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Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente 
aicina Latvijas sievietes mīlēt un izprast sevi.

Kardiologs un ģimenes ārsts runā par to, kā uzlabot kardioloģisko 
pacientu aprūpi Latvijā.

MEKLĒT HARMONIJU SVARĪGA NEPĀRTRAUKTĪBA
12.–13. lpp.2. lpp.

MŪSU IKDIENA NAV TIKAI ŠAURA GINE
KOLOĢIJA. TAS, KO MEKLĒJAM, PAR KO 
RUNĀJAM, ATTIECAS UZ SIEVIETES VESE
LĪBU KOPUMĀ, SAKA LATVIJAS GINEKO
LOGU UN DZEMDĪBU SPECIĀLISTU ASO
CIĀCIJAS PREZIDENTE DACE MATULE.

«Reproduktīvā veselība, grūtniecības laiks, auglīša veselība, 
dzemdību brīdis, pareiza kontracepcijas izvēle, neauglība, onko-
loģija, sievietes veselība menopauzē – tas viss ir mūsu redzeslokā, 
un mēs apzināmies šo atbildību.»

Vai vesela nozīmē laimīga un vai laimīga nozīmē vesela? Mēs 
ilgi varētu diskutēt par šo tēmu, piesaukt dažādus piemērus, kas 
apstiprina vai noliedz izvirzītās hipotēzes. Tomēr nenoliedzami, 
ka vesela sieviete drīzāk jutīsies laimīga, ar dzīvi, apkārtējo lietu 
kārtību apmierināta. 

Vai sieviete būs vesela, ne vienmēr ir atkarīgs no viņas pašas, to 
iespaido dažādi apstākļi. Un dažkārt atliek tikai noplātīt rokas, jo 
situāciju ietekmēt nav iespējams. Taču ir ļoti daudz situāciju, kur 
sieviete pati lemj, kā viņai rīkoties un kā tas atsauksies uz viņas 
dzīvi. Sākot no pašām vienkāršākajām lietām – piemēram, vai 
šodien ēst šokolādi, vai iet uz trenažieru zāli – līdz patiešām bū-
tiskām. Veidot karjeru vai vairāk domāt par ģimenes veidošanu? 
Izvēlēties drošu kontraceptīvo līdzekli vai labāk tomēr bērnu? 

Uzsākot vēža savlaicīgas atklāšanas programmu, valsts ir nostā-
dījusi sievieti vēl vienas izvēles priekšā: piedalīties valsts apmak-
sātā krūts vēža un dzemdes kakla vēža profilaktiskā pārbaudē vai 
nē? Lai gan šī pārbaude vistiešākajā veidā ir saistīta ar sievietes 
veselību un nākotni, pagaidām liela daļa Latvijas sieviešu skrī-
ningam ir teikušas «nē». Dzemdes kakla vēža skrīninga aptvere 
2013. gadā bija 27,4%, savukārt krūts vēža skrīninga – 34,2%. Gi-
nekologi uzsver, ka apzinās savu atbildību par sievietes veselību 
visa mūža garumā. Vai sievietes pašas apzinās?

VĒLAMAS IZMAIŅAS DROŠI UN ILGI VESELĀM KRŪTĪM
Nepieciešamas pašpārbaudes un pārbaudes.Kāpēc izvēlēties zemādas kontracepciju.Kāpēc jānosaka HPV klātbūtne organismā.

8. lpp.6. lpp.5. lpp.
Diagnoze 300 miljoniem iedzīvotāju.
GLOBĀLA PROBLĒMA

16. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
IZDEVUMS

2013. gadā no uzaicinātajām 202 472 sievietēm tikai 55 498 veikušas valsts apmaksāto dzemdes kakla izmeklējumu
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FOKUSS

 ALDA RUSINA

Sievietes veselība vispirms noteikti sais-
tāma ar sievietes seksuālo un reproduk-
tīvo veselību. Tāpēc savā skatījumā par 
sievietes veselību lūdzām dalīties Lat-
vijas Ginekologu un dzemdību speciā-
listu asociācijas prezidenti, ginekologi 
Daci Matuli.

Tikšanās fonā norit intensīva gatavošanās 7. Latvi-
jas ginekologu un dzemdību speciālistu kongre-
sam (16.–18.oktobrī), kas ir ļoti būtisks pasākums, 
domājot par sievietes veselības aprūpes kvalitāti 
Latvijā. Kongresa programma ir ļoti plaša, un tā 
iezīmē aktualitātes, pozitīvās tendences un prob-
lēmjautājumus ginekoloģijas nozarē. Arī par tām 
īsumā sarunā ar Dr. Matuli.

– Ir viedoklis, ka sievietes trīs galvenie un arī 
vienīgie pienākumi ir: būt veselai, būt laimī-
gai, būt mīlētai. Kā to redzat jūs, diendienā 
strādājot ar sievietēm, saskaroties ar viņu rai-
zēm un priekiem?
– No trim minētajiem es priekšplānā izceltu – «būt 
laimīgai», tajā ietverot nozīmi – būt harmoniskai. 
Tas nozīmē mīlēt sevi, izprast sevi, izprast, ko tu 
pati vēlies. Harmonija ir iekšējais skaistums, kas 
ir atrodams tikai katrā pašā, neviens cits mums 
to iedot nevar.
Harmonijas pamatakmeņi ir garīgā veselība (kā 
mēs jūtamies), kustība (� ziskā aktivitāte un atpūta) 
un uzturs. Būt harmonijā nozīmē būt atvērtām 
pozitīvajai enerģijai, ko apkārtējā pasaule mums 
sniedz, saskatīt un priecāties par skaisto ikdieniš-
ķajā – rudens lapās, ābolā vai pīlādžogā. Ja mūsos 
ir prieks, tad mūsos ir mīlestība un tad arī mūs mīl.
Ne jau vienā konkrētā vīrietī balstās viss sievie-
tes pasaules redzējums. Bieži sievietes jautā: ja 
man nav partnera, vai es varu būt harmoniska? 
Protams. Ja man nav intīmu attiecību, vai esmu 
slima vai vesela? Vesela. Ja bērnus nevēlos vai arī 
ja izvēlos dzemdēt un audzināt viena pati? Tāda 
ir tava izvēle nevis tāpēc, ka visiem ir vai tā vajag, 
bet tāpēc, ka tā ir tava harmonija.
«Būt harmonijā» noteikti ietver arī veselības 
aspektu. Viss ir saistīts. Ja nav iekšējā līdzsvara, 
izjūk līdzsvars arī ķermeniskā līmenī – hormonālā 
un imunoloģiskā –, mainās mūsu aizsargreakci-
jas ne tikai pret infekcijām, vīrusiem, bet arī pret 
audzēju šūnām.

– Kā jūs raksturotu Latvijas sieviešu veselību? 
Kādas ir pozitīvās un ne tik pozitīvās tenden-
ces kopumā?
– Es uzskatu, ka sieviete Latvijā nav slimāka kā 
sieviete Spānijā vai citviet Eiropā.
Jā, diemžēl ir tendence, ka pēdējā laikā pieaug 
saslimstība ar dzemdes kakla vēzi un pirmsvēža 
saslimšanām. 
Taču ir arī labās ziņas: dzemdību skaits šogad 
ir nedaudz palielinājies, un abortu skaitam jau 
pēdējos desmit gadus ir tendence strauji samazi-
nāties. Ir interesants rādītājs, par ko jautā pasaules 
eksperti: kā var būt, ka Latvijā samazinās abortu 
skaits un samazinās kontracepcijas lietošana? 
Domāju, ka te parādās ļoti būtiska mūsdienu 
aktualitāte – daudzas sievietes reproduktīvā 
vecumā nav Latvijā, attiecīgi arī kontracepcijas 
lietošana samazinās. Tāpēc mums ir jāpriecājas 
par katru bērnu, kas piedzimst šeit, un par katru 
sievieti reproduktīvā vecumā, kas paliek šeit.
– Kādi ir būtiskākie mehānismi, lai mazinātu 
dzemdes kakla vēža izplatību?
– Onkoloģiskajā ginekoloģijā tā ir viena no akcent-
tēmām. Saslimstība paliek stabila, bet, ņemot vērā 
populācijas samazināšanos, ir pamats runāt arī par 
saslimšanas gadījumu pieaugumu.
Jau vairāk nekā četrus gadus Latvijā ir skrīninga 
programma – iespēja katrai sievietei reizi trijos 
gados veikt valsts apmaksātu analīzi. Diemžēl 
mazāk nekā 40% sieviešu izmanto šo aicinājumu.
Es aicinu katru Latvijas sievieti, kura reizi trijos 
gados saņem uzaicinājumu uz dzemdes kakla 
pārbaudi, un sievietes pēc 50 gadu vecuma, kuras 
reizi divos gados saņem aicinājumu uz mamogrā-
� ju, tomēr izmantot šo iespēju, aiziet pie ārsta un 
veikt pārbaudi.
Skrīnings ir tas, kas mums palīdz laikus atrast un 
novērst ļaundabīgu saslimšanu.
Iemesli, kāpēc dzemdes kakla vēža izplatībai ir 
tendence pieaugt, ir saistīti ar imunitāti un cilvēka 
papilomas vīrusa dabu un izplatību. Saslimšanas 
iespēja jeb risks ir arī cieši saistīts gan ar agrīnu 
dzimumdzīves uzsākšanu, gan ar partneru skaitu.
– Tātad tas ir arī jautājums par informētību un 
atbildības uzņemšanos par savām izvēlēm.
– Jā, un tieši tāpēc es gribētu runāt par jauniešu 
izglītošanu. Meitenei pirmais paraugs ir māte, 
un ir jauki, ja mātei rūp sava un savu bērnu vese-
lība. Valsts šodien piedāvā, manuprāt, ļoti vērtīgu 
iespēju – bezmaksas vakcināciju 12 gadus vecām 
meitenēm pret biežāk sastopamajiem cilvēka 
papilomas vīrusa jeb HPV tipiem, kas izraisa dzem-
des kakla vēzi. Tādējādi mēs varam lielā mērā savas 
meitas pasargāt no lielām problēmām nākotnē.
Šodien ir pieejama visplašākā informācija, un arī 
skolās, ja ir normāla un veselīga attieksme, jau-
nieši var šo informāciju gūt.
Reproduktīvā veselība ir ļoti svarīga cilvēka dzī-
ves sastāvdaļa, un sākt runāt par to vecumā, kad 
dzimumdzīve jau ir sākusies, ir par vēlu. Mācība 
par savu ķermeņa uzbūvi, par cilvēku seksualitāti, 
par cilvēku reprodukciju nav aicinājums uzsākt 
dzimumattiecības 14 gadu vecumā.
Tāpēc ļoti svarīgi ir valstiskā līmenī šo informāciju 
pareizi pasniegt jauniešiem. Vidējais vecums, kad 
jaunieši uzsāk dzimumdzīvi, ir 16–17 gadi, un mei-
tenes ķermenis šajā vecumā ir ļoti uzņēmīgs pret 
HPV. Pēc nesen veiktā reproduktīvās veselības 

