat strādāt, jo nekad nevar zināt, vai 
urīna noplūde nebūs citu acīm pamanāma un vai 
nebūs sajūtama tā smaka. Ja situācija ir nopietna, 
reizēm sievietēm nelīdz arī urīnu uzsūcošie biksīšu 
ieliktnīši – urīns var izsūkties tiem cauri, atstājot 
redzamas pēdas uz svārkiem vai biksēm.
– Kādi ir iespējamie risinājumi?
– Kā jau minēju, urīna nesaturēšanas veidi var būt 
dažādi, un reizēm ārsts pacientei var ieteikt pat 

vairākas ārstēšanas metodes. Vieglākos gadīju-
mos problēmu var mēģināt atrisināt, mainot dzī-
vesveidu un ieradumus. Es, piemēram, neiesaku 
aizrauties ar ka�ju, jo no tās var būt pāraktīva urīn-
pūšļa sūdzības, kas var iet kopsolī ar urīna nesa-
turēšanu. Tāpat ir pierādīts, ka asas garšvielas, 
alkohols, kofeīnu saturoši un gāzēti dzērieni var 
kairināt urīnpūsli, tāpēc vieglākos urīna nesatu-
rēšanas gadījumos ar pacienti noteikti runāšu par 
to, vai viņai nav iespējams no šīm lietām atteik-
ties. Ja sievietei ir liels svars, noteikti vēlams mai-
nīt ēšanas paradumus, jo, samazinoties svaram, 
pastāv liela varbūtība, ka urīna nesaturēšana ja 
ne izzudīs, tad vismaz kļūs mazāka.
– Tas ir vieglākos gadījumos. Bet ko ārsts 
ieteiks darīt tad, ja situācija ir nopietnāka?
– Ārsts var nozīmēt pacientei �zioterapiju jeb tā 
saucamo biofeedback, kas palīdz stiprināt tos mus-
kuļus, kas atbild par urīna nesaturēšanu. Visbiežāk 
to pielieto pacientēm, kurām inkontinence saistīta 
ar novājinātu starpenes muskulatūras funkciju. Šīs 
terapijas laikā paciente tiek apmācīta veikt speciā-
lus vingrojumus, lai starpenes muskulatūru stipri-
nātu. Vidēji stipras urīna nesaturēšanas gadījumā 
tiek rekomendēti 1–2 seansi nedēļā, kas ilgst 45 
minūtes, stundu. Parasti vingrinājumu komplekss 
jāizpilda vismaz trīs mēnešu garumā. Pēc tam to 
var turpināt darīt mājas apstākļos (ja nepiecie-
šams, mājās var izmantot portatīvos aparātus). 
Otra alternatīva ir liels jaunums Latvijā: lāzerpro-
cedūras laikā tiek stimulētas maksts sienas šūnas 
�broblasti, kas nodrošina kolagēna sintēzi, kas 
savukārt atbild par audu stiprību. Ja uzlabojumu 
nav, nākamais solis var būt operatīva ārstēšana. 
Ķirurģiskās ārstēšanas metodes būs ļoti efektīvas 
pacientiem ar anatomisku problēmu un ar slo-
dzes urīna nesaturēšanu. Tās parasti izmanto, ja 
visas neķirurģiskās metodes bijušas neefektīvas.
– Urīna nesaturēšanas problēmas risināšanai 
ārsts var izrakstīt arī medikamentus.
– Jāsaka uzreiz, ka tie ne vienmēr palīdzēs. Ļoti 
labus rezultātus medikamenti parasti dod situāci-
jās, ja pacientam ir pāraktīva urīnpūšļa sindroms, 
bet tajā pašā laikā tie nepalīdzēs sievietēm, kurām 
ir anatomiska problēma vai slodzes urīna nesa-
turēšana. Urīnpūšļa sieniņas muskulatūrā var 
tikt ievadītas botulotoksīna injekcijas. Visbiežāk 
to izmanto pacientiem ar pāraktīva urīnpūšļa 
simptomātiku, ja līdz tam ir izmēģināti medika-
menti un tie nav efektīvi. Otra biežākā pacienu 
grupa, kurām tiek izdarītas šīs injekcijas, ir slim-
nieki ar neiroloģiskām saslimšanām. Jāņem vērā, 
ka šī medikamenta efekts nesaglabāsies līdz mūža 
galam, jo botulotoksīns organismā noārdās pēc 
sešiem līdz deviņiem mēnešiem. Ir pacientes, 
kurām zāļu efekts mazinās jau pēc pieciem mēne-
šiem, bet mēdz būt arī tādas, kurām tas saglabā-
jas gadu vai pusotru. Tas ir pilnīgi individuāli un 
atkarīgs no katra konkrētā organisma. Protams, 
pastāv iespēja, ka pēc laika zāles var ievadīt atkār-
toti. Atsevišķu diagnožu gadījumos, piemēram, 
pacientiem ar izkaisīto sklerozi, dažus medika-
mentus kompensē valsts.
– Kā uzlabojas pacientes dzīves kvalitāte pēc 
risinājuma atrašanas?
– Jāatzīmē, ka simtprocentīgu efektivitāti nedod 
neviena ārstēšanas metode. Vidēji uzlabojumu 
var sasniegt 80% gadījumu. Uzskatu, ka tas ir labs 
rādītājs. 20% gadījumu, kad neviena no meto-
dēm nepalīdz, tās ir pacientes ar smagām diag-
nozēm un daudzām blakussaslimšanām. Šodien 
arī tādos gadījumos ir risinājums. Ir pieejams plašs 
higiēnisko preču klāsts, kas domāts tieši pacien-
tiem ar urīna nesaturēšanu. Vērts aprunāties ar 
savu ģimenes ārstu, jo ir diagnozes, kad šīs pre-
ces daļēji apmaksā valsts.

Urīna nesaturēšana – kādi risinājumi?
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Zane Pilsētniece: «Viens no biežāk sastopamajiem un vienkāršāk diagnosticējamiem 
veidiem ir slodzes urīna nesaturēšana, kas izpaužas kā negaidīta noplūde pie klepo-
šanas, šķaudīšanas, strauji ceļoties no gultas vai arī veicot kādas fiziskas nodarbes, 
piemēram, skrienot, vingrojot. Šādos gadījumos par iemeslu urīna noplūdēm ir 
novājinātais slēdzējmehānisma komplekss.»
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Sievietes
veselības avīze

ILZE AUSTRUMA

Sievietes pēc 50 gadu vecuma, kas 
rūpējas par savu veselību, vismaz reizi 
ir veikušas osteodensitometriju – rent-
genoloģisku izmeklējumu kaulu mine-
rālblīvuma noteikšanai mugurkaula 
skriemeļos. Tikai ar šī izmeklējuma palī-
dzību var pārliecināties, vai sievietei klu-
siņām nepiezogas osteoporoze.

Kā izsargāties no šīs slimības un ko darīt, ja tā 
tomēr ir sākusies, par to saruna ar medicīnas 
sabiedrības ARS terapeiti, osteoporozes speciā-
listi Sandru Černišovu.

– Atgādiniet sievietēm, kas ir osteoporoze un 
kāpēc tā ir tik nejauka.
– Osteoporoze ir kaulu slimība, kurai raksturīga 
kaulu blīvuma samazināšanās un kaulu traus-
luma pieaugums, kas gan sievietēm, gan vīrie-
šiem draud ar kaulu lūzumiem pat nelielu traumu 
rezultātā. Pie izteiktas osteoporozes lūzums var 
būt pat bez īpašas traumas – tikai sava ķermeņa 
svara ietekmē. Ja laikus netiek veikti izmeklējumi, 
cilvēks pat neapjauš, ka osteoporoze sākusi attīstī-
ties, tāpēc vislabāk par to domāt jau laikus un pro-
�laktiskās devās lietot gan kalciju, gan D vitamīnu. 
Kalcija deva ikvienai sievietei – gan tām, kas lieto 
to pro�laktiski, gan osteoporozes pacientēm – ir 
500–1000 mg dienā. Savukārt, lai uzzinātu nepie-
ciešamo D vitamīna devu, ir jānosaka šī vitamīna 
līmenis asinīs, jo, lietojot to par maz, nebūs nekāda 
efekta. Tajā pašā laikā to nedrīkst arī pārdozēt. D 
vitamīns jālieto visu gadu, izņemot vasaru. Noteikti 
nedrīkst aizmist par �ziskām aktivitātēm.
– Cik izplatīta ir osteoporoze?
– Es teiktu, ka ļoti izplatīta ne tikai Latvijā, bet visā 
pasaulē. Vidēji šī slimība sastopama katrai otrai 
sievietei pēc 55 gadu vecuma un katram trešajam 
vīrietim pēc 65 gadu vecuma. Tie gan ir pasaules 
dati, jo mūsu valstī precīzas uzskaites saistībā ar 
šo slimību nav, kaut gan Latvijas Osteoporozes 
un kaulu metabolo slimību asociācijas pētījumi 
liecina, ka pie mums ir līdzīga situācija.
– Kādā vecumā sievietēm būtu jāveic kaulu 
blīvuma mērījumi, lai pārliecinātos par osteo-
porozes risku?
– Ja nav nekādu blakus saslimšanu un sūdzību, 
sievietēm pirmo reizi kaulu masas blīvuma mērī-
jums būtu jāveic vismaz divus gadus pēc meno-
pauzes iestāšanās, tātad 50–55 gadu vecumā.
– Kuras ir tās blakus saslimšanas, kad osteo-
densitometrija būtu jāveic ātrāk?
– Tās ir vairogdziedzera slimības, cukura diabēts, 
virsnieru patoloģijas. Arī slimības, kuru dēļ tiek lie-
toti hormonu preparāti, piemēram, reimatoīdais 
artrīts, bronhiālā astma. Šādos gadījumos kaulu 
blīvuma mērījums ir jāveic arī agrīnā vecumā.
– Cik bieži osteodensitometrija jāveic – vai 
tas atkarīgs no tā, kas būs redzams pirmajā 
mērījumā? 
– Tik tiešām ir svarīgi, kāds ir bijis pirmais mērī-
jums. Ja tas ir bijis normas robežās, tad pro�lak-
tiskā nolūkā mēs rekomendējam to atkārtot reizi 
trīs gados. Bet, ja tiek konstatēta osteoporoze 
un nozīmēta speci�ska terapija, tad atkārtotu 
kontroli nepieciešams veikt ik pēc pusotra gada, 
lai noskaidrotu terapijas efektivitāti un noteiktu 
tālāko taktiku.
– Ja, veicot mērījumu, tiek konstatēta osteo-
pēnija – osteoporozes sākuma stadija, kurai 
raksturīga samazināta kaulu masa, kas tādā 
gadījumā sievietei tiek nozīmēts?
– Vispirms jāskatās, kāds ir osteopēnijas iemesls 
un ko var darīt, lai šo procesu apstādinātu un 

paciente nenonāktu līdz osteoporozei. Vien-
alga, vai viņai ir osteopēnija, osteoporoze vai nav 
neviena no šīm saslimšanām, jālieto jau minētās 
kalcija un D vitamīna devas.
– Gadījumos, kad sievietei tiek konstatēta 
osteoporoze, kāda ir turpmākā taktika?
– Ja ir diagnosticēta osteoporoze, vispirms ir 
jābūt skaidrībai par to, kāds varētu būt tās raša-
nās iemesls. Iespējams, sievietei ir kāda blakus 
saslimšana, kas var ietekmēt kaulu masas blīvuma 
samazināšanos. Tāpat noteikti jāpārbauda vai-
rogdziedzeris, īpaši epitēlijķermenīšu funkcija. 
Situācijās, kad tiek atrasts iemesls, jāārstē pamat-
saslimšana, tad arī osteoporozes terapija būs efek-
tīva. Bet lielākai daļai sieviešu ir postmenopauzes 
osteoporoze, kuras iemesls ir tīri �zioloģisks kaulu 
masas zudums. Visos gadījumos, ja ir osteopo-
roze, tiek noteikts kalcija un D vitamīna līmenis 
sievietes organismā un, ņemot vērā šos rādīju-
mus, nozīmēta speci�ska medikamentu terapija.
– Tātad šī slimība ir ārstējama?
– Tieši tā – ja tiek diagnosticēta osteoporoze, nav 
jākrīt panikā, bet kopā ar ārstu jāizrunā, kas un kā 
darāms. Būtībā kaulu blīvums ir atjaunojams, un 
tas nozīmē, ka mūsdienās, pateicoties medika-
mentiem, osteoporoze ir ārstējama, un lūzumu 
risks novēršams. Protams, ir jāsaprot, ka kaulu 
vielmaiņa noris ļoti lēni, tāpēc osteoporozes ārstē-
šana neilgst tikai mēnesi vai divus. Iespējams, 
tas paņems gadus. Runājot par terapiju, tā nav 
tikai medikamentoza. Tā ietver sevī arī ārstnie-
cisko rehabilitāciju – �zioterapiju, vingrošanu, tajā 
skaitā muskuļu tonusa stiprināšanu, koordinācijas 
attīstīšanu. Tādas vienotas terapijas rezultātā var 
panākt, ka neveidojas jauni lūzumi, un, ja tas tā ir, 
to var uzskatīt par efektīvu.
– Tas nozīmē, ka sieviete kļūst vingrāka?
– Lai kauli nelūztu, mums ir jāmazina kritiena risks, 
un šis vingrums nav panākams tikai ar medika-
mentiem, bet arī ar muskulatūras stiprināšanu, 
tātad vingrojumu kompleksu.
– Vai sieviete var pretendēt uz valsts apmak-
sātu rehabilitācijas programmu jebšu viņai 
jādodas pie fizioterapeita, lai viņš iemācītu 
pareizi vingrot?