pētījuma datiem mazāk nekā puse no jauniešiem 
pirmā dzimumakta laikā lieto kontracepciju, t.sk. 
prezervatīvu. Vecākiem nevajadzētu izlikties vai 
domāt, ka manu meitu tas nevar skart.
– Aplūkojot sievietes veselību viņas dzīves 
garumā, kādas ir būtiskākās rekomendācijas 
dažādos sievietes vecuma posmos?
– Savā ziņā tas ir aplis, jo meitenes veselība sākas 
jau mātes dzemdē. Varbūt tieši tāpēc prenatā-
lajā aprūpē, strādājot ar grūtniecēm, visvairāk ir 
redzams, ka mūsu ikdiena nav tikai šaura gineko-
loģija, ka tas, ko meklējam, par ko runājam, attie-
cas uz sievietes veselību kopumā.
Reproduktīvā veselība, grūtniecības laiks, auglīša 
veselība, dzemdību brīdis, pareiza kontracepcijas 
izvēle, neauglība, onkoloģija, sievietes veselība 
menopauzē – tas viss ir mūsu redzeslokā, un mēs 
apzināmies šo atbildību.
Ir tiešām svarīgi, lai topošās māmiņas saprot, ka 
viņas bērna veselība veidojas jau viņas ķermenī, 
ka sievietes aptaukošanās, ekstraģenitālās saslim-
šanas (piemēram, cukura vielmaiņas traucējumi, 
vairogdziedzera hormonu darbības traucējumi, 
paaugstināts asinsspiediens), kas parādās pēc 30 
gadu vecuma, ir riski dažādiem bērna augšanas 
un attīstības traucējumiem.
Ir ļoti svarīgi, lai mātes, kas audzina pusaugu mei-
tas, apzinās un iedod viņām veselības stūrakme-
ņus: mērenība ēšanā un sabalansēts uzturs, kurā 
ir nepieciešamais daudzums veselīgu uzturvielu, 
pietiekoša � ziskā aktivitāte un pilnvērtīgs miegs. 
Ir svarīgi meitām stāstīt par to, cik fantastiski ir 
būt sievietei, cik saudzējams ir mūsu ķermenis, 
runāt par pāragri un neapdomīgi uzsāktas dzi-
mumdzīves sekām. Bet, ja šīs attiecības tomēr 
veidojas, tad palīdzēt izvēlēties kontracepciju, 
radīt pārliecību: «Tas ir mans ķermenis, un pašai 
sevi ir jāaizsargā!»
Jaunās sievietes dzīves posmā, kad tiek plānota 
nākotne, ģimene, ir būtiski apzināties, ka labā-
kais reproduktīvais vecums ir līdz 30 gadu vecu-
mam. Lai kā vispirms gribētos uzbūvēt māju vai 
aizstāvēt divas doktordisertācijas, bērna radīšanu 
nevajadzētu atlikt uz nezināmu nākotni. Diemžēl 
ginekologs nevar prognozēt un mums nav iespē-
jams pateikt, piemēram: «Jums dabīgā veidā bērni 
būs līdz 50 gadu vecumam.»
Ja vien nerunājam par gadījumiem, kad grūt-
niecība nav iespējama smagu saslimšanu dēļ, 
Latvijā neauglības problēmu risināšanā tiek 
darīts ļoti daudz – augstā līmenī un ar teica-
miem rezultātiem.

– Vai sievietei, neatkarīgi no viņas ekono-
miskā stāvokļa, pietiekamā apjomā pieejama 
palīdzība un aprūpe?
– Ir jādarbojas valsts budžeta ietvaros. Mums ir 
grūtnieču apmaksāta aprūpe, tiek veiktas ļoti kva-
litatīvas operācijas.
Protams, ir situācijas, kad kolēģi, kas ir saistīti ar 
valsts noteiktajām kvotām, pārdzīvo, ka viņi nevar 
pacientei palīdzēt pilnā apjomā, ja sievietei nav 
naudas, lai izmeklētu STS saslimšanas, noteiktu 
HPV vīrusu. Ārsti dara, ko var, bet atsevišķos gadī-
jumos palīdzībai vajadzētu būt speci� skākai.
Runājot par pro� laksi, jau minēju valsts apmak-
sātu skrīningu – dzemdes kakla onkocitoloģiju 
un mamogrā� ju. Mēs varam uzskatīt, ka arī kon-
tracepcijas izvēle ir pro� lakse.
Kontracepciju valsts nevar atļauties apmaksāt, 
tomēr esam mēģinājuši šo jautājumu risināt poli-
tiskā līmenī. Ja mūsu valsts uztraucas, ka valstī ir 
tik daudz abortu, būtu ļoti svarīgi apmaksāt kon-
tracepciju noteiktām iedzīvotāju grupām, un šim 
jautājumam, rūpējoties par sievietes reproduk-
tīvo veselību, būtu jābūt vienam no prioritātēm.
– Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu 
asociācija šogad atzīmē darbības 25 gadus. 
Vai ir gandarījuma sajūta?
– Mums ir ar ko lepoties. Vispirms noteikti jāat-
zīmē asociācijas dibinātājs, profesors Dr.med. 
Ēriks Melks, kura izgudrojumus piemin Eiropas 
kongresos. Personība, kas tiešām ar visu sirds 
degsmi bija savā specialitātē. Mēs turpinām nest 
viņa ideju – izglītoties, rūpēties, mācīties, cienīt 
vienam otru – cienīt kolēģus, cienīt pacientus.
Atzinība noteikti ir arī sieviešu uzticība – ļoti dau-
dzas ārpus Latvijas dzīvojošas sievietes atgrie-
žas pie saviem ginekologiem kaut reizi gadā, 
lai parunātos.
Skatoties kongresa programmā (kongresa norisi 
bagātina arī 1. Baltijas Kolposkopijas konference 
un Jaunākās laparoskopiskās šūšanas tehni-
kas starptautisks seminārs ar paraugoperāciju 
demonstrāciju tiešraidē), ir tiešām lepnums par 
kolēģiem, prieks par vieslektoriem; ir iesnieg-
tas daudzas tēzes, un tās visas ir mūsu darba 
pamattēmas, no kurām mēs veidojam mūsu 
veselība aprūpi.
Kongress mums vienmēr ir profesionālie svētki 
un īpašs notikums arī sociālajā dzīvē – informā-
cija, jaunumi, darba rezultāti un komunikācija 
trīs dienu garumā stiprina koleģialitāti un sav-
starpējo sapratni. Ceru, ka ieguvējas no tā ir visas 
Latvijas sievietes.

TAUTA UN VESELĪBA
Iznāk reizi trijos mēnešos
Izdevējs: SIA Medicīna un prese
Reģ.nr. 42103056373
Izdevniecība: SIA Medicīna un prese

Redaktore: Sarma Zvirbule
Datorgrafi ka: Guntis Gvozdevs
Adrese: Zāļu iela 16a–20,
Liepāja, LV–3401

E-pasts: fl akss@inbox.lv
Pārpublicējot vai citējot materiālus,
atsauce uz Tauta un Veselība obligāta.
Tālr. 27884476

Izplatīšana: tikai Latvijas slimnīcās,
medicīnas centros, poliklīnikās.
Bez maksas.
Iespiests a/s Kroonpress.
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Dace Matule: 
«Reproduktīvā 
veselība, grūt-
niecības laiks, 
auglīša vese-
lība, dzemdību 
brīdis, pareiza 
kontracep-
cijas izvēle, 
neauglība, 
onkoloģija, sie-
vietes veselība 
menopauzē – 
tas viss ir mūsu 
redzeslokā, 
un mēs apzi-
nāmies šo 
atbildību.»Fo
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PROFILAKSE

LAUMA ABRAMOVIČA

Jau četrus gadus Latvijā darbojas valsts 
apmaksāta programma, kuras ietvaros 
12 gadus vecas meitenes vakcinē pret cil-
vēka papilomas vīrusa infekciju. Atsevišķi 
šī vīrusa tipi var izraisīt dzemdes kakla 
vēzi. Slimību profi lakses un kontroles 
centra dati liecina, ka ik mēnesi dzem-
des kakla vēzis tiek diagnosticēts aptu-
veni 20 Latvijas sievietēm. Ik mēnesi no 
dzemdes kakla vēža izraisītajām sekām 
mirst aptuveni 10 sievietes Latvijā.

Par vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusa 
onkogēnajiem tipiem un dzemdes kakla vēzi 
stāsta Latvijas Onkoloģijas centra Onkoķirurģi-
jas klīnikas Ginekoloģijas nodaļas ārsts, medicī-
nas doktors Ronalds Mačuks.

– Kādi argumenti, pierādījumi apliecina vaja-
dzību veikt meiteņu vakcināciju?
– Klīniskajos pētījumos ir pierādīts, ka ar vak-
cināciju ir iespējams samazināt saslimstību ar 
dzemdes kakla vēzi un arī ārējo dzimumorgānu 
kondilomām. Aptuveni 70% no visiem dzemdes 
kakla vēža gadījumiem izraisa 16. un 18. cilvēka 
papilomas vīrusa (HPV) genotips, un vakcīnā ir 
izmantotas daļiņas no tiem. Dzemdes kakla vēzis 
ir otrs biežāk sastopamais audzējs sievietēm 
vecumā līdz 45 gadiem. Vakcīna, kas var poten-
ciāli novērst vēža rašanos, ir milzīgs solis primārās 
pro� lakses jomā.
– Kāpēc vakcinācija jāveic tieši 12 gadus 
vecām meitenēm? Vai vakcināciju šajā vecumā 
nevar uzskatīt par priekšlaicīgu?
– HPV ir izplatīts vīrusa tips, ko cilvēks otram var 
nodot dzimumkontakta laikā. Tāpēc ir ļoti sva-
rīgi vakcinēties, pirms sieviete ir sākusi dzimum-
dzīvi, tad efekts ir vislielākais. Pie mums šajā 
vecumā meitenes lielākoties nav uzsākušas sek-
suālas attiecības.
Vēl viens nozīmīgs faktors – šajā vecumā ir ļoti 
aktīva imūnā sistēma, tāpēc tās atbildes reakcija 
uz vakcīnu ir ļoti stipra, noturīga. Tomēr iepriekš 
teiktais nenozīmē, ka vakcīna ir derīga tikai mei-
tenēm, kurām nav bijis seksuālo attiecību. Ir 
pētījumi par to, ka šīs vakcīnas var pielietot arī sie-
vietēm, kuras ir uzsākušas dzimumdzīvi. Nelielos 
pētījumos ir pierādīts, ka sievietēm, kuras ir dzī-
vojušas dzimumdzīvi, kā arī tām sievietēm, kurām 
jau ir radušās klīniskas dzemdes kakla izmaiņas, 
saņemot vakcīnu pēc priekšvēža stāvokļu ārstē-
šanas, ir krietni mazāk recidīvu nekā sievietēm, 
kuras pēc ārstēšanas vakcīnu nav saņēmušas. 
Tātad ir vērts vakcinēties arī pēc ārstēšanas, īpaši 
gadījumos, ja sievietei turpmāk ir iespējami vai-
rāki dzimumpartneri.
Vakcinēšanās un vēlākos gados arī regulārs 
ginekologa apmeklējums ļauj līdz minimu-
mam samazināt iespēju saslimt ar dzemdes 
kakla vēzi. 2009. gadā tika aizsākta valsts orga-
nizētā un apmaksātā dzemdes kakla vēža skrī-
ninga programma. Tās ietvaros sievietes, sākot 
no 25 gadu vecuma, reizi trīs gados saņem uzai-
cinājumu bez maksas doties pie ginekologa, kurš 
paņems citoloģisko uztriepi. Tādējādi ir iespējams 
atklāt izmaiņas vēl pirmsvēža stadijā vai audzēju 
agrīnā stadijā.
Vakcinācija ir primārā pro� lakse, kas var potenciāli 
novērst vēža rašanos, taču veiksmīgākai ārstēša-
nai vēlams vakcinēties un regulāri veikt skrīningu 
jeb onkocitoloģiskās uztriepes pārbaudi.
– Ko vajadzētu darīt ģimenes ārstiem, kuri 
vakcinē pusaudzes valsts imunizācijas 

programmas ietvaros, lai mātēm un meitām 
novērstu šaubas un bažas par vakcinēšanos, 
tās iespējamajām sekām?
– Ģimenes ārstiem vispirms vajadzētu pašiem 
saprast, ka šī vakcīna ir efektīva un droša. Tad viņi 
ar lielāku pārliecību varēs runāt gan ar vecākiem, 
gan bērniem.
– Varbūt par to būtu jāmāca veselības mācī-
bas stundās skolā?
– Noteikti vajag mācīt, jo pusaudžiem ir visai vājas 
zināšanas gan par reproduktīvo veselību, gan 
par to, kā sevi pasargāt no dažādām saslimša-
nām. Ļoti svarīgi ir ieaudzināt sabiedrībā atbildī-
bas sajūtu, lai sievietes pašas rūpētos par sevi, jo 
tām sievietēm, kas seko līdzi savai veselībai, sli-
mības visbiežāk tiek atrastas agrīnākās stadijās, 
kad izārstēšanas iespējas ir ļoti labas. Sievietēm 
liela problēma ir krūts vēzis. Ja sieviete ir iemācī-
jusies, kā veikt pašpārbaudi, un regulāri to dara, 
viņai krūts vēzi var atrast ļoti agrīnā stadijā un 
efektīvi izārstēt, vienlaikus izvairoties no dažā-
dām psiholoģiskām problēmām un saglabājot 
savu pievilcību.
– Vai dzemdes kakla vēža pro� laksei nepietiek 
ar vienkāršām ginekoloģiskām pārbaudēm?
– Es esmu par to, ka tādām valstīm kā Latvijai, 
kurām ir ierobežoti � nanšu līdzekļi medicīnai, var-
būt pietiktu veikt kvalitatīvu onkocitoloģisko skrī-
ningu. Lai gan pašlaik onkocitoloģiskajā uztriepē 
pēta, vai dzemdes kaklā ir kādas izmaiņas, bet 
nenosaka cilvēka papilomas vīrusa klātbūtni orga-
nismā. Vairumā in� cēšanās gadījumu vīruss pēc 
laika izzūd, taču tas var palikt organismā un dzīvot 
tur ilgstoši. Jo ilgāk tas paliek organismā, jo risks, 
ka tas var izraisīt izmaiņas dzemdes kaklā, ir lie-
lāks. Šis vīruss gandrīz vienmēr ir dzemdes kakla 
vēža rašanās priekšnosacījums. Vakcīna pasargā 
no in� cēšanās ar cilvēka papilomas vīrusu.
Latvijā šobrīd onkocitoloģiskā skrīninga aptvere 
ir nepietiekama, lai skrīnings kļūtu izmaksu efek-
tīvs – tā aptvere svārstās ap 30%, bet par efekti-
vitāti var runāt, sasniedzot 70% robežu. Latvijā 
izveidojusies paradoksāla situācija – mēs mak-
sājam par neefektīvu skrīningu, neapmierinošu 
vakcinācijas aptveri un turpinām ārstēt sievie-
tes ar dzemdes kakla vēzi. Pareizāk būtu veikt 
atbilstošas likuma izmaiņas, kas motivētu sievie-
tes atsaukties uz izsūtītajām aicinājuma vēstulēm, 
savukārt neapmeklēšanas gadījumā, saslimstot 
ar dzemdes kakla vēzi, sievietei būtu jāpiedalās 
ārstēšanā ar līdzmaksājumu.
– Vai jums ir nācies dzirdēt kādus mītus vai 
baumas par vakcināciju?
– Šobrīd vakcīna pie mums ir pieejama samērā 
īstu laiku, dati vēl nav pilnīgi, tāpēc ir saprotamas 
cilvēku bažas: vai tiešām viss ir tik labi un vai īster-
miņa sarežģījumi pēc vakcīnām ir nenozīmīgi. Bie-
žākās blakusparādības, ko var izraisīt vakcinācija, 
ir galvassāpes, muskuļu sāpes, apsārtums, pietū-
kums dūriena vietā, nogurums.
Ana� laktiskās reakcijas ir novērotas apmēram 2,9 
gadījumos uz 100 tūkstošiem, kas ir gandrīz čet-
ras reizes mazāka par mirstību no dzemdes kakla 
vēža, kas Latvijā ir aptuveni 9,6 uz 100 tūkstošiem 
iedzīvotāju. Ana� laktisko reakciju var novērst, 
savukārt 9,6 ir tās sievietes, kas no vēža nomirst. 
Saslimstība ir vēl divtik lielāka.
Attiecībā uz vēlīnām vakcīnas izraisītām blakuspa-
rādībām ir daudz neskaidrību. Žurnālā The Lancet 
2013. gada augusta numurā ir publicēts raksts par 
to, ka Japānas Veselības ministrija atsauc savas 
rekomendācijas meiteņu vakcinācijai. Vakcināci-
jas programma pagaidām netiek pārtraukta, taču 
tiek atcelta jebkāda veida propaganda. Šo reko-
mendāciju atsaukšana un publikācija prestižajā 

žurnālā ir radījusi sašutumu gan pacientos, gan 
arī veselības aprūpes speciālistos. O� ciāli kā viens 
no iemesliem tiek minēta bieži sastopamā lokālā 
sāpju reakcija injekcijas vietā.
– Jūs jau minējāt, ka skolēniem par dzemdes 
kakla vēzi būtu jāstāsta veselības mācības 
stundās, bet kā izpratni par šo slimību veidot 
pārējā sabiedrības daļā?
– Praksē esmu novērojis, ka uz lielu daļu dzemdes 
kakla vēža pacienšu klasiskie reklāmas un plašsa-
ziņas līdzekļi neiedarbojas. Tās ir sievietes, kuras 
neuzrunās reklāmas stendi vai izkārtnes ar aici-
nājumu vakcinēt savas meitas. Vēl viena daļa sie-
viešu nepārtraukti atliek apmeklējumu pie ārsta, 
aizbildinoties, ka to izdarīs kaut kad vēlāk, kad būs 
mazāk darba utt.
Es visiem saviem studentiem mācu, ka mēs vistie-
šākajā veidā esam paši sava likteņa veidotāji. Tās 
sievietes, kas ir apzinīgas, veic krūšu pašizmeklē-
šanu, atsaucas uz aicinājuma vēstulēm apmeklēt 
dzemdes kakla vēža skrīningu, kā arī, parādoties 
patoloģiskiem izdalījumiem no dzimumceļiem, 
nekavējoties apmeklē ārstu, var izvairīties, laikus 
diagnosticēt un veiksmīgi izārstēt lielāko daļu no 
ļaundabīgajām ginekoloģiskajām saslimšanām.
Onkoloģiskās saslimšanas cilvēki parasti saista 
ar ko ļoti nepatīkamu un mēģina izvairīties no 
domām par šīm saslimšanām, atstājot rūpes par 
to kāda cita varā. Es gribu cilvēkus iedrošināt, ka 
šīs saslimšanas ir iespējams lieliski kontrolēt, ja 
mēs paši esam apzinīgi.

Pasargāt no dzemdes kakla vēža

HPV ir izplatīts vīrusa tips, ko cilvēks otram var nodot dzimumkontakta laikā. Tāpēc ir 
ļoti svarīgi vakcinēties, pirms sieviete ir sākusi dzimumdzīvi, tad efekts ir vislielākais.

Rādītājs 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012. g. 2013. g.
2014. gada
janv. – aug.

Izsūtīto uzaicinājuma vēstuļu skaits 208 359 224 657 181 808 204 198 202 472 120 232

Izmeklējumu veikušo personu skaits 30 942 34 468 62 796 54 503 55 498 35 171

Izmeklējumu veikušo personu skaits periodā/
izsūtīto uzaicinājuma vēstuļu skaits periodā

14,9% 15,3% 34,5% 26,7% 27,4% 29,3%

Vakcinācija pret cilvēka 
papilomas vīrusa (HpV) 
infekciju 2010.–2013. gadā 
(1. pote)1
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1 No 2010. gada 1. septembra Latvijā uzsākta 12 gadus vecu 
meiteņu vakcinācija pret HPV, kas izraisa dzemdes kakla vēzi.