– Ja sievietei ir osteoporozes dēļ radušies lūzumi, 
piemēram, muguras skriemeļos, ģimenes ārsts 
vai neirologs var nosūtīt pie rehabilitologa, kurš 
savukārt norīkos uz valsts apmaksātu rehabilitā-
ciju. Bet rindas ir gan pie rehabilitologiem, gan uz 
rehabilitācijas centriem, tāpēc noteikti par labu 
nāks �zioterapeita apmeklējums.
– Minējāt, ka specifiska osteoporozes terapija 
var būt ilgstoša.
– Tas ir ļoti individuāli un atkarīgs no efektivitātes. 
Vienai pacientei kaulu minerālais blīvums atjau-
nojas ātri, citām paiet 3–5 gadi, bet ir arī tādas, 
kurām zāles jālieto desmit gadus. Savām pacien-
tēm es vienmēr saku: jārēķinās ar to, ka terapija 
noteikti būs ilgstoša. Protams, ir būtiski atrasties 
ārstējošā ārsta uzraudzībā, jo, lai panāktu vēlamo 
efektu, ļoti iespējams, ka medikamentu lietošanas 
laikā terapija būs jāmaina. Tāpat var būt situāci-
jas, kad ārsts, vērtējot terapijas efektu, var iedot tā 
saucamās medikamentu brīvdienas, kad uz kādu 
gadu to lietošanu pārtrauc un paciente turpina 
dzert tikai kalciju ar D vitamīnu. Un pēc gada atkal 
atsāk medikamentu lietošanu.
– Pēc kā nosaka, vai ir uzlabojums?
– Osteoporozes gadījumā ik pēc pusotra gada ir 
jāveic kaulu minerālā blīvuma mērījumi, bet reizi 
gadā noteikti jānosaka kalcija un D vitamīna līme-
nis asinīs. Jākontrolē arī vairogdziedzera funkcijas 
un cukura līmenis. Protams, ārsts vērtē arī sievie-
tes vispārējo veselības stāvokli. To visu sasum-
mējot, ārsts pieņem lēmumu, vai terapijā jāveic 
kādas korekcijas.
– Kas notiek tad, ja sieviete kādu iemeslu dēļ 
pati pārtrauc lietot ārsta nozīmētos medika-
mentus? 
– Jāteic, ka tādas situācijas nav retums. Ir bijuši 
gadījumi – es pacientei nozīmēju terapiju, bet 
viņa pie manis parādās tikai pēc gadiem pieciem 
ar sūdzībām par kādu lūzumu. Sieviete atklāti 
atzīst, ka zāles lietojusi tikai sākumā. Tad viņai 
parādījušās sāpes kuņģī, un viņa pašrocīgi pār-
stājusi medikamentus dzert, taču pie ārsta nav 
griezusies. Ja tiešām ir tāda situācija, ka parā-
dās sāpes kuņģī, es iesaku nevis pārtraukt lietot 
osteoporozes medikamentus, bet gan pārbaudīt 

kuņģi, jo, iespējams, vaina slēpjas tur. Nekādā 
gadījumā pašrocīgi nevajag pārstāt lietot osteo-
porozes zāles, jo tas draud ar lūzumu veidoša-
nos nākotnē.
– Osteoporozes terapija pieejama gan tab-
lešu, gan injekciju formā. Ko jūs iesakāt?
– Šobrīd ārsts pacientei var ieteikt arī injekcijas, un 
tām ir savas priekšrocības. Pirmkārt, ar injekcijām 
mēs panākam to, ka nozīmētā medikamenta deva 
tiek ievadīta tieši vēnā, tātad asinsritē, un nevie-
nam nav jāuztraucas par to, vai pacientes kuņģis 
pietiekami labi spēs iekšķīgi lietojamo medika-
mentu uzsūkt. Otrkārt, osteoporozes pacientes 
lielākoties ir sievietes gados, kurām jau tāpat ir 
jālieto daudz medikamentu, un osteoporozes pre-
parāti šo skaitu tikai palielinās. Arī tāpēc injekciju 
formas ir labākas. Trešā pozitīvā lieta – injekcijas 
jāveic krietni retāk. Jāņem vērā, ka tablešu lieto-
šanā arī ir savi nosacījumi: tās jādzer tukšā dūšā ar 
pietiekoši daudz šķidruma, turklāt, lai zāles varētu 
uzsūkties, pēc to lietošanas jāievēro vertikāls ķer-
meņa stāvoklis, pretējā gadījumā tās var aizkavē-
ties barības vadā un nonākt kuņģī tikai ar pārtiku, 
tādējādi mazinot savu efektivitāti. Intravenozās 
zāles neko tādu neprasa – paciente atnāk, māsiņa 
ievada medikamentu, un sieviete mierīgi var dzī-
vot līdz nākamai injekcijas reizei.
– Cik bieži injekcijas jāveic?
– Latvijā ir trīs dažādi injicējami medikamenti 
osteoporozes ārstēšanai. Vienu vēnā ievada reizi 
trijos mēnešos, otru – vienu reizi gadā. Ir arī zemā-
das injekcija, ko veic reizi pusgadā.
– Tās ir injekcijas, nevis sistēmas?
– Pārsvarā jā, vienīgi preparāts, ko ievadām reizi 
gadā, ir nelielas infūzijas veidā – vēnā to ielaiž 
15–20 minūšu laikā.
– Kas būtu jāievēro pacientēm, kurām nozī-
mētas injekcijas?
– Mēs vienmēr pacientes brīdinām, ka pēc injek-
cijām var parādīties tāda blakusparādība kā gripai 
līdzīgs sindroms. Tas ir tāpēc, ka daļai cilvēku pēc 
medikamenta injekcijas asinīs strauji pazeminās 
kalcija līmenis. Tas var izpausties ar sāpēm musku-
ļos, drebuļiem, reizēm arī ar temperatūras paaug-
stināšanos. Šī sindroma mazināšanai pacientēm 
rekomendējam dažas dienas pirms injekcijas veik-
šanas un kādas 3–5 dienas pēc injekcijas dubultot 
kalcija devu. Vienalga, kādas injekcijas tiek veik-
tas, jāatceras, ka nedrīkst pārtraukt kalcija uz D 
vitamīna lietošanu ikdienā.
– Ja tomēr parādās gripai līdzīgie simptomi, 
ko varat rekomendēt?
– Simptomi pāriet divu dienu laikā, un tos var 
ļoti labi koriģēt ar paracetamolu vai ibumetīnu – 
no šīm zālēm mazinās gan sāpes, gan drebuļi. 
Tomēr jāuzsver, ka tā nav ļoti bieža blakuspa-
rādība. Turklāt ar katru nākamo injekciju simp-
tomi samazinās.
– Kādi ir jūsu ieteikumi osteoporozes 
pacientiem? 
– Cilvēkiem vajadzētu saprast, ka osteoporoze 
var piemeklēt ikvienu. Kādreiz ir tā: sievietes zina 
par tādas slimības esamību un ir informētas par 
to, ka osteoporoze ir mammai, draudzenei vai vēl 
kādai citai pazīstamai sievietei, bet neattiecina 
šo slimību pašas uz sevi. Tāpēc ir laikus jāiet pie 
ģimenes ārsta, lai viņš nosūta uz kaulu blīvuma 
izmeklējumiem. Ja osteoporoze tiek konstatēta, 
nevajag krist panikā, bet ārstēties.
– Vai osteporozes preparāti ir valsts kompen-
sējamo zāļu sarakstā?
– Ir, bet ar saviem nosacījumiem. Pirmkārt, tos 
nekompensē pilnā, bet 75% apmērā. Otrkārt, tos 
nekompensē visiem – ar atlaidēm zāles pienākas 
sievietēm pēc lūzumiem, ar blakus saslimšanām 
un pie agrīnas menopauzes.

Terapija palīdz cīnīties ar kaulu trauslumu

Sandra Černišova: «Ja tiek diagnosticēta osteoporoze, nav jākrīt panikā, bet kopā 
ar ārstu jāizrunā, kas un kā darāms. Būtībā kaulu blīvums ir atjaunojams, un tas 
nozīmē, ka mūsdienās, pateicoties medikamentiem, osteoporoze ir ārstējama, un 
lūzumu risks novēršams.»
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ANNA KALNIŅA

Endokrinologi reizēm savstarpēji joko, 
ka cukura diabēts ir nevis vielmaiņas, 
bet gan sirds un asinsvadu saslimšana. 
Tomēr katrā jokā ir krietna daļa patiesī-
bas. Cukura diabēts, ņemot vērā tā aug-
sto komplikāciju risku un ietekmi uz 
cilvēku organismu kopumā, patiešām 
vērtējama kā multifunkcionāla slimība, 
un kardiovaskulārās slimības ar to sais-
tītas tiešām īsā pavadiņā.

Par to, kā cukura diabēts ietekmē sirds un asins-
vadu sistēmu un kas ir jāzina katram cukura 
diabēta pacientam, kā arī viņa tuviniekiem, lai 
maksimāli attālinātu kardiovaskulārās problē-
mas, Sievietes veselības avīzei stāsta endokrino-
loģe Inese Strautiņa.

Diabēts bojā asinsvadus
Cukura diabēts ietekmē organisma vispārējo 
veselības stāvokli un jo īpaši sirds un asinsvadu 
sistēmu. Latvijas Diabēta asociācijas informācija 
liecina, ka diabēta pacientiem neatkarīgi no dia-
bēta tipa kardiovaskulārās slimības attīstās divas 
līdz četras reizes biežāk nekā cilvēkiem, kas ar 
cukura diabētu nesirgst. Statistika vēsta, ka aptu-
veni 80% diabēta pacientu diemžēl mirst no sirds 
un asinsvadu slimībām. Viena no tām ir koronārā 
sirds slimība, kuras cēlonis ir ateroskleroze: lipī-
diem (galvenokārt holesterīnam) izgulsnējoties 
uz asinsvadu sieniņām, ar laiku tās deformējas 
un sašaurināšanās. To veicina paaugstināts gliko-
zes līmenis asinīs. Artēriju sabiezējums vai asins 
tromba veidošanās neļauj asinīm nokļūt sirdī, kā 
rezultātā rodas stenokardija, miokarda infarkts 
vai arī pēkšņa nāve. Savukārt asins piegādes trau-
cējumi smadzenēm var izsaukt kāda smadzeņu 
rajona nāvi jeb insultu, kas ir pēkšņs pilnīgs vai 
daļējs smadzeņu funkciju zudums. Viens no gal-
venajiem insulta cēloņiem ir paaugstināts asins-
spiediens, tomēr jāatzīst, ka diabēta pacientiem 
ar hipertensiju insults sastopams divas reizes bie-
žāk nekā pacientiem, kam paaugstināta asinsspie-
diena fonā nav cukura diabēta.

Diabēts rada problēmas arī kājām. Sašaurino-
ties asinsvadiem, asins apgādes traucējumu dēļ 
var atmirt daļa audu, izraisot gangrēnu. Diabēta 
pacientiem kāju amputācijas tiek izdarītas 15–30 
reižu biežāk nekā cilvēkiem bez diabēta, un tas 
ir lielākais amputāciju skaits, kas nav saistīts ar 
traumām. Problēmas var radīt šķietami nekaitī-
gas sadzīves situācijas. Proti, samazinoties asins 
cirkulācijai kājās, samazinās arī to jutīgums, līdz 
ar to pat nelieli savainojumi, piemēram, pēdās, 
var radīt nopietnus iekaisumus.

Slikti kompensēts diabēts, kad gadiem ilgi cil-
vēks dzīvo ar paaugstinātu glikozes līmeni asinīs, 
piecu līdz desmit gadu laikā var izraisīt nefropā-
tiju un nieru mazspēju.