Avots: Slimību pro� lakses un kontroles centrs

Dzemdes kakla vēža skrīnings (profi laktiskā pārbaude)

Skrīninga testa rezultāta kods 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads

C0 436 563 573 468 404

C1 15 456 17 414 32 326  29 082 31 056

C2 14 316 15 695 28 667 23 803 22 932

C3 632 642 960 939 824

C4 98 145 253 195 262

C5 3 5 16 15 16

C6 1 4 1 1 4

Izmeklējumu veikušo personu skaits 30 942 34 468 62 796 54 503 55 498

Skrīninga testa rezultāta koda skaidrojums
C0 – Testēšana bez rezultāta
C1 – Norma, nav atrasts intraepiteliāls 
bojājums

C2 – Šūnu labdabīgas/reaktīvas izmaiņas
C3 – LSIL: viegla displāzija/HPV pazīmes
C4 – HSIL: vidēja/smaga displāzija

C5 – Vēža šūnas
C6 – Saplīsis stikliņš

Avots: Nacionālais veselības dienests
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Sievietes
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ANNA KALNIŅA

Dzemdes kakla vēzis – tie ir vārdi, kurus 
dzirdot, nodreb katras sievietes un 
nereti arī mīloša vīra sirds. Tomēr skaitļi 
ir nepielūdzami un skarbi pierāda, ka ne 
tuvu katra sieviete rūpējas par savu vese-
lību tādā mērā, cik tas būtu iespējams, 
un dara visu, lai sevi un savus tuvinie-
kus pasargātu no izplatītas slimības un 
tās sekām.

Par dzemdes kakla vēža skrīninga programmu, 
ārstēšanas metodēm un pro�laksi Sievietes vese-
lības avīzei stāsta profesore Dace Rezeberga, 
Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un 
ginekoloģijas katedras vadītāja, Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas Ginekoloģijas 
klīnikas vadītāja un Rīgas Dzemdību nama gal-
venā ginekoloģe.

– Latvijā jau vairākus gadus darbojas valsts 
organizētā dzemdes kakla vēža skrīninga 
programma. Kāda šobrīd ir situācija, vai šīs 
programmas rezultāti atbilst gaidītajam un 
sieviešu veselības stāvoklis uzlabojas?
– Latvijā dzemdes kakla vēža skrīninga prog-
ramma darbojas kopš 2009. gada. Jāatzīst, gal-
venais, kas mūs satrauc, ir nepietiekamā sieviešu 
atsaucība. 2011. gadā uzaicinājuma vēstulei atsau-
kušies 34,84% sieviešu, bet 2013. gadā – tikai 
27,41% mērķauditorijas. Tas nozīmē, ka atsau-
cība nepieaug.
– Vai tas norāda, ka sievietes nevēlas rūpēties 
par savu veselību, vai tomēr ir citi iemesli?
– Sabiedriskajā telpa ir par maz informācijas un 
atgādinājumu. Sievietes nesaprot, ka ar uzaici-
nājuma vēstuli var doties arī pie ginekologa uz 
privātpraksi, ne tikai pie ārsta valsts ārstniecības 
iestādēs. Patiesībā ir veikts daudz vairāk citolo-
ģisko analīžu, nekā uzskaitīts programmā, jo tajā 
tiek reģistrētas tikai valsts apmaksātās analīzes, 
neiekļaujot tās, par kurām maksājusi paciente 
pati. Piemēram, 2012. gadā no visām veiktajām 
citoloģiskajām analīzēm 42% izdarīti program-
mas mērķauditorijai. No tām tikai 40% izdarīti skrī-
ninga programmas ietvaros, bet 60% – ārpus tās. 
Līdz ar to tiek traucēts programmas mehānisms 
un nav zināmi precīzi skaitļi, kas atspoguļotu Lat-
vijas sieviešu veselības stāvokli. Ideāli būtu, ja 
visas citoloģiskās analīzes tiktu veiktas organi-
zētā skrīninga ietvaros, ko valsts veselai sievietei 
apmaksā reizi trijos gados.
Gribētos, lai valstī organizētie vēža skrīningi tiktu 
attīstīti kopējā tīklā, nevis tā kā šobrīd – atsevišķi 
dzemdes kakla, krūts un kolorektālais audzējs. 
Pašlaik uzaicinājuma vēstules izsūta un rezultātus 
reģistrē Nacionālais veselības dienests, bet pie-
trūkst cilvēkresursu, lai pārliecinātos un pie�ksētu, 
kas ar pacientu notiek tālāk, vai slimība atkārtojas, 
konstatētu, kur ir vājās vietas utt. Citās valstīs ar 
to nodarbojas veseli institūti, bet pie mums nav 
visaptverošas pārraudzības institūcijas, kas nodar-
botos ar skrīninga koordinēšanu.
– Ir dzirdēts par Latvijā veikto citoloģisko ana-
līžu neprecizitāti. Vai citviet Eiropā un pasaulē 
situācija atšķiras? Vai ir pieejamas precīzā-
kas metodes?
– Latvijā lieto citu citoloģijas izvērtēšanas metodi, 
nevis Eiropas standartā noteikto, un tas zināmā 
mērā rada problēmas, salīdzinot rezultātus pie 
mums un citās valstīs. Tādu pašu metodi kā pie 
mums izmanto Krievijā. Agrāk tāda tika lietota arī 
Igaunijā un Lietuvā, bet šīs valstis jau ir pārgājušas 
uz Eiropas standartu. Mums ir jāapzinās, ka pāreja 
prasa arī papildu �nansējumu, tostarp speciālistu 

sagatavošanā. Tā ir multifaktoriāla problēma, jo 
šobrīd topošie ārsti nav motivēti specializēties 
citoloģijas jomā. Viņi grib nonākt Eiropas apritē, 
bet tas nav iespējams, ja izmantojam citu metodi. 
Līdz ar to panākt radikālas izmaiņas šobrīd ir grūti.
 Problēma ir arī apstāklī, ka Latvijā analīzes nereti 
tiek veiktas mazās laboratorijās, kurās ne vienmēr 
ieviesta kvalitātes uzraudzība. Lai pakalpojums 
būtu kvalitatīvs, jābūt atbilstošām tehnoloģijām, 
cilvēku prasmēm, kā arī noteiktam darba apjo-
mam gadā. Pakalpojuma pietuvināšana iedzīvo-
tājiem nereti nes līdzi arī nesamērīgu kvalitātes 
samazināšanos. Latvijas apstākļos visas citolo-
ģiskās analīzes visai valstij būtu iespējams veikt 
arī vienā centrā.
Runājot par analīžu rezultātiem, jāatzīst, ka šobrīd 
tie bieži norāda, ka sieviete nav ne īsti vesela, ne 
slima, respektīvi, tie īsti neatbilst normai, bet arī 
nenorāda uz priekšvēža izmaiņām. Šādos gadī-
jumos analīzes jāatkārto pēc pusgada. Ja analīžu 
rezultāti ir neskaidri trīs reizes pēc kārtas, pacients 
tiek nosūtīts uz padziļinātiem izmeklējumiem.
Mēs esam viena no tām Eiropas valstīm, kur 
valsts nemaksā par cilvēka papilomas vīrusa, 
kas ir dzemdes kakla vēža izraisītājs, noteikšanu. 
Nosakot cilvēka papilomas vīrusa klātbūtni dzi-
mumceļos, sieviešu grupa ar neskaidriem citolo-
ģisko analīžu rezultātiem uzreiz zinātu, vai viņas 
ir vai nav vīrusa nēsātājas. Attiecīgi būtu skaidra 
arī turpmākās ārstēšanas nepieciešamība: ja nav 
vīrusa, risks ir minimāls.
– Kādi varētu būt ieguvumi, nosakot HPV klāt-
būtni organismā?
– Arvien vairāk pierādījumu pamato HPV vīrusa 
noteikšanu dzimumceļos. Atsevišķas bagātas 

Eiropas valstis HPV noteikšanu izmanto kā pri-
māro skrīninga metodi. Ja vīrusa nav, slimības 
attīstīties nevar, turklāt piedāvātie testi ļauj 
noteikt veselu paleti onkogēno HPV vīrusa tipu, 
ne tikai 16. un 18., no kuriem pasargā vakcīna. Tā 
kā ir zināms, ka pēc in�cēšanās dzemdes kakla 
vēža attīstībai nepieciešami vairāk nekā desmit 
gadi, attiecīgi HPV noteikšana būtu jāatkārto retāk 
nekā citoloģiskie izmeklējumi, piemēram, reizi 
piecos gados. Lai gan tests ir salīdzinoši dārgs, 
sievietei dzīves laikā būtu jāveic mazāks testu 
skaits, un �nanšu līdzekļu patēriņš izlīdzinātos. 
HPV noteikšana būtiska ir arī pēc ķirurģiskas 
pirmsvēža izmaiņu ārstēšanas – tā var noteikt, 
vai sievietei joprojām pastāv dzemdes kakla vēža 
attīstības risks, vai viņa šobrīd ir pilnībā izārstēta. 
Lai gan HPV noteikšana šobrīd ir pierādīta kā efek-
tīva metode dzemdes kakla pirmsvēža saslim-
šanu novēršanā, Latvijā sievietei par šie testiem ir 
jāmaksā pašai, jo valstij tam ir nepieciešami papil-
dus �nanšu resursi. Tā kā nākamo gadu Veselības 
ministrija ir pasludinājusi par onkoloģijas gadu, 
pastāv cerība, ka arī skrīningu uzlabošanai tiks 
atrasti papildus �nanšu līdzekļi.
– Vai cilvēka papilomas vīrusa klātbūtne 
nozīmē, ka vēzis ir neizbēgams?
– Jaunām sievietēm ļoti bieži cilvēka papilomas 
vīrusa klātbūtne dzimumceļos ir pārejoša, bet pēc 
30–35 gadu vecuma varbūtība, ka organisms pats 
no tā atbrīvosies, ir ievērojami mazāka. Līdz ar to 
būtu labi ieviest papilomas vīrusa testēšanu kon-
krētām pacientu grupām. Pagaidām to var izdarīt 
tikai par maksu.
Dzemdes kala vēža skrīnings ir ievērojami atšķi-
rīgs no citiem valstī organizētajiem skrīningiem, 

kas atklāj jau esošu vēzi. Veicot citoloģisko izmek-
lēšanu, dzemdes kakla vēzi iespējams atklāt jau 
priekšvēža stadijā, kad to var pilnībā izārstēt, 
saglabājot iespēju dzemdēt bērnus un dzīvot 
absolūti pilnvērtīgi.
– Kādas ārstēšanas metodes tiek izmantotas, 
ja onkocitoloģiskajā pārbaudē konstatē novir-
zes no normas?
– Ja ir diagnosticēta priekšvēža stadija, tad 
paciente tiek nosūtīta uz kolposkopiju – papla-
šinātu dzemdes kakla apskati palielinājumā – un 
audu paraugu paņemšanu no vietas, kurā vēro-
jamas vislielākās izmaiņas.
Arī ārstēšana – bojāto audu izņemšana – notiek 
kolposkopa kontrolē; tas ir būtiski, jo ir jāiz-
ņem visi bojātie audi, vienlaikus arī tik maz, cik 
vien iespējams.
Kolposkopija Latvijā pēdējos gados ir atdzimusi, 
un mēs cenšamies iedzīvināt Eiropā noteiktos 
kvalitātes standartus – apmācītu medicīnisko 
personālu, manipulāciju veikšanu noteiktos kol-
poskopijas centros, kas savukārt nodrošinātu 
pietiekamu veikto procedūru skaitu. Latvijā ir 
ļoti laba iespēja attīstīt šo pakalpojumu kvalita-
tīvi. Ja šādi centri atrastos Rīgā, Daugavpilī un 
Liepājā, tad pakalpojuma sniedzēju skaits būtu 
pietiekams, lai varētu kvalitatīvi palīdzēt Latvi-
jas sievietēm.
– Neliels pakalpojuma sniedzēju loks droši 
vien paildzina pacientu gaidīšanas laiku?
– Šobrīd cilvēkiem ir jāstāv rindā uz kolposko-
piju, bet ir jāatceras – ja nepieciešamība pēc tās 
atklāta skrīninga programmas ietvaros, tad pie 
speciālista iespējams tikt ātrāk. Tāpat arī pacien-
tes, kam jau ir ļoti dziļas patoloģiskas izmaiņas, 
ārsts pieņems pēc iespējas ātrāk. Savukārt gadī-
jumos, kad izmaiņas ir nelielas, sievietes var 
pagaidīt nepieciešamo laiku, jo slimības attīs-
tības process nav tik straujš. Būtiski ir izmantot 
valstī paredzēto iespēju, iesaistīties skrīninga 
programmā un, saņemot vēstuli, to ņemt līdzi, 
apmeklējot ginekologu. Ja veselības problēmas 
konstatē skrīninga programmas ietvaros, turp-
māka izmeklēšana un ārstēšana ir tūlītēja. Savu-
kārt, ja patoloģija atklāta parasta ginekoloģiska 
apmeklējuma laikā, bez uzaicinājuma vēstules 
būs jāstāv rindā.
– Kā sievietes var sevi pasargāt no dzemdes 
kakla audzēja vēl pirms vīrusa vai patoloģisku 
izmaiņu konstatēšanas?
– No 2010. gada Latvijā ir uzsākta valsts apmak-
sāta 12 gadus vecu meiteņu vakcinācija pret cil-
vēka papilomas vīrusu. Tās rezultāti būs reāli 
redzami tad, kad šīm meitenēm būs 25–59 gadi. 
Pētījumi rāda, ka vakcīnas sievietes aizsargā labi. 
Tomēr jāsaprot, ka tā nav 100% garantija. Vakci-
nācija notiek pret diviem onkogēnajiem papilo-
mas vīrusa tipiem un darbojas arī pret izcelsmes 
ziņā tiem tuvākajiem tipiem. Tomēr vīrusa tipu ir 
daudz vairāk.
Jāatzīst, ka arī vakcinācijas aptvere varētu būt 
labāka. 2013. gada pirmajā pusē vakcinēti tikai 
50,9% mērķa grupas meiteņu.
Arī vakcinācijai, tāpat kā skrīningam, vajadzētu 
būt ģimenes ārsta kompetencē, jo tieši viņam ir 
vislielākā iespēja izsekot, vai meitene ir vakcinēta, 
vai sieviete ir saņēmusi uzaicinājuma vēstuli un ir 
piedalījusies skrīninga programmā. Tieši ģimenes 
ārsts atšķirībā no ginekologa var atjaunot nozau-
dētu uzaicinājumu.
Valsts ir ļoti rūpējusies, lai saslimstība ar dzemdes 
kakla vēzi ietu mazumā. Ja mēs visi izmantotu 
valsts radītās iespējas, tad saslimstība mazinā-
tos. Ir muļķīgi neizmantot izdevību pasargāt sevi 
un mūsu meitas no bīstamas saslimšanas, ja tāda 
ir dota.

Dace Rezeberga: «Ir muļķīgi sevi nepasargāt»
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Dace Rezeberga: «Mēs esam viena no tām Eiropas valstīm, kur valsts nemaksā par 
cilvēka papilomas vīrusa, kas ir dzemdes kakla vēža izraisītājs, noteikšanu. Nosa-
kot cilvēka papilomas vīrusa klātbūtni dzimumceļos, sieviešu grupa ar neskaidriem 
citoloģisko analīžu rezultātiem uzreiz zinātu, vai viņas ir vai nav vīrusa nēsātājas. 
Attiecīgi būtu skaidra arī turpmākās ārstēšanas nepieciešamība: ja nav vīrusa, risks 
ir minimāls.»
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Sievietes
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Šā gada pavasarī Latvijas sievietēm 
kļuva pieejams jauns, drošs un ērts 
kontracepcijas veids – kontraceptī-
vais implants.

Par zemādas kontracepciju jeb kontracep-
tīvo implantu un savu pieredzi darbā ar šo 
jauno metodi stāsta KZS klīnikas ginekoloģe 
Inese Zālamane.

– Kas ir zemādas kontracepcija un kā tā 
darbojas? 
– Tas ir implants – četrus centimetrus garš, ļoti 
plāns, elastīgs stienītis, ko ievada zem ādas, 
augšdelma iekšpusē. Stienītis trīs gadus izdala 
hormonus, un tie zem ādas uzsūcas. Implantu 
ievieto lokālajā anestēzijā, procedūra ir ļoti īsa, 
un sāpīgs ir tikai anestēzijas ievades brīdis. Pēc 
procedūras rokai uz 24 stundām uzliek stingru 
pārsēju. Zemādas kontracepcijas īpatnība ir tāda, 
ka šis implants satur tikai viena veida progestīnu 
saturošu kontraceptīvu, līdz ar to tam ir speci� s-
kāka iedarbība nekā parastajām hormonālajām 
tabletēm. Implants darbojas vairākos veidos: 
novērš olšūnas izkļūšanu no olnīcas un apgrūtina 
spermatozoīdu nokļūšanu līdz olšūnai, mainot 
dzemdes kakla vidi.
– Citviet pasaulē šo kontracepcijas veidu lieto 
jau sen. Kāpēc pie mums tas kļuvis pieejams 
tikai šogad?
– Ir daudz dažādu medikamentu un medicī-
nisko ierīču, kas mūsu valstī netiek ievesti, jo 
Latvija ir salīdzinoši maza un patērētāju loks ir 
neliels. Reģistrācijas procedūra ir ļoti dārga, un 
zāļu � rmas aprēķina, ka uz potenciālo pircēju 
daudzuma fona tas nav izdevīgi. Tiesa, iespēja 
implantu iegādāties bija arī agrāk, tikai tā cena 
bija augstāka. Mums bija pacientes, kas, dzīvojot 
ārzemēs, implantu jau bija lietojušas, un gribēja 
turpināt. Viņām bija iespēja to pasūtīt no ārze-
mēm un saņemt Saules aptiekā, taču visa proce-
dūra bija dārgāka un sarežģītāka, jo tas nebija 
Latvijā reģistrēts līdzeklis un mēs to plaši nelie-
tojām. Šobrīd, kad mēs ar pacienti runājam par 
kontracepciju, viena no iespējām, ko varam pie-
dāvāt, ir šis implants. Esam ļoti priecīgi, ka tāda 
iespēja ir, jo plašāka kontraceptīvu izvēle ļauj 
sievietei veiksmīgāk izvēlēties viņai pieejamāko 
un tīri psiholoģiski pieņemamāko.
– Cik populāra zemādas kontracepcija ir citās 
valstīs? 
– Citviet tā ir diezgan izplatīta, piemēram, Skan-
dināvijā, bet ir zemes, kur to lieto ļoti maz. Dau-
dzās zemēs kontracepciju apmaksā valsts. Ārsts 
vai ārsta palīgs izvēlas kontracepcijas metodi, 
piemēram, šo, un daudzas sievietes to lieto kā 
stabilu, ilgstošu kontracepcijas līdzekli. Tādējādi 
nav pārāk bieži jāapmeklē ārsts, lai saņemtu kon-
tracepcijas līdzekļu receptes. Domāju, ka tāpēc 
arī daudzām manām pacientēm, kas dzīvoju-
šas vai dzīvo ārzemēs, ir ievadīti šie implanti vai 
ieliktas spirāles. Tas ir viens ārsta apmeklējums, 
implanta ievadīšana, un tad tikai reizi gadā ir 
jāaiziet uz kontroli.
– Kādas ir implanta priekšrocības?
– Priekšrocība ir tāda, ka, ievadot implantu vienu 
reizi, kontraceptīvais efekts ilgst trīs gadus. Tas 
ir ļoti parocīgi, ja salīdzina ar tabletēm, kas ir 