Lai gūtu pilnīgāku ieskatu par diabēta pacientu 
veselības stāvokli Latvijā, endokrinoloģe Inese 
Strautiņa piedāvā ielūkoties dažos skaitļos no 
Slimību pro�lakses un kontroles centra Diabēta 
reģistra datiem. Šobrīd pieejami skaitļi par 2012. 
gadu, taču nav iemesla domāt, ka līdz šim brīdim 
rādītāji būtu ievērojami mainījušies. «2012. gadā 
Diabēta reģistrā iekļauti 80 000 Latvijas pacientu, 
no tiem 4371 slimo ar 1. tipa, bet atlikušie 74 749 – 
ar 2. tipa cukura diabētu. Slikti kompensēts dia-
bēts (HbA1c ir lielāks par 7,5 %) ir 26 % pacientu,» 

stāsta ārste Inese Strautiņa. «Lielākais riska faktors 
šiem pacientiem, ja pievēršam uzmanību tieši 
kardiovaskulāro saslimšanu riskam, ir paaugsti-
nāts holesterīna līmenis. 66% reģistrā iekļauto 
pacientu kopējais holesterīna līmenis pārsniedz 
vēlamo skaitli, tas ir, 4,5 mmol/l. 69% pacientu ir 
paaugstināts t.s. sliktā jeb zema blīvuma holes-
terīna līmenis – virs 2 mmol/l. 36% reģistrēto 
diabēta pacientu ir paaugstināts asinsspiediens, 
13,2% – stenokardija. Acu veselība pārbaudīta 
64% reģistrēto pacientu; no tiem 68% ir konsta-
tētas diabētiskas pārmaiņas tīklenes asinsvados, 
savukārt 131 cilvēks ir reāli akls.»

Visi skaitļi apliecina, ka diabēta pacientiem sirds 
un asinsvadu veselībai patiešām jāpievērš pastip-
rināta uzmanība, jo diabēts jau pats par sevi veic 
nevēlamas izmaiņas šajā sistēmā, un pavirša iztu-
rēšanās pret savu veselību tās tikai paātrina.

Jāārstē laikus!
Galvenais nosacījums, lai maksimāli attālinātu 
kardiovaskulāro slimību attīstību, palielinātu dzī-
vildzi, kā arī paaugstinātu dzīves kvalitāti, ir iespē-
jami ātri sākta diabēta ārstēšana, taču to, protams, 
var izdarīt tikai tad, kad slimība diagnosticēta. 
Tieši savlaicīga diagnostika ir viens no diabēta 
pacientu klupšanas akmeņiem. Viens no iemes-
liem ir speci�sku simptomu trūkums. Diabēta 
pacienti var izjust nelielas slāpes, biežāku nepie-
ciešamību urinēt, kā arī nelielu nogurumu, taču ir 
skaidrs, ka šīm pazīmēm, kamēr tās nav kļuvušas 

traucējošas, cilvēks var rast simtiem izskaidrojumu 
un aizbildinājumu. Savukārt labi sajūtamas pazī-
mes nozīmē, ka cukura diabēts attīstījies ilgstoši.

Lai laikus konstatētu cukura diabētu, visiem cil-
vēkiem pēc 45 gadu vecuma sasniegšanas katru 
gadu jānosaka glikozes līmenis asins plazmā. Ja 
pastāv kādi cukura diabēta riska faktori (iedzim-
tība, liekais svars, mazkustīgs dzīvesveids u.c.), 
tad – jau agrāk. Turklāt pastiprināta uzmanība 
jāpievērš arī bērniem pēc 10 gadu vecuma ar 
lieko svaru vai aptaukošanos, jo pieredze rāda, 
ka saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu strauji 
pieaug arī bērnu un pusaudžu vidū.

Diemžēl ārstes Ineses Strautiņas pieredze lie-
cina, ka tad, kad cukura diabēta pacients nonāk 
pie endokrinologa, viņam jau ir kāda sirds un 
asinsvadu saslimšana. «Lielākoties, pirmo reizi 
sastopot pacientu, mēs ieraugām aptuveni šādu 
ainu: apmēram 60 gadus vecs cilvēks ar lieko 
svaru, paaugstinātu asinsspiedienu, paaugsti-
nātu holesterīna līmeni un nereti bez pārliecības, 
ka dzīvē vajadzētu ko mainīt... Respektīvi, bieži 
vien slimība tiek diagnosticēta par vēlu, turklāt 
nereti vizīte pie endokrinologa netiek nozīmēta 
vai arī tiek atlikta, līdz ar to arī ārstēšana netiek 
uzsākta gluži pareizi,» secina I. Strautiņa.

Dzīvesveida maiņa
«Mēs tiecamies uz patoģenētiski pareizu ārstē-
šanu,» uzsver endokrinoloģe Inese Strautiņa. Tas 
nozīmē, ka ārstēšanas pamatā pirmām kārtām ir 

dzīvesveida maiņa. Tikai tad, ja pacienta stāvoklis 
ir kritisks, holesterīna līmeņa rādītāji ļoti augsti, 
medikamenti tiek izrakstīti uzreiz. «Pārējos gadīju-
mos mēs pirmos trīs mēnešus mēģinām vēlamos 
rezultātus, tas ir, galvenokārt holesterīna līmeņa 
pazemināšanu, panākt ar dzīvesveida maiņu. Dzī-
vesveida maiņa vispirms nozīmē diētas ievēro-
šanu un �zisko aktivitāšu palielināšanu, tādējādi 
mēģinot samazināt ķermeņa masu par 5–10% 
gadā,» skaidro I. Strautiņa. Vēlamā kopējā holes-
terīna norma ir mazāk nekā 4,5 mmol/l, savukārt 
sliktajam holesterīnam, īpaši augsta riska pacien-
tiem, vajadzētu būt ne augstākam par 1,8 mmol/l.

Diēta šajā gadījumā nozīmē sabalansētu 
uzturu, izslēdzot no tā ātrās uzkodas, kūpinā-
jumus, desas, saldumus, saldinātus dzērienus, 
baltmaizi un citus visiem labi pazīstamos gar-
dos, bet tomēr tik kaitīgos pārtikas produktus, 
vienlaikus palielinot šķiedrvielu daudzumu ikdie-
nas ēdienkartē. «Daudz šķiedrvielu satur svaigi 
dārzeņi. Kā īpaši vērtīgu produktu iesaku auzu 
klijas – divas līdz četras ēdamkarotes dienā, pie-
vienojot jebkuram ēdienam. Auzu klijas satur 
t.s. šķīstošās šķiedrvielas, kas palīdz atbrīvoties 
no holesterīna,» skaidro I. Strautiņa, piekodinot, 
ka iesākumā organisms pie auzu klijām un to 
iedarbības jāpieradina pakāpeniski, tas ir, jāsāk 
ar vienu ēdamkaroti dienā, turklāt līdztekus tām 
ir pastiprināti jālieto šķidrums, lai izvairītos no 
nepatīkamām sajūtām kuņģa un zarnu traktā. 
«Pievēršot uzmanību ēdienkartei, jāseko līdzi arī 

Nokauj holesterīnu ar klijām un sportu!
DiabĒta skOLa

Inese Strautiņa: «Savlaicīga diagnostika ir viens no diabēta pacientu klupšanas akmeņiem, jo sākotnēji slimībai trūkst specifisku 
simptomu. Diabēta pacienti var izjust nelielas slāpes, biežāku nepieciešamību urinēt, kā arī nelielu nogurumu, taču ir skaidrs, 
ka šīm pazīmēm, kamēr tās nav kļuvušas traucējošas, cilvēks var rast simtiem izskaidrojumu un aizbildinājumu. Savukārt labi 
sajūtamas pazīmes nozīmē, ka cukura diabēts attīstījies ilgstoši.»
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tauku daudzumam ēdienā – tauki nedrīkst pār-
sniegt 30% no kopējā dienas kaloriju daudzuma.» 
Tāpat ārste uzsver, ka mēs visi, ne tikai diabēta 
pacienti, ikdienas uzturā lietojam par maz zivju. 
Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams vai nav vēlmes 
ēst zivis vismaz divas reizes nedēļā, viņa iesaka 
lietot omega 3 taukskābes jeb, vienkāršoti sakot, 
dzert zivju eļļu, kas mūsdienās vairs neasociējas ar 
nepatīkamas garšas un konsistences šķidrumu, jo 
tās ir pieejamas visdažādākajos veidos, tostarp arī 
ar patīkamu citrusu aromātu vai kapsulās.

Fizisko aktivitāšu palielināšana savukārt nozīmē 
to, ka ik dienu vajadzētu izkustēties vairāk nekā 
30 minūtes. Fiziskās slodzes veids atkarīgs no 
pacienta vispārējā veselības stāvokļa un pašsa-
jūtas. Ja nav iespējams nodarboties ar aktīviem 
sporta veidiem, tad noderīga ir arī pastaiga raitā 
solī. Regulāra mērena �ziskā slodze samazina 
glikozes līmeni asinīs, normalizē svaru, uzlabo 
cukura diabēta kompensāciju.

Ar dzīvesveida maiņu sasniegtie rezultāti tiek 
vērtēti pēc trim mēnešiem, kad tiek atkārtoti veik-
tas analīzes un noteikts holesterīna līmenis. Ja 
šāda terapija sniedz gaidītos rezultātus, tad turp-
māk pacientam «jāatrādās» endokrinologam reizi 
gadā. Taču, ja ar dzīvesveida maiņu vien nepietiek 
vai arī pacientam neizdodas mainīt savus para-
dumus, ārsts nosaka medikamentozo terapiju.

Medikamentozā ārstēšana
«Dažādu medikamentu diabēta pacientiem 
ir daudz, izvēle ir laba, un ir iespējams katram 
pacientam piemeklēt viņam nepieciešamo un 
visatbilstošāko,» uzsver I. Strautiņa. «Ir svarīgi, lai 
pacientiem ar cukura diabētu būtu stabils gliko-
zes līmenis asinīs, jo svārstības ietekmē asinsvadu 
sistēmu. Īpaši svarīgi tas ir tiem pacientiem, kam 
jau ir bijis miokarda infarkts,» uzsver I. Strautiņa.

Ja normālu glikozes līmeni asinīs nav iespē-
jams nodrošināt ar pareizu diētu, tad ārsts iesaka 
glikozes līmeni pazeminošas tabletes. Ir vai-
rāku grupu glikozes līmeni pazeminošās zāles 

(sulfonilurīnvielas, biguanīdi, glinīdi, glitazoni 
u.c.). Katras grupas medikamentiem ir atšķirīga 
iedarbība un arī iespējamās blakus parādības. 
Daži medikamenti iedarbojas uz aizkuņģa dzie-
dzera beta šūnām un stimulē insulīna izdalīša-
nos, citi savukārt insulīna izdalīšanos neiespaido, 
bet samazina glikozes veidošanos aknās, vēl citi 
samazina ogļhidrātu uzsūkšanos no zarnu trakta, 
tādējādi neļaujot paaugstināties glikozes līme-
nim asinīs. Ir glikozi pazeminošas zāles, kas var 
izraisīt arī hipoglikēmiju, tas ir, pārāk zemu gliko-
zes līmeni, savukārt citas palielina apetīti vai arī 
var izraisīt sliktu dūšu, tūsku u.c. blakusparādī-
bas. Dažas tabletes nedrīkst lietot cilvēki ar sirds 
mazspēju. Respektīvi, zāļu iedarbība un eventu-
ālās blakus parādības ir tik daudz un dažādas, ka 
tikai mediķis spēj un drīkst izvērtēt, kuri medika-
menti konkrētam pacientam ir vispiemērotākie.

Populāra un mūsdienās plaši lietota zāļu grupa 
ir statīni. To darbības mehānisms saistīts ar holes-
terīna sintēzes kavēšanu aknās, tātad tie samazina 
holesterīna līmeni asinīs, kā arī kavē zema blīvuma 
holesterīna veidošanos. Rezultātā tiek ievērojami 
samazināts kardiovaskulāro saslimšanu risks. 
Dažādos pētījumos pierādīts, ka, samazinot zema 
blīvuma holesterīnu par 1 mmol/l, piemēram, mir-
stība no koronārās sirds slimības samazinās par 
19%, no miokarda infarkta – par 24%, insulta risks 
samazinās par 17%. Tiek lēsts, ka kopumā kardio-
vaskulāro saslimšanu izraisīto mirstību statīnu lie-
tošana mazina par 44%. Lielākoties statīnu terapija 
rekomendēta cilvēkiem ar paaugstinātu arteriālo 
asinsspiedienu, kā arī kardiovaskulāro saslimšanu 
risku, kā arī pacientiem, kam jau ir koronārā sirds 
slimība. Pēc pārciesta miokarda infarkta vai aug-
sta riska nestabilas stenokardijas parasti statīnu 
terapija tiek uzsākta nekavējoties. Jāņem vērā, 
ka statīni jālieto ilgstoši. Reizēm pacienti nevēlas 
dzert zāles, uzskatot, ka līdzīgu efektu var panākt 
ar kādiem dabas līdzekļiem. Tomēr jāņem vērā, 
ka līdz šim dabā nav atrasts līdzeklis, kas sniegtu 
statīnu terapijai līdzvērtīgu efektu. Tas, protams, 

nenozīmē, ka dabīgas izcelsmes līdzekļus, ja tie 
atbilst veselīga uztura pamatprincipiem, nevar 
lietot līdztekus medikamentozajai terapijai.