jālieto ļoti precīzi, un nevēlama grūtniecība 
parasti iestājas tad, ja tabletes netiek pareizi 
lietotas. Zemādas kontracepciju nav iespējams 
lietot nepareizi – implants ir vienreiz ievadīts 
un darbojas trīs gadus. Ir daži nosacījumi, kas 
ir jāievēro, bet faktiski sievietei nav katru dienu 
par to jādomā, jāatceras, nav stresa, vai tablete 
ir iedzerta. Līdz ar to šie trīs gadi kontracepcijas 
ziņā ir ļoti droši un ērti.
– Izvēloties kontracepciju, viens no svarīgā-
kajiem ir jautājums par tās drošumu.
Šī kontracepcija ir ļoti droša – tās efektivitāte ir 
99%, ja implants ir ievadīts īstajā cikla dienā un 
pareizi. Ir pavisam nedaudzi medikamenti, kurus 
nav vēlams lietot, ja ievietots implants, bet to 
noskaidro vizītes laikā.
– Vai visu trīs gadu laikā šī kontracepcijas 
metode ir vienlīdz iedarbīga?
– Mazliet uzmanīgām jābūt tām sievietēm, 
kurām ir izteikta adipozitāte jeb aptaukošanās. 
Tad iespējams, ka šīs kapsulas iedarbības laiks 
ir nedaudz īsāks, varbūt pieaug mēnešreižu 
apjoms un sievietei ir kādas sūdzības, bet fak-
tiski nekādām nobīdēm laikā nevajadzētu būt, 
jo � rma, izstrādājot šo līdzekli, ir parūpējusies, 
lai tas vienlīdz efektīvi darbotos visus trīs gadus.
– Cik drīz pēc implanta ievietošanas sākas tā 
kontraceptīvā iedarbība?
– Tas sāk darboties jau pirmās diennakts laikā, 
tāpēc ir ļoti svarīgi, kad to ievada. Mēs iesakām 
implantu ievadīt mēnešreižu pirmajās dienās vai 
gadījumā, ja sieviete lieto tabletes, no tabletēm 
uzreiz pāriet uz implantu.
Mēs savā klīnikā ļoti daudz runājam ar pacien-
tēm, apspriežamies, dodam lasīt dažādus mate-
riālus. Viņas ar tiem iepazīstas, nāk pie mums 
atkārtoti, uzdod jautājumus, un tikai tad, kad 
galīgā izvēle ir izdarīta, es ievietoju implantu.
Sievietei ir jāsaprot, kādu kontracepciju viņa 
izvēlas, nevis ārsts izdara izvēli viņas vietā. Ārsta 
uzdevums ir sievieti izmeklēt un piedāvāt to, kas 
viņas situācijā derētu. Viņa pati izvēlas, kas būtu 
ērtāk lietojams.
– Kad šo izsargāšanās metodi nedrīkst lietot?
– Visos tajos pašos gadījumos, kad vispār 
nedrīkst izmantot hormonālo kontracepciju – 
tas ir asinsvadu nosprostojumu, tromboembo-
lisko slimību, diabēta, sirds slimību, nopietnu 
aknu saslimšanu un audzēju, kā arī individu-
ālas nepanesības gadījumos. Cik pārdomāts ir 
lēmums, daudzējādā ziņā ir atkarīgs arī no sie-
vietes, kura atnākusi uz konsultāciju. Ir tādas, 
kas visu ļoti pamatīgi izlasa, domā un rūpē-
jas par sevi, bet ir arī mazliet vieglprātīgākas. 
Es bieži piedāvāju vienu mēnesi lietot ges-
tagēna tabletes un pamēģināt, vai derēs tīra 
gestagēna terapija, jo es vēlos, lai manas pacien-
tes ir apmierinātas ar izvēlēto kontracepcijas 
līdzekli. Implanta izņemšana nav tikpat vien-
kārša kā kādu dienu pārstāt dzert tabletes. Sie-
vietei ir jāiet pie ārsta, jāveic lokālā anestēzija, 
iegriezums ādā un tad varam implantu izņemt. 
Tāpēc labāk ir iet izmēģinājuma ceļu – ja pēc 
gestagēna tablešu lietošanas viņa jūtas labi un 
ir apmierināta, mēs ievietojam implantu. Tad 
pēc implanta ievietošanas ir mazāk sūdzību.
– Kādas var būt sūdzības un blakusparādības 
pēc implanta ievietošanas?
– Pēc implanta ievietošanas var būt neliela 
apjoma, bet ilgākas menstruācijas, asiņaina 

smērēšanās, var nebūt tik regulārs, precīzs cikls. 
To, kāda būs reakcija uz implantu, redzam jau 
pirmajos trīs mēnešos. Var būt arī individuālas 
sūdzības, piemēram, ja implants nav pareizi ieva-
dīts vai pirmajā diennaktī pēc tā ievadīšanas ir 
bijuši kaut kādi režīma pārkāpumi, noņemta saite 
un implants izkustējies, vai organisms atgrūž 
implantu, jo tas tomēr ir svešķermenis. Taču man 
tādas pieredzes nav un manām pacientēm viss 
ir bijis ļoti labi.
– Vai implantu drīkst ievietot, ja sieviete baro 
bērnu ar krūti?
– To var lietot zīdīšanas laikā. Lai arī neliels hor-
mona daudzums nokļūst mātes pienā, tas neie-
tekmē piena veidošanos krūtīs vai tā kvalitāti, kā 
arī bērna attīstību. Taču, ja sieviete baro bērnu 
ar krūti, pirms implanta ievietošanas par to jāin-
formē ginekologs.
– Trīs gadi ir ilgs laiks, dzīves plāni var mai-
nīties. Ja implantu izņem ātrāk, cik drīz pēc 
tam var iestāties grūtniecība?
– Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir mensturālais cikls 
implanta lietošanas laikā. Būtībā ir jāsagaida vie-
nas kārtīgas mēnešreizes, kas ir sākušās jau pēc 
implanta izņemšanas, un tad nākamā cikla laikā 
var iestāties grūtniecība, jo šim implantam nav 
nekāda kumulatīva efekta. Jāzina, kurā cikla fāzē 
implants tiek izņemts, lai tas nenotiktu brīdī, kad 
vēl varētu notikt ovulācija un var rasties kaut 
kāda ietekme uz endometriju.
– Vai šī izsargāšanās metode patlaban 
iemanto atzinību mūsu sieviešu vidū?
– Es domāju, ka jā, bet mūsu sabiedrībā par 
to vēl aizvien trūkst zināšanu. Mūsu klīniku 
apmeklē ļoti izglītotas pacientes, kas daudz 
gūst informāciju internetā, seko jaunumiem, 
taču daļa no viņām nezina par šī implanta esa-
mību, un, protams, ir vajadzīgs laiks, lai informā-
ciju sniegtu un viņas būtu tam gatavas. Domāju, 
ka ar laiku implants noteikti kļūs populārāks. 
To varētu lietot arī jaunietes, kurām teorētiski 
nevēlamo grūtniecību skaits var būt daudz 
lielāks, ar regulāru tablešu lietošanu reizēm 
ir problēmas, un kontracepcijas jautājums ir 
ļoti svarīgs.
– Kā pacientes reaģē, kad piedāvājat jauno 
kontracepcijas veidu?
– Es viņām sniedzu visu informāciju, iedodu buk-
letu, izstāstu, parādu, iedodu pataustīt implantu, 
un tad viņas domā. Ir tādas, kuras nāk un saka, 

jā, es izvēlējos, bet citas saka, nē, es tīri psiholo-
ģiski neesmu tam gatava, ka manī būs šis sveš-
ķermenis. Mēs visas esam ļoti dažādas. Tāda pati 
attieksme ir pret tabletēm un pret hormonālo 
kontracepciju vispār. Ir liela grupa sieviešu, kas 
nekādā gadījumā negrib lietot nekādu hormo-
nālo kontracepciju. Es domāju, ka katrai metodei 
ir sava atbalsta grupa, kas to pieņem, akceptē un 
vēlēsies lietot. Ja sieviete negrib svešķermeni 
savā organismā, tad implants viņai nederēs, jo 
tas ir ievadāms, tas ir jāizņem, un tā ir hormo-
nālā kontracepcija.
– Vai implantu var redzēt?
– Nē, redzēt nevar, bet var sataustīt zem ādas kā 
stienīti, šņorīti. Jo plānāka zemāda, jo labāk to var 
sataustīt, bet redzēt nevar, jo tas atrodas augš-
delma iekšpusē, ko mēs īpaši daudz neizvēršam.
– Vai pirms došanās pie ārsta ir nepieciešama 
kāda sagatavošanās?
– Vienīgais, kas nepieciešams, ir morāla gatavība, 
pārliecība par savu izvēli.
Es pacientēm iesaku ārstam uzdot visus neskaid-
ros jautājumus, pat ja šķiet, ka tie ir muļķīgi. Tad 
sadarbība būs veiksmīga un rezultāts vislabā-
kais. Ārsts būs precīzi visu izstāstījis, informējis, 
sagatavojis pacienti. Un viņa būs izvēlējusies sev 
vispiemērotāko kontracepcijas veidu. Es domāju, 
ka implants ir īpaši piemērots ļoti aizņemtām 
sievietēm vai sievietēm, kurām ir maiņu darbs. 
Tāpat sievietes ne vienmēr ceļas vienā laikā vai 
katru vakaru noteiktā laikā ir mājās, bet kontra-
cepcijas tabletes prasa precīzu lietošanu. Lie-
tojot implantu, nav jāievēro laika intervāli, un 
tas sievietei sniedz brīvības sajūtu, ka viņai ir 
droša kontracepcija.
– Vai kontraceptīvais implants ir pieejams 
visās ginekologu praksēs?
– Es nezinu, vai visiem ginekologiem šis 
implants ir uz vietas, bet jebkurā gadījumā, 
iepriekš aizejot un izrunājoties, ārsts izrakstīs 
recepti, kas ļaus implantu nopirkt aptiekā tāpat 
kā citus kontracepcijas līdzekļus. Varbūt kādā 
mazākā aptiekā tā nebūs, bet pastāv iespēja 
implantu pasūtīt, un to dažu dienu laikā pie-
gādās. Cits jautājums, vai katram ārstam ir pie-
redze darbā ar šo kontracepcijas līdzekli. Taču, 
ja ārsts vēlas, viņš var piedalīties apmācībā un 
iemācīties ievietot implantu. Tā ievadīšana ir 
ļoti vienkārša. Ārstam un pacientam tikai jābūt 
gataviem tam, ko viņi grib darīt.

Kontraceptīvais implants ir čet-
rus centimetrus garš, ļoti plāns, 
elastīgs stienītis, ko ievada zem 
ādas, augšdelma iekšpusē. Stie-
nītis trīs gadus izdala hormonus, 
un tie zem ādas uzsūcas.

Droši un ērti – 
zemādas kontracepcija
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ILZE AUSTRUMA

Krūts vēzis ir biežākais ļaundabīgais 
audzējs sievietēm Latvijā. Risks ar to 
saslimt ir katrai devītajai daiļā dzimuma 
pārstāvei. 

Kā krūts vēzi savlaicīgi diagnosticēt, lai nenāktos 
krūti noņemt vai pat pakļaut savu dzīvību nāves 
briesmām, stāsta Rīgas Austrumu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas 
centrs Krūts ķirurģijas nodaļas vadītājs, Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātes asociētais pro-
fesors Jānis Eglītis.