Pacients ir līdzatbildīgs!
Cukura diabēta pacientiem ir jāapzinās savas sli-
mības nopietnība un jāsaprot, ka šajā gadījumā 
ar vienu vizīti pie ārsta nebūs līdzēts; pašam 
aktīvi jāiesaistās savas slimības kontrolēšanā, 
visu orgānu sistēmu saudzēšanā, kvalitatīvas 
dzīvildzes nodrošināšanā. Tomēr ārstes Ineses 
Strautiņas darba pieredze liecina, ka ne vienmēr 
pacienti apzinās savas slimības nopietnību un līdz 
ar to kavē tās ārstēšanu. «Ārsta un pacienta sadar-
bība cukura diabēta ārstēšanā ir ļoti svarīga; bez 
pacienta līdzestības laba rezultāta nebūs,» viņa 
spiesta secināt. «Pacients netic, ka viņa slimība ir 
nopietna, kamēr jūtas labi. Viņš nesaprot, ka sirds 
un asinsvadu sistēma jāsaudzē, pirms tā vēl sig-
nalizē par nopietnām problēmām. Diemžēl nereti 
viņi notic tikai tad, kad jau ir notikusi kāda asins-
vadu katastrofa.» Šādi novērojumi samērā vairāk 
attiecas uz vīriešiem, jo sievietes tomēr rūpīgāk 
attiecoties pret savu veselību.

Kā vienu no iespējamajiem iemesliem nevērī-
gai attieksmei pret savu veselību kopumā ārste 
pieļauj inteliģences līmeni, taču vēl jo nozīmīgāks 
ir skaidrojošā darba trūkums: «Latvijā pacienti 
netiek pietiekami izglītoti. Kopš diabēta pacientu 
apmācības kabineti ir likvidēti, viņiem nav iespēju 
iegūt pilnvērtīgu informāciju. Lielākoties pirmajai 
vizītei pie endokrinologa pēc diagnozes noskaid-
rošanas būtu nepieciešama vismaz stunda, jo 
pacients ir apmulsis, nobijies, nespēj pilnvērtīgi 
uztvert informāciju un saprast, kādi jautājumi 
vēl palikuši neskaidri. Taču reālā situācija ir tāda, 
ka endokrinologam katra pacienta vizītei atvē-
lētais laiks ir 20 minūtes, un šajā laikā iespējams 
izrunāt ļoti maz.»

Ir lietas, kas jāievēro katram cilvēkam, tomēr 
diabēta pacientiem tām jāpievērš vismaz div-
tik liela uzmanība. Piemēram, hipertensijas 

pacientiem asinsspiedienu pazeminošās zāles 
jādzer regulāri un ilgstoši. Neregulāra zāļu lieto-
šana pēc principa «šodien man nekas nekaiš, varu 
zāles nedzert» var nodarīt daudz posta.

Lai maksimāli efektīvi kontrolētu diabēta gaitu, 
nedrīkst aizmirst par vizītēm pie endokrinologa. 
Kā jau minēts iepriekš, brīdī, kad ārsts kopā ar 
pacientu ir pārliecinājies par izvēlētās terapijas 
efektivitāti, endokrinologs jāapmeklē vismaz reizi 
gadā. Līdzīgi ir arī ar kardiologu; ņemot vērā aug-
sto kardiovaskulāro saslimšanu risku, reizi gadā 
jāuztaisa kardiogramma. Inese Strautiņa, ņemot 
vērā līdzšinējo pieredzi, iesaka pārbaudīt arī vai-
rogdziedzera darbību.

Sveikas kaitīgajiem ieradumiem
Viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, kā novēro-
jusi Inese Strautiņa, ir pierunāt pacientus atmest 
smēķēšanu. Viņa uzsver, ka diabēts pats par 
sevi jau gana bojā asinsvadus, un nav ne mazā-
kās nepieciešamības nodarīto skādi papildināt 
ar darvas un nikotīna raisītajām sekām. Turklāt 
smēķēšana cukura diabēta pacientam būtiski 
paaugstina komplikāciju risku.

Arī alkohola lietošana jebkuram cilvēkam, pro-
tams, nekā laba nenodara. Tomēr ir lietas, kas 
cukura diabēta pacientam jāatceras īpaši. Pirm-
kārt, liķieri, šampanietis, saldie vīni un dažādi kok-
teiļi satur daudz cukura un līdz ar to var būtiski 
paaugstināt glikozes līmeni asinīs. Otrkārt, alus 
satur viegli asimilējamos ogļhidrātus, līdz ar to arī šī 
dzēriena lietošana nav ieteicama. Diabēta pacien-
tiem ir pieļaujams iedzert nelielu daudzumu sausā 
vīna, kas satur mazāk nekā 3–5% cukura. Tāpat 
nelielā daudzumā, tas ir, ne vairāk par 20–30 g 
tīrā alkohola dienā, var lietot stipros alkoholiskos 
dzērienus – degvīnu, konjaku, viskiju, brendiju vai 
džinu. Tomēr arī šajā gadījumā ir jāatceras, ka, lie-
tojot insulīnu vai glikozes līmeni pazeminošās tab-
letes, alkohola iedzeršanas gadījumā paaugstinās 
hipoglikēmijas risks. Hipoglikēmija var rasties pat 
12 stundas pēc alkohola lietošanas.

Nokauj holesterīnu ar klijām un sportu!
zz Kopējais holesterīns < 5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 3 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un  
1,2 mmol/l sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķa skaitļi

Ietekmējamie
zz Liekais svars, aptaukošanās
zz Paaugstināts cukura 
līmenis asinīs
zz Hipertensija
zz Dislipidēmija
zzMazkustīgs dzīvesveids
zz Smēķēšana

Neietekmējamie
zz Vecums
zz Dzimums
zz Rase, etniskā grupa
zz Iedzimtība

Cukura diabēta riska faktori

zz Kopējais holesterīns < 4,5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 1,8 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un  
1,2 mmol/l sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķi pacientiem 
ar vairākiem kardiovaskulāro 
slimību (kVs) attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu kVs

Avots: American Diabetes Association  
(ADA – Amerikas Diabēta asociācija)

Aterosklerozes attīstība
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Viens no labas pašsajūtas un spēcīgas 
imunitātes priekšnoteikumiem ir vesels 
zarnu trakts. Savukārt vesels zarnu trakts 
nozīmē, ka tajā pietiekamā daudzumā 
mīt dažādas labvēlīgās baktērijas jeb 
probiotikas, kas cīnās ar kaitīgajām bak-
tērijām, piedalās normāla gremošanas 
procesa nodrošināšanā, veicina imuni-
tāti un veic vēl citas organismam svarī-
gas funkcijas.

Reklāmas dažādos plašsaziņas līdzekļos mudināt 
mudina iegādāties gan pārtikas produktus, gan 
uztura bagātinātājus, kas satur dažādas probio-
tikas. Par to, vai ikkatram cilvēkam nepieciešams 
lietot šādus uztura bagātinātājus, kā tie ietekmē 
organismu un kā atšķiras dažādi piedāvātie pre-
parāti, Sievietes veselības avīzei stāsta dietologs 
Andis Brēmanis, Latvijas Diētas ārstu asociāci-
jas vadītājs.

Kas ir probiotikas
Probiotikas ir tā sauktās labās baktērijas, dzīvi 
mikroorganismi, kas tiek pievienotas pārtikas 
produktiem ražošanas procesā vai arī iegādā-
jamas aptiekā uztura bagātinātāju veidā. To 
uzdevums ir nonākt un iedzīvoties cilvēka zarnu 
traktā. Kopumā zarnu traktu apdzīvo 100 tril-
joni dažādu baktēriju, apmēram 500 pasugu. 
Rīgas Stradiņa universitātes profesors Anato-
lijs Danilāns lēš, ka šo mikrodzīvnieku kopējais 
svars ir apmēram divi kilogrami. Probiotiku gal-
venās funkcijas organismā ir vairākas. Pirmkārt, 
tās palīdz kvalitatīvi sagremot pārtiku. Otrkārt, 
veicina resnās zarnas veselību ilgtermiņā, gan 

nodrošinot zarnu gļotādas šūnas ar barības vie-
lām, gan neitralizējot dažādas organismam kai-
tīgas vielas. Treškārt, uztur veselīgu mikrovidi 
kuņģa un zarnu traktā. Ceturtkārt, stiprina imu-
nitāti. Piektkārt, atjauno un uztur vaginālo mik-
ro�oru sievietēm.

Pietiekamu probiotiku daudzumu organismā 
iespējams nodrošināt, ēdot veselīgu un pilnvēr-
tīgu pārtiku, taču ir gadījumi, kad ar ēdienu vien 
nebūs līdzēts, un ir ne tikai ieteicams, bet pat 
nepieciešams papildināt ēdienkarti ar uztura 
bagātinātājiem, kas satur probiotikas. «Tie ir pre-
parāti, kas satur dažādas baktērijas vai baktēriju 
sporas,» skaidro A. Brēmanis. «Uztura bagāti-
nātājs nav medikaments, bet gan pārtikas pro-
dukts, kas der kā palīgs situācijās, kad visas 
nepieciešamās vielas vai – šajā gadījumā – mik-
roorganismus nav iespējams uzņemt ar ēdienu,» 
uzsver dietologs.

Baktērijām bagāta pārtika
«Kādas baktērijas dzīvo mūsu organismā un kā 
tās tur jūtas, nosaka mūsu ēdienkarte,» stāsta A. 
Brēmanis. Tas nozīmē, ka nepietiek tikai ar to, ka 
probiotikas mūsu zarnu traktā ir; jāparūpējas arī 
par to, lai tām būtu iespēja attīstīties, respektīvi, 
pietiek barības vielu. «Labvēlīgās baktērijas «ēd» 
prebiotikas, ko satur šķiedrvielas un balastvielas.» 
Tātad, domājot par pilnvērtīgu ēdienkarti, ir arī 
jārūpējas, lai pietiekamā daudzumā tiktu uzņem-
tas prebiotikas, tātad balastvielas.

«Probiotikas satur dažādi skābpiena pro-
dukti – kefīrs, paniņas, skābs krējums, nepaster-
izēts jogurts,» uzskaita A. Brēmanis. «Taču tikpat 
labi tie var būt arī citi produkti, piemēram, skā-
bēti dārzeņi – gurķi, kāposti... Protams, tikai tādā 
gadījumā, ja tie ir termiski neapstrādāti skābi 
kāposti salātu veidā, nevis sutināti ar speķi,» viņš 
piebilst. Savukārt prebiotikas organisms iegūst 
no pilngraudu produktiem, pākšaugiem dārze-
ņiem un augļiem.

Vaicāts, kāda būtu ideālā ēdienkarte, kas satur 
visas organismam nepieciešamās vielas un baktē-
rijas, dietologs A. Brēmanis uzsver, ka ēdienkarte 
nedrīkst būt vienveidīga. Kā pirmo principu viņš 
min t.s. «pieci dienā», tas ir, dienas laikā jāapēd 
piecas simt gramu porcijas augļu un dārzeņu. 
Daļai no tiem noteikti jābūt svaigā veidā, bet daļu, 
protams, drīkst termiski apstrādāt. Tāpat ēdien-
kartē jāiekļauj dažādi pilngraudu produkti. «Neva-
jag ēst arī tikai baltmaizi; daudz vērtīgu vielu satur 
rupjmaize, kā arī auzu pārslu putra, pilngraudu 
makaroni, brūnie rīsi u.c.» Ieteicamais šķiedrvielu 
daudzums dienā ir 20–25 grami. Un, protams, 
nedrīkst aizmirst par jau pieminētajiem skāb-
piena produktiem.

Kad līdzsvars izjaukts
Andis Brēmanis uzsver, ka ir vairāki gadījumi, kad, 
viņaprāt, probiotikas saturošo uztura bagātinātāju 

lietošana ir ne tikai ieteicama, bet pat obligāta. 
«Pirmkārt, tās ir dažādas gremošanas trakta infek-
cijas, piemēram, rota vīruss un tam līdzīgie. Otr-
kārt, tā ir antibiotiku lietošana.» Tāpat viņš uzsver, 
ka antibiotiku lietošanas laikā jāuzmanās, lai pro-
biotikas netiktu lietotas vienlaikus ar zālēm, bet 
gan ar, piemēram, četru stundu intervālu, lai viens 
preparāts nemazinātu otra preparāta iedarbību.