– Statistikas dati liecina – saslimstība ar krūts 
vēzi pie mums ir ļoti liela. Pagājušajā gadā 
šāda diagnoze uzstādīta 1120 sievietēm.
– Tas, ka krūts vēzis ir biežākā onkoloģiskā saslim-
šana sievietēm, nav nekāds pārsteigums. Faktiski 
tā tas bijis visu laiku, kopš Latvijā reģistrē onko-
loģiskās saslimšanas. Pēdējos desmit gados tie ir 
vairāk nekā tūkstoš gadījumu ik gadu. Lielākais 
skaitlis bija pirms trim gadiem, kad tika reģistrēti 
1200 saslimšanas gadījumi.
– Kādā stadijā visbiežāk tiek diagnosticēts 
krūts vēzis?
– Diemžēl nākas atzīt, ka trešā daļa sieviešu, kurām 
tiek konstatēta šī onkoloģiskā saslimšana, jopro-
jām pie ārsta vēršas novēloti, proti, kad slimība 
ir trešajā vai pat ceturtajā stadijā. Ja mēs salīdzi-
nām šos rādītājus ar kaimiņu valstīm Lietuvu un 
Igauniju, saslimstības ziņā tie ir līdzīgi, toties pie 
mums tie ir nedaudz zemāki nekā Rietumeiropas 
valstīs, Ziemeļamerikā, Austrālijā.
– Kas būtu jādara katrai sievietei, lai nepa-
laistu garām krūts vēzi un slimību neielaistu?
– Vispirms ikvienai daiļā dzimuma pārstāvei fak-
tiski jau no 20 gadu vecuma reizi mēnesī, vislabāk 
pēc menstruācijām, vajadzētu pašām pārbaudīt 
savas krūtis. To var darīt pie spoguļa, paceļot rokas, 
vai iztaustīt guļus. Sievietes, kas to regulāri veic, var 
savlaicīgi sajust izmaiņas savā krūts dziedzerī, un 
reizēm viņas tās uzķer daudz ātrāk nekā diagnos-
tiskie izmeklējumi. Ja runājam par izmeklējumiem, 
no 25 gadu vecuma es rekomendēju reizi gadā 
veikt ultrasonogrā�ju krūts dziedzeriem. Tā vaja-
dzētu rīkoties apmēram līdz 40 gadiem. Protams, 
jāskatās, kādi ir dziedzeraudi: ja krūtis ir mīkstas un 
tajās ir daudz taukaudu, īsi pēc 40 gadiem varētu 
ieteikt otru krūts dziedzeru diagnostikās izmek-
lēšanas veidu – mamogrā�ju jeb rentgenu krūts 
dziedzeriem. Bet, ja krūtis ir nelielas un pēc struk-
tūras ļoti blīvas, tad galvenā izmeklēšanas metode 
arī pēc 40 gadiem ir ultrasonogrā�ja.
– Mamogrā�ja ir iekļauta valsts apmaksātā 
skrīninga programmā.
– Reizi divos gados uzaicinājumu veikt mamo-
grā�ju saņem ikviena sieviete vecumā no 50–69 
gadiem, ja viņa deklarējusies un dzīvo Latvijā. 
Jaunākām sievietēm nevajadzētu gaidīt šos uzai-
cinājumus. Viņām jāizturas pietiekami apzinīgi 
pret savu veselību – jāveic pašizmeklēšanās un 
papildus krūšu dziedzeru ultrasonogrā�ja, atse-
višķos gadījumos arī mamogrā�ja.
– Ja sieviete pēkšņi satausta krūtī bumbuli, 
bieži vien pirmajā brīdī viņu pārņems panika 
un, iespējams, bailes griezties pie ārsta: ja 
nu gadījumā tas tiešām ir audzējs un viņai 
noņems krūti!
– Vispirms es gribētu runāt par sievietes vecumu. 
Apmēram pusei krūts vēzis tiek atklāts no 50–69 
gadiem. Vēl samērā liela daļa ir sievietes pēc 70 
gadu vecuma. Līdz 50 gadiem biežākie veido-
jumi, ko satausta krūtīs, ar lielāko varbūtību ir lab-
dabīgi. Sevišķi gados jaunām sievietēm vai pat 

meitenēm šie bumbulīši vienkārši var būt �bro-
adenomas vai ar šķidrumu pildīti dobumiņi jeb 
cistas. Uzskatu, ka sievietes nedrīkstētu baidīties 
no izmeklējumiem un tā, ko viņai teiks ārsts, pat 
ja krūtī ir ļaundabīgs veidojums. Turklāt, ja audzējs 
nav ielaists, novēloti diagnosticēts un ja tas nav 
vairākās vietās krūts dziedzerī, tad, visticamāk, 
nebūs runa par dziedzera noņemšanu. Nebūs 
šīs kropļojošās operācijas, kas, manuprāt, ir viens 
no traucējošiem faktoriem, kāpēc sievietes neiet 
izmeklēties vai arī baidās no ļaundabīgā audzēja 
diagnozes. Gribu uzsvērt, ka Latvijas Onkoloģi-
jas centrā šādu dziedzeru saglabājošo operāciju 
skaits ar katru gadu pieaug.
– Vai par to, ka krūtī ieperinājies audzējs, var 
liecināt arī sāpes?
– Lielākoties audzēji – gan labdabīgie, gan ļaun-
dabīgie – nesāp, ja vien tie nav izauguši ļoti lieli. 
Visbiežāk sāpes krūts dziedzerī sievietēm saistī-
tas ar cikliskām izmaiņām reproduktīvajā vecumā. 
Pamatā sāpīgums ir īsi pirms mēnešreizēm, lai gan 
tas var būt arī cikla vidū.
– Ja sieviete regulāri apmeklē ginekologu, 
kas iztausta krūtis, ultrasonogrā�ja nemaz 
nav vajadzīga?
– Līdzšinējā pieredze rāda, ka ar iztaustīšanu vien 
nepietiek. Nereti ir gadījumi, kad sievietes ir paļā-
vušās uz krūts dziedzera palpāciju, diemžēl tas 
nav glābis no ielaistas onkoloģiskas saslimšanas. 
Tāpat kā daiļā dzimuma pārstāves reizi gadā iet 
pie ginekologa, kurš ne tikai paņem onkocito-
loģisko uztriepi, bet ar sonogrāfu skatās olnīcas 
un dzemdi, līdzīgi vajadzētu ar ultrasonogrāfu 
pārbaudīt arī krūts dziedzerus. Izmeklējums nav 
tik dārgs, lai sievietes, kas rūpējas par savu vese-
lību, nevarētu to atļauties, turklāt tas ir absolūti 
nekaitīgs. To varētu uzskatīt par daļu no tā sau-
camās obligātās ikgadējās «tehniskās apska-
tes». Taču gribu uzsvērt: ir būtiski, kurā vietā veic 
izmeklējumu. Svarīgi, lai to darītu profesionālis 
– diagnostiskais radiologs ar pieredzi krūts dzie-
dzera sonogrā�jā.
– Sievietes mēdz teikt, ka mamogrā�ja ir 
sāpīgs izmeklējums. Varbūt pietiek tikai un 
vienīgi ar ultrasonogrā�ju, jo tā salīdzinoši 
ir daudz patīkamāka?
– Te nav runa par «patīk» vai «nepatīk», ir lietas, ko 
redz sonoskopijā, savukārt kaut ko citu, piemē-
ram, izmaiņas piena vados, – mamogrā�jā. Nav 
tā, ka viena metode ir labāka par otru – katra dod 

papildu informāciju. Tieši mamogrā�ja ļauj ārs-
tiem atrast onkoloģisku saslimšanu pašos pirm-
sākumos, kad tā nav sataustāma vai kā citādi 
diagnosticējama. Protams, tā var būt sāpīga, jo, 
lai iegūtu labāku attēlu, aparāti paši veic kom-
presiju, un katrai sievietei ir savs sāpju slieksnis. 
Valstīs, kurās mamogrā�skie izmeklējumi kā skrī-
nings noteiktās vecuma grupās ir jau gadu desmi-
tiem, krūts vēzis nulles stadijā tiek diagnosticēts 
10–15% gadījumu. Pie mums, Latvijā, tie ir tikai 
daži procenti. Visprecīzākais izmeklējums krūts 
dziedzeriem ir magnētiskā rezonanse. Bet tā ir 
nesalīdzināmi dārgāka, ilgāka, un to pārsvarā 
izmanto tikai sievietēm, kurām ir iedzimta pre-
dispozīcija vēža attīstībai dzīves laikā.
– Vai taisnība, ka vīrietim ir lielāka loma krūts 
vēža diagnosticēšanā nekā ginekologam vai 
ģimenes ārstam?
– Ja mēs runājam par krūts aptaustīšanu, tad tie-
šām ir gadījumi, kad vīrietis var sataustīt šo vei-
dojumu. Bet tas noteikti nav universāls veids, kā 
to darīt – pamatā noteikti ir minētās izmeklēša-
nas metodes.
– Ja sievietei krūts vēzis ir jau tik nopietnā 
stadijā, ka tā jāņem nost, kā psiholoģiski ar 
to sadzīvot? Piemēram, dakteris Jānis Ģīlis 
uzskata, ka onkologiem jādarbojas tandēmā 
ar plastikas ķirurgiem, lai būtu iespējams 
noņemto krūti atjaunot.
– Jāteic, ka mūsu valstī šādas programmas nav. Ja 
sieviete ir gatava par saviem līdzekļiem veikt krūts 
rekonstrukcijas operāciju, viņa to var darīt, vienīgi 
jāskatās, kāds paredzēts onkoloģiskās ārstēšanas 
plāns. Ja viņai būs jāiziet staru terapija, tad labāk 
rekonstrukciju jeb krūts atjaunošanu veikt pēc tās. 
Savukārt gadījumos, kad staru terapija nav pare-
dzēta, ārsts to var izdarīt pirmās operācijas laikā. 
Uzskatu, ka nākotnē krūts atjaunošanas operācijai 
vajadzētu būt valsts apmaksātam pakalpojumam.
– Ko jūs, būdams dakteris, sakāt sievietei, ja 
viņai tiek konstatēts krūts audzējs? Kā viņai 
to vispār spējat pateikt?
– Ir sievietes, kas grib zināt objektīvo situāciju 
– kas viņas sagaida un kam būs jāiziet cauri –, 
un normāli to uzņem. Ar citām vajag runāt «caur 
puķēm» – pamazām, palēnām. Var būt situācijas, 
kad to nepasaku pirmajā reizē, taču arī vilcināties 
nevar – ir jāatrod vārdi, kā motivēt sievieti uzsākt 
ārstēšanu, pretējā gadījumā laiks būs neglāb-
jami zaudēts.