Par probiotiku lietošanu vajadzētu padomāt 
arī dažos citos gadījumos. Viens no simptomiem, 
ka zarnu mikro�ora ir novājināta, ir neregulāra 
vēdera izeja (par optimālu uzskatāma vēdera izeja 
vismaz vienu reizi dienā), kā arī vēdera pūšanās, 
pārmērīga gāzu veidošanās un uzkrāšanās. Tāpat 
nedrīkst atstāt bez ievērības biežu saaukstēša-
nos. «Lai gan šķiet, ka starp elpceļu infekcijām 
un zarnu mikro�oru nav ciešas saistības, pēdējā 
ietekmē visa organisma imūnsistēmu, līdz ar to 
probiotiku trūkums var būt arī biežu saslimšanu 
cēlonis.» Savukārt sievietēm t.s. piena sēne un 
citas maksts mikro�oras izmaiņas saistāmas arī ar 
kuņģa un zarnu trakta mikro�oras izmaiņām. Līdz 
ar to probiotiku lietošana var palīdzēt atrisināt šīs 
delikātās problēmas. Un, protams, probiotikas 
saturošo preparātu iekļaušana «ikdienas ēdien-
kartē» nopietni apsverama arī tiem cilvēkiem, kas 
alerģijas vai citu apsvērumu dēļ vispār nelieto ne 
piena, ne skābpiena produktus.

Preparātu dažādība
«Probiotiskie preparāti ir līdzeklis, lai papildi-
nātu zarnu mikro�oru ar labajām baktērijām,» 
de�nē A. Brēmanis. «Pirmkārt, tam jābūt organis-
mam nekaitīgam, otrkārt, jāspēj nogādāt baktē-
rijas cauri kuņģim, kur tās apdraud kuņģa skābā 
vide, cauri divpadsmitpirkstu zarnai, pasargājot 
no žults, līdz tām rodas iespēja iedzīvoties res-
najā zarnā,» skaidro dietologs, uzsverot, ka šāda 
rezultāta sasniegšanai uztura bagātinātāju ražo-
tāji veikuši neskaitāmus pētījumus.

Aptiekās nopērkami ļoti dažādi preparāti, kas 
satur probiotikas. Pieejami gan tādi, kas satur 
tikai viena veida baktēriju, gan arī dažādu bak-
tēriju kopumu. «Tāpat iespējams iegādāties 
gan tādus preparātus, kas satur tikai probio-
tikas, gan arī tādus, kas satur gan probiotikas, 
gan arī to attīstībai nepieciešamās prebiotikas. 
Šādus uztura bagātinātājus sauc par simbiotis-
kajiem preparātiem,» stāsta A. Brēmanis. Šādiem 
preparātiem ir savas priekšrocības, jo tie uzreiz 
apgādā kuņģa un zarnu traktu ar visām labvē-
līgai un līdzsvarotai mikro�orai nepieciešama-
jām vielām.

Līdzīgi kā dažādu preparātu sastāvs, atšķiras 
arī to lietošanas devas, biežums, kā arī uzglabā-
šana. Vēl samērā nesen lielākā daļa probiotikas 
saturošo preparātu bija jāuzglabā ledusskapī, 
lai baktērijas temperatūras svārstību dēļ neaiz-
ietu bojā, tāpat tām nedrīkstēja piekļūt gaisma 
un skābeklis. Mūsdienās, tehnoloģijām attīsto-
ties, tiek atrasti aizvien jauni veidi, kā produktu 
padarīt patērētājam ērtāku un vieglāk lietojamu. 
Piemēram, Lactobex pienskābo un bi�dobaktē-
riju kompleksi, kas satur arī nepieciešamās pre-
biotikas, ir pārklāti ar īpašu apvalku, kas ne tikai 
pasargā baktērijas no kuņģa un zarnu trakta skā-
bās vides, palīdzot tām iedzīvoties resnajā zarnā, 
bet arī no apkārtējās vides nelabvēlīgās iedar-
bības. Tas nozīmē, ka tos var uzglabāt istabas 
temperatūrā, turklāt tie ir ērti ņemami līdzi arī, 
piemēram, tālākos pārbraucienos.

Nereti arī piena produktu ražotāji un pārstrā-
dātāji bagātina savus produktus ar dažādām pro-
biotikām. Protams, šādā veidā baktērijas ir ērti 
iekļaujamas ikdienas ēdienkartē, tomēr jāņem 
vērā, ka problēmgadījumos (akūtas zarnu trakta 
infekcijas ar vemšanu un caureju, antibiotiku lie-
tošana, ceļojumu laikā – «ceļotāju diarejas» pro-
�laksei) tās pilnvērtīgi nevarēs aizstāt aptiekās 
nopērkamos uztura bagātinātājus.

Kefīrs zāļu pudelē

Andis Brēmanis uzsver, ka ir vairāki gadījumi, kad, viņaprāt, probiotikas saturošo uztura bagātinātāju lietošana ir ne tikai ietei-
cama, bet pat obligāta. Pirmkārt, tās ir dažādas gremošanas trakta infekcijas, piemēram, rota vīruss un tam līdzīgie. Otrkārt, 
tā ir antibiotiku lietošana.
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Pietiekamu probiotiku 
daudzumu organismā 
iespējams nodrošināt, 
ēdot veselīgu un 
pilnvērtīgu pārtiku, 
taču ir gadījumi, kad ar 
ēdienu vien nebūs līdzēts, 
un ir ne tikai ieteicams, 
bet pat nepieciešams 
papildināt ēdienkarti ar 
uztura bagātinātājiem, 
kas satur probiotikas.
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Mazais cilvēks, ienākot šajā pasaulē, 
uzsāk garu un aizraujošu ceļojumu, savā 
ceļā piedzīvojot ne mazums grūtību, pār-
baudījumu un arī jauku atklājumu. Viens 
no tiem ir garšas un ēšanas prieks.

Kad un kā pareizi uzsākt mazuļa piebarošanu ar 
biezo ēdienu, problēmām, kas var rasties, un to 
risinājumiem stāsta Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Bērnu slimību klīnikas virsārste gastro-
enteroloģijā Ieva Eglīte.

– Kad paralēli mātes pienam būtu jāuzsāk 
mazuļa piebarošana ar biezo barību?
– Šobrīd lielākajā daļā Eiropas valstu rekomendā-
cijas ir kļuvušas elastīgākas, tāpēc tiek uzskatīts, 
ka piebarošana ar biezo ēdienu ir jāuzsāk aptu-
veni sešu mēnešu vecumā. Līdz šim vecumam 
bērnam vispiemērotākais ēdiens ir mātes piens. 
Protams, bērni atšķirīgi pieņemas svarā, dažāda ir 
psihomotorā un kopējā attīstības pakāpe. Nekā-
dus papildu ēdienus nerekomendē dot pirms 
17. dzīves nedēļas (četru mēnešu vecuma). Tāpat 
neiesaka biezo barību uzsākt dot pārāk vēlīni (no 
desmit mēnešu vai gada vecuma).
Aptuveni sešu mēnešu vecumā jāizvērtē, vai 
bērns ir gatavs uzņemt biezo barību, vai viņš par 
to izrāda interesi un ir gatavs ēst ar karotīti. 4–6 
mēneši ir arī tas vecumposms, kad iespējama aler-
ģiju pro� lakse tālākai dzīvei. Piemēram, šobrīd 
ļoti aktuālā slimība celiakija. Lai izvairītos no agrī-
nām un smagām celiakijas formām, rekomendē 
glutēnu uzturā ieviest tad, kad bērns vēl saņem 
mātes pienu, jo pienam zarnu traktā ir aizsargā-
joša loma.
Arī veselam bērnam ieteicams, lai papildu ēdienu 
ieviešana notiktu laikā, kad viņš vēl ēd mātes 
pienu. Tas, ko dot vispirms, arī ir jāizvērtē indivi-
duāli: vai tie būtu sezonālie dārzeņi vai graudaugi 
(pirmos iesaka dot glutēnu nesaturošos graudau-
gus, rīsus un griķus). Var dot arī speciālo bērnu 
pārtiku – dārzeņu biezeņus. Var tos gatavot pats: 
tos pašus dārzeņus, ko ēd ģimene, piemērotā 
veidā sagatavot arī mazajam. Bērna garšas īpat-
nības un tālākos ēšanas ieradumus var attīstīt, 
dodot daudzveidīgus produktus.
– Piedāvājot bērnam kādu ēdienu pirmo reizi, 
viņš, ļoti iespējams, to atraidīs. Kā zināt, vai 
tās ir tikai pierašanas grūtības pie jaunās 
garšas vai bērnam šis produkts tiešām nav 
piemērots? 
– Ir jānoskaņojas, ka bērns piedāvāto ēdienu var 
atraidīt. Līdz ar to, iespējams, jaunie ēdieni viņam 
būs jāpiedāvā pat 5–10 reizes, līdz bērns pieradīs. 
Taču, ja mazulis pieder riska grupai, jāvēro, vai 
ēdiens neizraisa alerģisku reakciju.
– Tāpat kā mums, pieaugušajiem, arī bēr-
niņiem ir dažāda miesasbūve. Kā un vai šie 
fiziskie parametri ietekmē piebarošanas 
uzsākšanas laiku un produktu izvēli?
– Bērns, kurš pēc visiem priekšrakstiem labi pie-
ņemas svarā, kuram sešu mēnešu vecumā sākam 

dot biezo barību, ko viņš labi ēd, protams, ir ideāls 
variants. Taču nereti bērna svara līkne ir nepietie-
kama. Vispirms ir jāizvērtē, vai mātei ir pietiekoši 
daudz piena. Tad atkarībā no bērna vecuma ir jāiz-
vērtē, vai bērnam papildus ir nepieciešams māks-
līgais maisījums, vai arī varam dot biezo ēdienu 
un uzsākt piebarošanu.
Ja bērna svara līkne ir nepietiekama, ir jāpār-
bauda viņa veselības stāvoklis. Varbūt ir radu-
šies ēdiena uzsūkšanās traucējumi. Taču ir bērni, 
kuri pieņemas svarā ļoti nedaudz un ir pilnībā 
veseli. Viņiem ir jāpiedāvā vecumam atbilstošs, 
sabalansēts uzturs.
Ir arī gluži pretēja situācija: mazuļi, kuri, saņemot 
mātes pienu, ļoti labi pieņemas svarā – 1–1,5 kilo-
gramus mēnesī. Ja bērnam līdz sešu mēnešu vecu-
mam nav nekādu veselības problēmu, šo svaru 
nevajag uzskatīt par virssvaru un īpaši regulēt. 
Neraugoties uz to, ka šādu zīdaiņu svars ir salīdzi-
noši lielāks nekā citiem bērniem, bērna pirmais 
dzīves gads un visa bērnība ir ļoti svarīgs posms 
augšanā un attīstībā. Tāpēc nepieciešams saņemt 
sabalansētu olbaltumvielu un tauku daudzumu, 
ko sniedz pilnvērtīgs uzturs.
– Šobrīd daudziem bērniem kādā dzīves 
posmā parādās alerģija. Ko jūs varētu ieteikt 
šo bērnu vecākiem? No kādiem produktiem 
vajadzētu atturēties?
– Tas ir ļoti nopietns jautājums. Nav zinātniski pie-
rādīts, ka pro� lakses nolūkos sievietei grūtnie-
cības laikā būtu jāēd īpaša pārtika, lai novērstu 
iespējamo alerģijas rašanos bērniem. Kad bērns 
ir piedzimis, pats labākais pro� laktiskais līdzeklis 
ir mātes piens. Tiem bērniem, kuriem kaut kādu 
iemeslu dēļ mātes piens nav pieejams, tiek reko-
mendētas tā saucamās hipoalergēnās formulas. 
Viņiem ir spēkā tās pašas rekomendācijas – papil-
dus ēdiena ieviešana no sešu mēnešu vecuma. 
Bērniem, kuriem līdz tam laikam nav radušās aler-
ģijas, nav nepieciešams izvairīties no konkrētiem 

produktiem. Protams, jāņem vērā, ka biežākie 
pārtikas alergēni ir kvieši, piens, olas, zivis, rieksti. 
Šiem bērniem būtu svarīgi piebarošan  u uzsākt 
laikus, lai arī vecāki baidās no alerģiskas reakci-
jas. Tāpat ir arī ģimenēs, kurās vecākais bērns ir 
slims ar celiakiju. Esmu novērojusi, ka vecāki bai-
dās otram bērnam dot glutēnu saturošus pro-
duktus. Tomēr ir ļoti svarīgi uzsākt piebarošanu 
arī ar glutēnu saturošiem produktiem, kamēr 
mātei vēl ir piens, lai bērnam izveidotos tole-
rance pret glutēnu.
Protams, ja bērnam jau ir parādījušās alerģiskas 
reakcijas, rekomendācijas būs citādas. Tad jācen-
šas noskaidrot iespējamie alergēni un jārīkojas 
individuāli pēc ārsta ieteikuma, izvērtējot, cik 
pamatoti ir noteikt bērnam ēdināšanas ierobe-
žojumus. Vēlos uzsvērt, ka bieži šie ierobežojumi 
tiek noteikti nepamatoti, baiļu iespaidā. Rezul-
tātā sakarā ar ierobežoto uzturu bērns nesaņem 
nepieciešamo uzturvielu daudzumu.
– Nozīmīga liksta, ar ko nereti saskaras mazu 
bērnu vecāki, ir disbakterioze – vēdera pūša-
nās, neizskaidrojama caureja, aizcietējumi un 
citas problēmas. Kādu lomu šajā jautājumā 
spēlē uztura īpatnības?
– Šajā gadījumā gribētu nošķirt vairākas lietas. 
Ir bērni ar nopietnām zarnu saslimšanām, tādi, 
kuriem bijušas operācijas (veikta zarnu rezek-
cija), viņi saņēmuši antibiotiku terapiju, kā rezul-
tātā radusies disbakterioze. Šo bērnu papildus 
piebarošanā jābūt ļoti uzmanīgiem, tai jānotiek 
ārstu uzraudzībā.
Pastāv viedoklis, ka disbakteriozei ir nozīme aler-
ģiju, ādas u.c. slimību attīstības veicināšanā. Taču 
mazu bērnu uzturs neko daudz šajā ziņā ietek-
mēt nevar. Mātes piens satur bērna augšanai un 
attīstībai nepieciešamās uzturvielas, tostarp labās 
baktērijas, piemēram, bi� dobaktērijas, kuras ir 
normālas zarnu mikro� oras sastāvdaļa. Tam ekvi-
valentu izdomāt ir pilnīgi neiespējami. Baktēriju 

sastāva izmaiņas bērna zarnu traktā notiek tad, ja 
ir ierobežojošs vai vienmuļš uzturs. Tāpēc, lai rela-
tīvi veselam bērnam nerastos baktēriju sastāva 
novirzes, labākais pro� lakses līdzeklis ir lietot 
daudzveidīgu uzturu. Pēdējā laikā daudz runā 
par skābpiena produktu nozīmīgumu, bet zīdai-
ņiem tie nav piemēroti, jo govs piena produktus 
uzturā var sākt lietot tikai pēc gada vecuma. Ir 
valstis, kur to neiesaka lietot bērniem pat līdz trīs 
gadu vecumam.
– Vai ir kāds noteikts dienas laiks, ko labāk 
izvēlēties piebarošanai? Cik svarīgi ir pašam 
mazajam ļaut aktīvi piedalīties ēdināšanas 
procesā? 
– Ēšanas režīmu kopumā ir jācenšas pieskaņot 
ģimenes dzīves ritmam, jo bērni būtībā ir «tradi-
cionāli cilvēki». Nav noteikta piebarošanas laika 
– no rīta vai vakarā –, bet, man šķiet, ka labāk 
jaunu ēdienu pamēģināt dienas pirmajā pusē. 
Parasti piebarošanu veic 2–3 stundas pēc baro-
šanas ar krūti.
Bērna līdzdalība ēdināšanas procesā ir vēlama. 
Sevišķi tiem bērniem, kuriem ir ēšanas problē-
mas, jo bērns «ēd» ar acīm, viņam patīk aptaustīt 
ēdienu. Jāļauj izzināt, taču jāliek apzināties, ka 
ēdiens nav rotaļlieta un ir paredzēts noteiktam 
mērķim – ēšanai.
– Šobrīd ir pieejami dažādi mākslīgie maisī-
jumi mazuļiem. Kad tie būtu lietojami un kā 
izvēlēties piemērotāko?
– Ir situācijas, kad bērni tiek baroti ar mākslīga-
jiem maisījumiem. Veselam bērnam tos izvēlas 
bez speci� skiem kritērijiem. Bērniem, kuriem ir 
alerģiju risks, primārā izvēle vienmēr ir mātes 
piens. Ja mātes piena nav, tiek izmantoti daļēji 
hidrogenētie jeb daļēji sašķeltie maisījumi. Bēr-
niem, kuriem ir nopietnas veselības problēmas, 
arī alerģijas, dod t.s. ārstnieciskos maisījumus. 
Nereti dažādu iemeslu dēļ ēdiena piemeklēšana 
nav viegla. Ir bērni, kuriem zarnu trakts ļoti jutīgi 
reaģē uz visām sastāvdaļām. Tad situācija ir jāri-
sina ar ārsta palīdzību.
– Mazuļa nākšana pasaulē ievieš būtiskas 
izmaiņas ikvienas ģimenes dzīves ritmā. Var-
būt noslēgumā kādu uzmundrinošu vārdu 
visiem pieaugušajiem, kas ik dienas vairāk-
kārt izcīna «galda cīņas» ar saviem mazajiem!
– Ēdināšana un papildu uzturs ir būtiska pakāpe 
bērna attīstībā, un ar to saistītas ļoti daudzas 
problēmas. Arī tad, kad mamma baro bērnu ar 
krūti, mazajam mēdz pūsties vēders, viņš kliedz. 
Vecāki nereti ir ļoti noguruši, uztraukušies, vai 
bērnam nav kāda nopietna slimība, un ēdinā-
šanas process izvēršas par visas ģimenes prob-
lēmu. Bieži vien patstāvīgi, ambiciozi bērni mēdz 
radīt vecākiem lielas grūtības. Pie galda norit cīņa, 
kuras rezultātā zīdainis var atteikties no ēdiena. 
Bet vecāki ir nomākti, jo vēlas lai mazulis būtu 
apkopts, paēdis un apčubināts. Lai nepieļautu 
šādas situācijas, ir svarīgi ar bērnu komunicēt un 
dažkārt rīkoties nevis pēc priekšrakstiem, bet 
klausīt savai iekšējai balsij.

VeseLīGs uzturs
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Mammu, kas 
mums pusdienās?

Gastroenteroloģe Ieva Eglīte atbalsta uzskatu, ka piebarošana bērniem jāsāk aptu-
veni sešu mēnešu vecumā.
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Zīdainis pats neizvēlas, ko ēst. 
Tikai māte var pieņemt 
lēmumu, kas ir labāks 

viņa attīstībai.

Ražotājs Semper, Zviedrija Importētājs SIA Pollux

• Semper ir zviedru kompānija, kas pirmā 
pasaulē uzsāka bērnu pārtikas ražošanu. 
Šobrīd Semper ir tirgus līderis Zviedrijā, 
kur kvalitātes prasības ir ļoti augstas.

• Zīdaiņu pārtikas ražošanā tiek izmantotas 
jaunākās tehnoloģijas, cieši sadarbojoties 
pediatriem, pārtikas speciālistiem un 
tehnologiem. Sabalansēta minerālu un citu 
bioloģiski aktīvu vielu iedarbība garantē 
harmonisku un stabilu organisma attīstību.

• Visas izejvielas un gatavie produkti pirms 
ražošanas uzsākšanas tiek rūpīgi pārbaudīti, 
lai nepieļautu ķīmisko vielu, smago metālu 
un bīstamu mikroorganismu klātbūtni.

• Vairākums Semper produktu nesatur 
glutēnu, papildus pievienotu cukuru 
un pārtikas sāli. Produkta garšu 
nodrošina tikai sastāvā esošie 
produkti.

• Sortimentā dārzeņu un augļu 
biezeņi, zīdaiņiem no četru 
mēnešu vecuma, mākslīgie piena 
maisījumi zīdaiņiem no sešu 
mēnešu vecuma, pilnvērtīgs 
gaļas, zivju un citu ēdienu klāsts 
vecākiem zīdaiņiem un maziem 
bērniem, daudzgraudu putras ar 
probiotikām, dzeramās tumes ar 
piena maisījumu, gatavas putras 
stikla burciņās, sulas, dzeramie 
augļu biezenīši.
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- vitamīni un minerālvielas
  menopauzes laikā
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mutes HiGiĒna

ILZE AUSTRUMA

Smaids rotā cilvēka seju. Bet ne katrs ir 
gatavs smaidīt. Pat tad, ja sasmīdina, daži 
savai mutei liek priekšā roku, jo no tās 
izdalās nepatīkams aromāts. Citi kautrē-
jas par to, ka viņu zobi ir iedzelteni, iespē-
jams, pat ar aplikumu vai vienkārši cauri.

Latvijas Zobu higiēnistu asociācijas prezidente, 
Centra zobārstniecības prakses zobu higiēniste 
Gunta Dukse aicina ikvienu padomāt par savu 
zobu veselību, tos ne tikai regulāri tīrot, bet arī 
apmeklējot zobārstu un zobu higiēnistu – tad 
ikviens varēs droši smaidīt.

– Lai zobi būtu veseli, galvenā droši vien ir 
regulāra zobu tīrīšana divas reizes dienā.
– Jā, zobu tīrīšana ir pats svarīgākais. Un nepie-
tiek ar to, ka varam ievilkt krustiņu un teikt – es 
to daru. Galvenais šo procesu veikt pareizi. Dau-
dzi pacienti man saka: es tīru zobus divas reizes 
dienā, un man nav pamata to apšaubīt. Bet, ja es 
uz zobiem redzu aplikumu, tad skaidrs, ka viņi to 
dara nepareizi.
– Atgādināsim, kā zobi ir pareizi jātīra.
– Zobi ir jātīra virzienā no smaganas uz zobu kro-
nīša virsējo daļu – tā, kā zobi aug. Tas nozīmē, ka 
augšžoklī ar slaukošu kustību mēs virzām zobu 
birstīti no smaganas uz leju, bet apakšžoklī – no 
smaganas uz augšu. Zobu birstīte jātur apmēram 
45 grādu leņķī. Būtībā zobi nevis jāberž, bet jāno-
slauka kā ar slotiņu. Jātīra arī smaganas, jo starp 
zobu un smaganu ir brīva vieta – daži milimetri, 
kas vislabāk patīk mikrobiem. Tur vienmēr ir silts, 
mitrs un sakrājas barības vielas. Ja šo vietu notīra, 
neveidojas aplikums, līdz ar to nav iekaisušas sma-
ganas. Ja ir iztīrītas visas zobu spraugas un sma-
ganu maliņas, nebojājas zobi.
– Cik ilgi ir jātīra zobi?
– Protams, nepietiks, ja to darīs ātri. Grāmatās ir 
rakstīts, ka zobi jātīra divas trīs minūtes. Jauna-
jām un modernajām elektriskajām zobu sukām ir 
pievienots elektronisks monitors – pulkstenis, kas 
parāda, cik laika jāveltī augšžoklim un apakšžok-
lim. Nedrīkst aizmirst arī par zobu diegu.
– Ļoti daudzi zobu diegu nelieto.
– No savas pieredzes zinu, ka tā tas tiešām ir. Bet 
zobu diegs ir jālieto katru dienu. Kad es pacientam 
par to stāstu, tad demonstrēju arī modelīti, lai labāk 
būtu saprotams. Starp zobiem ir smaganu trīsstūris, 
ko sauc par smaganu papillu – tā ir vieta, kur krājas 
aplikums. Starp zobiem ir grūti iztīrīt ar birstīti, un te 
talkā nāk zobu diegs – tas ir vienīgais, kas var iekļūt 
smaganu brīvajā maliņā jeb starpzobu spraugās. 
Ja zobu diegu izmanto reti, tad smagana iekaist 
un sāk asiņot. Tas savukārt tīrīšanu ar zobu diegu 
attālina arvien vairāk, jo cilvēks negrib izjust asiņu 
garšu mutē šī procesa laikā. Iekaisumam progresē-
jot, mikrobiem nekas netraucē vairoties un ierosi-
nāt smaganu slimību, ko sauc par gingivītu. Tās ir 
zobu diega nelietošanas sekas.
– Minējāt, ka zobu diegs jālieto katru dienu. 
Vai pietiek to darīt vienu reizi dienā?
– Pietiks ar vienu reizi dienā, vislabāk vakarā. 
Jo projām atklāts ir jautājums – vai lietot diegu 
pirms zobu tīrīšanas ar birstīti vai pēc? Es uzskatu, 
ka vispirms jāiztīra zobi ar birstīti un tas, kas vēl 
paliek spraugās, jānoņem ar zobu diegu.
– Arī bērniem ir jātīra zobi, bet vai viņiem 
jālieto zobu diegs?
– Vecākiem ir jākontrolē bērnu zobu tīrīšana vis-
maz līdz septiņu astoņu gadu vecumam, jo bērna 
roka nav tik veikla, lai visu labi izdarītu. Ja vecāki 
izmanto zobu diegu, tad to, protams, var darīt arī 
bērniem no trīs četru gadu vecuma. Vislabāk, ja 

šo darbību veic vecāki, jo bērns pats var traumēt 
smaganas un pēc tam baidīties no zobu diega. 
Bet ne vienmēr ir jālieto zobu diegs. Ja bērnam 
piena zobi mainās pret pastāvīgajiem, un, žoklītim 
augot, piena zobi izretojas, dodot vietu pastāvī-
gajiem zobiem, tad zobu diegam īpašas nozīmes 
nebūs. Taču, ja zobi ir ļoti cieši viens pie otra, tad 
diegs ir jālieto. Vecāki var atvest bērnu pie zobu 
higiēnista, kas apskatīsies un ieteiks pareizāko 
zobu tīrīšanas tehniku.
– Nepareiza un neregulāra zobu tīrīšana var 
veicināt parodontozes jeb smaganu iekai-
suma veidošanos.
– Tas var notikt tad, ja zobi netiek kārtīgi tīrīti un 
pienācīgi nav lietots zobu diegs. Starp zobiem 
var sākt veidoties tā saucamās smaganu kaba-
tas, kurās iestrēgst pārtika. Tad cilvēks uztrau-
cas – ko viņam darīt, lai kabatas likvidētu. Tāpat 
smaganas var asiņot. Kāds teiks: kas tur liels, sma-
ganas asiņojušas viņa vecākiem, vecvecākiem un 
asiņo arī viņam! Tā nav jābūt! Patiesībā šī ir hro-
niska slimība. Turklāt jāatceras, ka mutes dobums 
nefunkcionē izolēti no pārējā organisma. Ja ir asi-
ņojošas, iekaisušas smaganas, tur mīt mikrobi, 
un šī negatīvā mikro�ora ar asinīm tiek iznēsāta 
pa visu organismu. Tādējādi mikrobi nonāk sirdī, 
asinsvados, locītavās, kuņģī un citur. Arī bērniem, 
tāpat kā pieaugušiem, var būt gan aplikums, gan 
zobakmens, asiņojošas smaganas, un tas viss ir 
zobu netīrīšanas vai nepareizas tīrīšanas rezultātā.
– Kad vislabāk tīrīt zobus?
– Tas jādara divas reizes dienā, tostarp obligāti 
pirms gulētiešanas. Diskutabls ir jautājums, vai 
zobus tīrīt uzreiz pēc pamošanās vai pēc bro-
kastīm. Ja zobus tīra pēc ēšanas, mutē ēšanas 
laikā izdalās daudz siekalu, kas ļoti ātri aizskalo 
no zobiem �uorīdu, kas tiem būtu nepieciešami. 
Savukārt, ja zobus tīra pirms ēšanas, tiek notīrīts 
aplikums, kas pa nakti ir izveidojies uz zobiem, 
un pieaug �uorīdu līmenis, kas savukārt ēšanas 
laikā pasargā zobus no skābēm.

– Pareiza zobu tīrīšana, zobu diega lietošana 
noteikti nebūs viss. Kas vēl ir jāatceras?
– Nedrīkst aizmirst, ka bērniem un pieaugušajiem 
ir katram sava zobu pasta un katram ģimenē ir 
sava zobu birste, kas arī ir ļoti svarīgi.
– Cik bieži jāmaina zobu birste?
– Tas jādara tad, kad sari ir izlocījušies – parasti 
tas ir reizi divos trijos mēnešos. Arī zobu pastas 
ir jāmaina, jo pie tām veidojas sava veida piera-
dums. Tas nozīmē, ka, iztērējot tūbiņu, būtu labi 
pirkt kādu citu zobu pastu. Es saviem pacientiem 
neiesaku iegādāties sarežģītas zobu pastas – 
tādas, uz kurām rakstīts, ka tās novērsīs aplikuma 
veidošanos, balinās vai baltinās zobus. Jāatceras, 
ka zobu pastu galvenā funkcija ir noņemt apli-
kumu. Ja cilvēkam ir asiņojošas smaganas un viņš 
intensīvi lietos pastas, kas noņem zobakmeni, 
ieteiktu labāk vērsties pie speciālista, kurš izvēr-
tēs, ko konkrētā gadījumā labāk lietot.
– Tagad daudz tiek reklamētas baltinošas un 
balinošas zobu pastas. Vai tā ir vērtīga lieta, 
vai labāk tās nelietot?
– Ir starpība starp baltinošām un balinošām zobu 
pastām. Baltinošo sastāvam parasti ir pievienots 
kāds abrazīvs materiāls (silīcija dioksīds, sodas 
bikarbonāts). Ja ar tādām pastām ilgstoši tīra 
zobus, tie var kļūt jutīgi. Ja cilvēkam ir dzeltenīgi 
vai dzelteni zobi, tas var būt iedzimts. Mūsu pla-
tuma grādos cilvēkiem ir diezgan dzelteni zobi. 
Situācija nereti uzlabojas, ja zobu higiēnists 
noņem aplikumu un zobakmeni, kā rezultātā zobi 
iegūst ievērojami gaišāku krāsu. Ar zobu pastām 
tādu efektu sasniegt būs grūti. Ja tas būtu iespē-
jams un zobu pasta sniegtu tik lielu palīdzību, 
mums visiem būtu žilbinoši zobi.
– Vēl ir balinošas zobu pastas.
– Tās savukārt ir profesionālas pastas ar tādu for-
mulu, kas palīdzēs zobus padarīt gaišākus. Tā var 
būt kāda ķīmiskā viela, piemēram, peroksīda kar-
bamīds vai kāds ārstniecības augs, piemēram, 
papaīna ekstrakts, kas palīdzēs balināt zobus. Vai 

šādu zobu pastu lietot vai nē, labāk ieteiks zob-
ārsts vai zobu higiēnists. Šīs zobu pastas jālieto 
kontrolēti, lai neiegūtu jutīgus zobus.
– Arī par fluoru tiek daudz diskutēts. Vai jūs 
iesakāt lietot zobu pastu ar fluoru?
– Es iesaku lietot zobu pastu ar �uorīdiem, jo 
neviens nav pierādījis, ka �uors būtu kaitīgs 
zobiem. Tieši otrādi – tas pasargā zobus no skābju 
uzbrukumiem un palīdz skābes neitralizēt, aiz-
kavē aplikuma veidošanos. Fluors arī ietekmē 
zobu attīstību, jo �uorīdi uzkrājas zobos un kau-
los, veidojot jonu depo.
– Cik bieži ir jāapmeklē zobu higiēnists?
– Tas jādara divas reizes gadā. Zobu higiēnists 
uzturēs mutes dobumu veselu. Ir izveidojies 
priekšstats: ja cilvēkam visi zobi ir salaboti, tātad 
tie ir veseli. Patiesībā vesels ir neplombēts zobs. 
Higiēnists var palīdzēt zobus uzturēt un nosargāt, 
lai tie nebūtu jāplombē, panākt, lai tie patiešām 
būtu veseli. Ja zobi ir plombēti, ir kroņi, implanti, 
tad zobu higiēnists būs tas, kurš uzraudzīs, lai 
ieliktais materiāls ilgstoši noturētos un zobs 
nebūtu atkārtoti jāārstē. Tāpat zobu higiēnists 
iemācīs pareizi tīrīt zobus. Ja cilvēkam mutē ir 
protēzes, arī tad ir jānāk pie higiēnista. Speciā-
lists palīdzēs notīrīt šīs konstrukcijas un apska-
tīs mutes dobumu, vai nav noberzumu un cita 
veida problēmu. Vienlaikus higiēnists izstāstīs 
arī par zobu birstītēm, parādīs, kā zobi pareizi 
jākopj un jātīra. Ja cilvēkam daudz un ātri vei-
dojas aplikums, higiēnists pārrunās arī par ēša-
nas paradumiem.
– Tātad svarīgi ir arī ēšanas paradumi?
– Ja cilvēks ēd biežāk nekā reizi divās stundās, 
ik pa brīdim kaut kas tiek ielikts mutē vai dzerta 
ka�ja, tēja, tad tie ir nepareizi ēšanas paradumi. 
Mutē ir vēl viena zobu pro�laksei svarīga lieta – 
siekalas. Tās izdalās no siekalu dziedzeriem un ir 
kā pirmā palīdzība ēšanas laikā, proti, ēšanas pro-
cesa laikā mutē izdalās skābes, un siekalas ir tās, 
kas steidz šīs skābes neitralizēt. Lai siekalas nor-
malizētu pH līmeni mutē, ir jāpaiet divām stun-
dām – tad siekalas būs minerālvielām bagātas un 
steigsies palīgā. Ja skolēni katru starpbrīdi kaut 
ko ieliek mutē vai uzdzer, skābes nepārtraukti 
uzbrūk zobiem un tos bojā. Ja gribas dzert, var 
dzert ūdeni, jo tas neizjauc pH līmeni.
– Diezgan daudz ir dzirdēts par to, ka nepie-
tiek tīrīt tikai zobus, uzmanība jāpievērš arī 
mēlei. 
– Tāpat kā jāatbrīvo zobu spraugas, ir jātīra arī 
mēle, jo tā piedalās ēšanas procesā. Mēle pēc 
savas uzbūves nav gluda, tā ir klāta ar garšas kār-
piņām, uz kurām sakrājas aplikums. Mēles tīrīšanai 
var izmanot speciālus mēles tīrāmos līdzekļus, bet 
var tīrīt ar zobu birsti. Dažām zobu birstēm otrā 
pusē ir speciāls gumijas pārklājums.
– Ko jūs sakāt par mutes skalojamiem līdzek-
ļiem? Tie ir jālieto, vai tomēr tā ir vairāk 
reklāma? 
– Zobu skalojamiem līdzekļiem es pielietojumu 
redzu tajā brīdī, kad tas ir patiešām nepiecie-
šams. Piemēram, ja pacientam mutē bijusi kāda 
ķirurģiska manipulācija, piemēram, izrauts zobs, 
ielikts implants. Šis līdzeklis nepieciešams arī tad, 
ja ir parodontoze un veikta dziļa kabatu tīrīšana – 
līdzeklis pasargās mutes dobumu no infekcijas 
attīstības. Fluorīdus saturoša mutes skalojamā 
līdzekļa lietošana pēc zobu tīrīšanas būs node-
rīga arī bērniem, kuriem zobos bieži veidojas cau-
rumi – tas būs palīglīdzeklis, kas palīdzēs stiprināt 
zobu emalju un novērst kariesu.
– Tātad skalojamie līdzekļi jālieto, ja nepiecie-
šams to darīt, nevis tie jāņem līdzi uz darbu 
un ik pa brīdim jāskalo zobi?
– Nē, pēc ēšanas pietiek izskalot zobus ar ūdeni.
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Gunta Dukse: «Ir izveidojies priekšstats: ja cilvēkam visi zobi ir salaboti, tātad tie ir 
veseli. Patiesībā vesels ir neplombēts zobs. Zobu higiēnists palīdzēs zobus pasargāt, 
lai tie nebūtu jāplombē, panākt, lai tie patiešām būtu veseli.»

Bez tīrīšanas un zobu diegiem neiztikt
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ILZE AUSTRUMA

Pēc dažiem gadiem Latvijas Zobu 
higiēnistu asociācija atzīmēs savu 20 
gadu jubileju. Šo gadu laikā audzis 
higiēnistu skaits, un šobrīd asociāci-
jas pulkā ir jau 239 biedri, kas ne vien 
maksā biedra naudu, bet regulāri – reizi 
mēnesī – apmeklē asociācijas rīkotās 
konferences, tādējādi krājot punktus 
resertifikācijai, kas notiek ik pēc pie-
ciem gadiem.

Asociācijas aizsākumi
1997. gadā, kad Zobu higiēnistu skolu bija absol-
vējuši divi izlaidumi un kopumā Latvijā bija jau 
48 zobu higiēnisti, lai veicinātu zobu higiēnistu 
profesionālās darbības attīstību mūsu valstī, tika 
nodibināta Latvijas Zobu higiēnistu asociācija 
(LZHA). Pēc gada – 1998. gada 2. jūlijā – asoci-
ācija tika uzņemta Starptautiskajā Zobu higiēnistu 
federācijā (IFDH – International Federation of Den-
tal Hygiene) un bija pirmā dalīborganizācija no 
Austrumeiropas valstīm, skaidro tās prezidente, 
Centra zobārstniecības prakses zobu higiēniste 
Gunta Dukse.

2004. gada 9. novembrī ar Izglītības un zināt-
nes ministrijas rīkojumu Nr. 719 (Reģistrācijas 
numurs PS 0289) MK apstiprināja zobu higiēnista 
profesijas standartu, kurā sniegta informācija 
par pašu profesiju un to, kādām jābūt zobu 
higiēnistu zināšanām un prasmēm un kādi ir 
viņu pienākumi.

Šobrīd LZHA darbu nosaka 2011. gada 11. 
novembrī Biedrību un nodibinājumu reģistrā 
reģistrētie statūti, kas visu laiku tiek papildināti, 
ņemot vērā jaunākās tendences. Asociācijas mēr-
ķis ir veicināt zobu higiēnistu profesionālās darbī-
bas attīstību Latvijā. Lai šo mērķi sasniegtu, tiek 
izvirzīti konkrēti uzdevumi.

Asociācijai ir arī sava mājaslapa: 
www.zobuhigienisti.lv.

Četru gadu pārtraukums
No 1995.–2003. gadam topošie zobu higiēnisti 
izglītību ieguva Latvijas Medicīnas akadēmijas 
Zobu higiēnistu skolā. Kopumā šo gadu laikā dip-
lomus saņēma 177 zobu higiēnisti. Tā bija vien-
gadīga programma, jo pirms tam topošam zobu 
higiēnistam medicīnas skolā bija jāiegūst zob-
ārstniecības māsas vai vispārīgās māsas izglītības 
dokuments. 2003. gadā skola pārtrauca darbību, 
kam sekoja četru gadu pārtraukums, līdz 2007. 
gadā pirmos audzēkņus sāka uzņemt Rīgas Stra-
diņa universitātes Stomatoloģijas fakultātes Aka-
dēmiskā zobu higiēnistu skola, kurā joprojām var 
iegūt 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību 
Zobu higiēnista studiju programmā. Tā ir pilna 
laika divu gadu klātienes studiju programma, 
un par audzēkņiem var kļūt tikai tie, kas iepriekš 
ieguvuši vidējo speciālo zobārsta asistenta, zob-
ārstniecības māsas, zobu tehniķa, feldšera vai 
vienkārši māsas izglītību.

«Mēs visu laiku attīstāmies un augam, tāpēc 
ceram, ka ar laiku zobu higiēnisti varēs iegūt ne 
tikai koledžas, bet arī augstāko izglītību vismaz 
bakalaura līmenī,» uzsver Gunta Dukse. «Tas, ka 
šobrīd to nevar, nenozīmē, ka pēc skolas beigša-
nas higiēnists vairs neizglītojas – mēs visu laiku 
kaut ko apgūstam paralēli. Starp citu, ir kolēģi, 
kas, iegūstot zobu higiēnista izglītību, neapstā-
jas – viņi kļūst par zobārstiem, ārstiem un pat juris-
tiem. Daži kļūst arī par pedagogiem – strādā un 
māca jaunākos kolēģus.»

Ikmēneša konferences
LZHA organizē un nodrošina saviem biedriem 
pēcdiploma izglītību. Asociācija seko ES direktī-
vām un arī pati piedāvā saviem biedriem tā sau-
camo mūža izglītību, kas tika aktualizēta 2000. 
gadā Briselē.

«Asociācija katra mēneša otrajā sestdienā orga-
nizē konferences, kurās tiek apskatīti ne tikai 
aktuālie profesionālie jautājumi, bet arī jaunumi 
zobu higiēnas preču jomā,» turpina asociācijas 
prezidente. «Konferencēs mēs runājam ne tikai 
par zobiem, bet skatāmies uz visu organismu 
kopumā, jo mute nefunkcionē pati par sevi. Ja 
cilvēks ar kaut ko slimo, tas var atsaukties arī uz 
muti, zobiem, siekalu sastāvu, mīkstajiem audiem, 
kā arī var radīt smaganu saslimšanas. 5. aprīlī bija 
kārtējā asociācijas konference, kurā runājām par 
hospitālo jeb nozokomiālo infekciju (Nozoko-
miālā infekcija: no grieķu valodas nosos – slimība 
+ komeion – infekcija, ko pacienti iegūst veselības 
aprūpes laikā vai uzturoties veselības aprūpes ies-
tādēs; sinonīmi – hospitālā infekcija, ar veselības 
aprūpi saistītas slimības u.tml.), ar kuru sirgstošs 
pacients var nonākt zobārstniecības kabinetā. 
Runājām arī par darba drošību, riska faktoriem.

Asociācijas organizētās konferences ir brīv-
prātīgas, taču to apmeklēšana ļauj vākt punk-
tus reserti�kācijai, kas pēc serti�kāta iegūšanas 
notiek reizi piecos gados. Šo piecu gadu laikā 
zobu higiēnistam, lai varētu reserti�cēties, ir jāsa-
vāc 150 tālākizglītības punkti. Asociācija ar savām 
konferencēm cenšas to nodrošināt. Protams, zobu 
higiēnists var apmeklēt arī citu asociāciju rīko-
tās konferences, seminārus vai ar kādiem pētīju-
miem publicēties medicīnas žurnālos, tādā veidā 
krājot punktus. Jāuzsver, ka tālākizglītības punk-
tus Latvijā ir tiesīgas apstiprināt tādas institūci-
jas kā Latvijas Māsu asociācija un Latvijas Ārstu 
asociācija. Ja zobu higiēnists, ņemot vērā serti�-
kācijas komisijas izstrādātos noteikumus, pietie-
košā apmērā iesniedz dokumentus par kursu vai 
semināru apmeklēšanu, viņš automātiski saņem 
reserti�kāciju. Bet, ja viņš nav savācis nepiecie-
šamo punktu skaitu un nav izglītojies, pēc pie-
ciem gadiem viņam atkal jākārto serti�kācijas 
eksāmens – teorētiskā un praktiskā daļa. Teorē-
tiskajā daļā jāatbild uz testa veida jautājumiem, 
praktiskā ir darbs ar pacientu jeb klīniskā situācija, 
kas jāizanalizē.»

Atzīmē Starptautisko 
Zobu higiēnistu dienu
Katru gadu oktobra otrajā trešdienā pasaulē tiek 
atzīmēta Starptautiskā Zobu higiēnistu diena. 
Arī Latvijas higiēnisti oktobrī svin svētkus. «Mēs 
parasti rīkojam kādas ekskursijas vai izklaides 
pasākumu,» turpina Gunta Dukse. «Higiēnisti ir 
bijušas orientēšanās sacensībās pa Vecrīgu, citu 
gadu notika sporta spēles Ventspilī. Pagājušajā 
gadā pie mums viesojās Jānis Skutelis ar savu 
improvizācijas teātri. Šogad Zobu higiēnistu dienu 
17 zobu higiēnistu rudens mirkļi Ventspilī mēs svi-
nēsim šajā skaistajā pilsētā. Pirms diviem gadiem, 
kad asociācija atzīmēja 15 gadu jubileju, bijām 
noorganizējuši Zelta zobu birstes 2012 nominā-
ciju – kopā ar mākslinieci Unu Stahovku izgata-
vojām Zelta zobu birstes statuju un pasniedzām 
to saviem labākajiem kolēģiem – astoņās nomi-
nācijās un desmit Goda biedriem.

Bērniem par higiēnista 
apmeklējumu nav jāmaksā
Kā uzsver Gunta Dukse, Latvijā bērniem līdz 18 
gadu vecumam zobu pro�laksi un ārstēšanu 
sedz valsts, ja vien iestāde, kurā vēršas bērns, 
ir līgumattiecībās ar Nacionālās veselības die-
nestu. Zobu higiēnista apmeklējums šajās iestā-
dēs bērniem tiek apmaksāts reizi gadā, bet 7, 11 
un 12 gadu vecumā, kad mainās sakodiens, bērni 
pie higiēnista bez maksas var doties divas reizes 
gadā. Šie gadi ir atskaites punkts, lai veidotu datu 
bāzi par bērnu zobu veselību Latvijā un iekļautu 
to pasaules datu bāzē.

Sliktāki zobi nekā citās 
Eiropas valstīs
«Pirmo reizi dati par bērnu zobu veselību mūsu 
valstī tika apkopoti 1993. gadā. Toreiz Latvijas 
bērniem 12 gadu vecumā kariesa dēļ plombēti 
un ekstrahēti bija vidēji 5,7 zobi, bet tajā pašā 
laikā Skandināvijas valstīs šis rādītājs bija 1,1,» 
norāda Gunta Dukse. Pasaules veselības orga-
nizācijas (WHO) mērķis bija 2000. gadā panākt 
Kariesa intensitāti (KPEz) 3. Izskaidrojums aug-
stajiem kariesa intensitātes rādītājiem Latvijā 
līdz 1993. gadam: 

 zzema �uorīdu koncentrācija ūdenī;
 zgrūtības brīvi iegādāties dažādus �uorīdus satu-
rošus līdzekļus;

 znepietiekoša iedzīvotāju informācija, motivā-
cija uzlabot mutes veselību;
 zdisproporcija zobārstniecības komandas 
sastāvā – nepietiekošs zobārstniecības palīg-
per sonāla skaits, kurš darbojas pro�lakses 
darbā. 
«Par laimi, pēdējos gados bērnu zobu stāvoklis 

ir uzlabojies. Uzlabojumi bija vērojami tāpēc, ka 
deviņdesmitajos gados tika izstrādāta un 1995. 
gadā pieņemta Nacionālā veselības programma 
līdz 2000. gadam, kas paredzēja zobu higiēnis-
tiem iet (un viņi joprojām to dara) uz skolām, bēr-
nudārziem stāstīt par zobu tīrīšanas nozīmi un 
demonstrēt, kā to pareizi darīt. Latvijā tika nodi-
bināti četri reģionālie un 26 lokālie Mutes vese-
lības centri, kuros joprojām aktīvi darbojas zobu 
higiēnisti, kas veic pro�laktisko darbu skolās un 
bērnudārzos. Tika izgatavoti arī dažādi bukleti un 
grāmatiņas. Pirmsskolas izglītības iestādēs un sko-
lās ieviestas programmas, kuru laikā bērni saņem 
zobu birsti un zobu pastu, dažādas uzlīmes, arī 
bukletus ar informāciju, kā pareizi tīrīt zobus.

Šobrīd zobu higiēnisti Latvijā ir viegli pieejami, 
un to nodrošina Mutes veselības centri, kas ir 
izvietoti visos mūsu valsts reģionos. Ir arī mobilie 
busiņi, kas brauc pa Latviju, īpaši uz skolām. Tajos 
ir ne tikai zobārsts un zobārsta māsa, bet arī zobu 
higiēnists. To, kur un kādos datumos piestās mobi-
lie busiņi, var noskaidrot, ieejot Mutes veselības 
centru mājaslapā www.mutesveselibascentri.lv.

Lielu izmaiņu nav
Kad man jautā par revolucionāriem notikumiem 
zobu higiēnas jomā pasaulē, es atbildu: 100 gadu 
laikā, kopš pastāv mūsu profesija, nekas labāks par 
regulāru un pareizu zobu tīrīšanu nav izdomāts, ja 
nu vienīgi ir uzlabojies zobu pastu sastāvs, parādī-
jušās elektriskās un citas augstas kvalitātes zobu 
birstes, kā arī mutes skalojamie līdzekļi. Pirms gad-
simta amerikāņu zobārsts Alfrēds Civilions Fones 
(Alfred Civilion Fones) bija nobažījies par pacientu 
skaitu, kuri zaudēja savus zobus no kariesa un perio-
donta slimībām. Viņš bija pārliecināts, ka, noņemot 
aplikumu, zobakmeni un cukurotas vielas no zobu 
un smaganu malām, varētu samazināt vai novērst 
zobu zaudējumu. Tik daudz gadu pagājis, bet mēs 
vēl joprojām bērniem stāstām, kā pareizi jātīra zobi. 
Droši vien to būsim spiesti bērniem mācīt arī turp-
māk, bet tādēļ jau pastāv higiēnistu profesija.»

Svarīga ir katra zoba veselība
mutes HiGiĒna
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Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
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Sievietes
veselības avīze

Sievietes
veselības avīze

Nopērkams Benu, Aptieka 1 un A aptiekās

DECUBAL Original Clinic Cream
100 g - ķermenim

DECUBAL face vital cream
50 ml -  sejai

DECUBAL lips&dry spots balm
lūpām un sausiem ādas plankumiem

Kosmētika jutīgai, sausai un ļoti sausai ādai.
Patīkami uzklāt, ātri iesūcas, neatstāj taukainas pēdas.
Padara ādu maigu, mitrina, baro un nomierina.
Veidots uz lanolīna bāzes ar dabīgajām augu eļļām.
Nesatur parabēnus, krāsvielas un smaržvielas.
Piemērots  problemātiskai ādai (atopiskais dermatīts, ekzēma, psoriāze).

UZTICAMS EKSPERTS ĀDAS LABSAJŪTAI!
Ja

unums!