– Vai ir taisnība, ka krūts vēzis biežāk ir sievie-
tēm, kas nav dzemdējušas vai nav barojušas 
bērnu ar krūti?
– Es neteiktu, ka biežāk, kaut gan ir pētījumi, kas 
uzrāda šīs kopsakarības. Ir sievietes, kurām biju-
šas piecas un vairāk dzemdības, un viņas visus 
bērnus barojušas ar krūti, bet vienalga saslimst. 
Es domāju, ka lielāks risks ir tām daiļā dzimuma 
pārstāvēm, kurām pirmās dzemdības ir vēlu – ap 
40 gadiem.
– Bieži krūts vēzis tiek atklāts jau tik nopietnā 
stadijā, ka nepietiek tikai ar krūts noņemšanu 
un jāveic staru vai ķīmijterapija?
– Katra no šīm papildu ārstēšanas metodēm ir 
paredzēta konkrētam gadījumam. Staru terapija 
nodrošina slimības lokālu kontroli, un tā jāsa-
ņem visām pacientēm, kurām tiek saglabātas 
krūtis vai kurām dziedzerī bijuši vairāki audzēju 
perēkļi. Tāpat arī tām, kurām jau ir metastāzes, 
piemēram, limfmezglos. Savukārt ķīmijterapija 
ir sistēmiska ārstēšana – tās mērķis ir pasargāt 
organismu no tālākas metastāžu izplatības. Ja 
mēs runājam par gados jaunām pacientēm, kas 
saslimst ar krūts dziedzera vēzi, tad viņām gan-
drīz vienmēr izmanto gan staru, gan ķīmijterapiju. 
Savukārt, ja krūts vēzis ir pacientēm jau krietni 
gados, viņām visbiežāk pietiek tikai ar operāciju 
– ja nepieciešams, ārsts pēc tam izraksta hor-
monterapijas tabletes. Ja vēzis ir trešajā vai pat 
ceturtajā stadijā, arī tad tiks nozīmēta gan staru, 
gan ķīmijterapija.
– Ja sieviete ir gados jauna un viņai bijusi 
onkoloģiska saslimšana, vai tas nozīmē, ka 
viņai vairs nedrīkstēs būt bērni? Varbūt sli-
mību izārstē un viņa var dzemdēt?
– Jāteic, ka gados jaunas sievietes, kurām bijis 
krūts vēzis, gandrīz vienmēr ir saņēmušas agre-
sīvu ārstēšanu, tajā skaitā arī ķīmijterapiju. Līdz ar 
to pastāv risks, ka bērnam var būt iedzimtas ano-
mālijas. Gadījumos, kad sieviete tiešām ir nolē-
musi dzemdēt, tad viņai pirms ķīmijterapijas būtu 
jānodod glabāšanā olšūnas, lai pēc tam varētu 
veikt mākslīgo apaugļošanu. Kaut gan Latvijā 
mēs nerekomendējam pēc krūts vēža dzemdēt, 
tā teikt, labāk pulvera mucu nekustināt.
– Kā jūs vērtējat krūts vēža skrīninga norisi 
Latvijā? Vai sievietes nāk, izmanto šo valsts 
doto iespēju?
– Programma Latvijā darbojas kopš 2009. gada. 
Atklāti sakot, atsaucība ir neapmierinoša – tā nav 
pat sasniegusi 40%, līdz ar to nauda, ko valsts 
iztērē šim pasākumam, nav pietiekami efektīvi 
izmantota. Lai programmai būtu jēga, iedzīvo-
tāju aktivitātei būtu jābūt lielākai par 70%. Ja mēs 
salīdzinām kaut vai ar Skandināvijas valstīm, Slo-
vēniju, tur šī aktivitāte ir 90 un vairāk procentu. Ir 
grūti pateikt, kāpēc sievietes neizmanto iespēju. 
Iespējams, sabiedrība nav pietiekami par to infor-
mēta, varbūt izglītības līmenis mūsu sabiedrībā 
vispār ir zems, un sievietes par to nedomā. Tas 
būtu kardināli jāmaina un jādomā, kā šo prog-
rammu padarīt ekonomiski pamatotu.
– Ko jūs varat ieteikt tām sievietēm, kas 
satausta krūtīs bumbulīti un domā – varbūt 
tur nekā nav, ko nu es iešu pie daktera, nedod 
Dievs, man kaut ko atklās!
– Gribu uzsvērt, ka krūts vēzis var piemeklēt jeb-
kuru sievieti, neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Tāpat 
tas var notikt jebkurā vecumā. Faktiski vienīgā 
sekmīgas ārstēšanas iespēja ir to atklāt pēc iespē-
jas agrīnāk. Ja sieviete satausta krūtīs bumbuli vai 
šķiet, ka tur tāds ir, nedrīkst kā strauss iebāzt galvu 
smiltīs. Jāveic izmeklējumi un jāprecizē situācija. 
Ja būs vajadzīga ārstēšana, jāklausa un jādara 
viss, ko saka ārsts, lai tādējādi varētu mierīgi dzī-
vot tālāk.

Neaizmirsti pārbaudīt krūtis!
ACI PRET ACI

Jānis Eglītis: 
«Apmēram pusei 
pacienšu krūts 
vēzis tiek atklāts no 
50–69 gadiem. Vēl 
samērā liela daļa 
ir sievietes pēc 70 
gadu vecuma. Līdz 
50 gadiem biežā-
kie veidojumi, ko 
satausta krūtīs, ar 
lielāko varbūtību ir 
labdabīgi. Sevišķi 
gados jaunām sie-
vietēm vai pat 
meitenēm šie bum-
bulīši vienkārši var 
būt fibroadenomas 
vai ar šķidrumu pil-
dīti dobumiņi jeb 
cistas.»Fo
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Sievietes
veselības avīze

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

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

Vairāk informācijas par krūts izmeklējumiem – www.onko.lv

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

KRŪŠU PAŠPĀRBAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Pārbaude guļus stāvoklī. Pārbaudot krūti, 
novietojiet spilvenu zem pleca, roku aizliekot 
aiz galvas. Ar otru roku iztaustiet krūti, 
pievērsiet uzmanību veidojumiem un sacietē-
jumiem. Šādi izmeklējiet abas krūtis.
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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 gineko-
loģisku izmeklēšanu. No 50 gadu vecuma jums 
pienākas 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.

INFORMĀCIJAI



Sievietes
veselības avīze

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

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

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

Jūsu menstruālais cikls būs precīzs kā pulkstenis!

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

Efektīva klimaktēriskā sindroma ārstēšana

Efektīva ārstēšana uīnceļu infekciju un nierakmeņu gadījumos

Augu valsts preparāti 
sievietes veselībai jebkurā vecumā
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Sievietes
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Attīstoties tehnoloģijām, ir jāattīstās 
arī metodēm, kuras sargā mūsu lielāko 
dārgumu – veselību. Laba komunikā-
cija ārstu starpā ir koronāro sirds sli-
mību pacienta veiksmīga pēchospitālā 
etapa stūrakmens.

Uz sarunu par tagadējo saikni starp invazīvajiem 
kardiologiem un ģimenes ārstiem, par pacientu 
izglītošanu un veiksmīgu aprūpi gan slimnīcā, gan 
ārpus tās un veidu, kā šo sistēmu uzlabot, aicinā-
jām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnī-
cas Invazīvās kardioloģijas laboratorijas virsārstu 
Induli Kumsāru.

– Jūs kā invazīvais kardiologs veicat ļoti nozī-
mīgu darbu kardiovaskulāro pacientu ārstē-
šanā, tomēr tā ir tikai daļa pacienta aprūpes. 
Daudz vairāk laika pēc izrakstīšanas no stacio-
nāra pacients pavada ģimenes ārsta aprūpē. 
Kā jūs vērtējat šī brīža situāciju Latvijā? Vai 
saikne starp ģimenes ārstu un kardiologu ir 
pietiekami cieša?
– Es domāju, ka ir daudz darīts, lai šo saikni uzla-
botu, ir bijuši vairāki izglītojoši pasākumi, lekcijas 
tieši ģimenes ārstiem. Protams, uzlabojumi vien-
mēr ir iespējami, jo tiek ieguldīts liels darbs un 
līdzekļi, lai veiktu invazīvās procedūras. Ja sekun-
dārā aprūpe, te es domāju medikamentozo tera-
piju, nav adekvāta, viss darbs var izrādīties veltīgs. 
Vēlreiz un vēlreiz ir jāakcentē, ka medikamento-
zajai terapijai ir jābūt adekvātai un jāatbilst paš-
reizējām vadlīnijām.
– Daudzās Eiropas valstīs ir vienota veselības 
informācijas sistēma, caur kuru ģimenes ārsti 
saņem informāciju par sava pacienta akūtiem 
stāvokļiem, kad pacients tiek hospitalizēts un 
izrakstīts no stacionāra. Latvijā šādas sistē-
mas nav. Kā tieši ģimenes ārsti saņem infor-
māciju par savu pacientu, kurš tiek izrakstīts 
no stacionāra?
– Faktiski ģimenes ārsts saņem informāciju no 
pacienta, kad viņš pēc stacionēšanās ar izrakstu 
no slimnīcas dodas plānveida vizītē. Jautājums 
ir, cik ātri pēc izrakstīšanās pacients dodas pie 
ārsta vai, ņemot vērā ģimenes ārsta noslogojumu, 
kad viņš pie ārsta tiek. Slikta situācija veidojas arī 
gadījumos, ja pacients izrakstās piektdienā un pie 
daktera tiek labākajā gadījumā pirmdien. Runājot 
par invazīvo kardioloģiju, visām procedūrām sva-
rīga ir nepārtrauktība, jo divu dienu pārtraukums 
adekvātai terapija var būt liktenīgs. Te īpaši jāat-
zīmē tādas komplikācijas iespējamība kā stentu 
tromboze. Tā ir viena no nopietnākajām kom-
plikācijām kardiovaskulārajiem pacientiem, un 
tās iespējamība vislielākā ir tieši pirmajā mēnesī. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot nepārtrauktību.
– Vai uzskatāt, ka pašreizējā sistēma darbo-
jas gana labi?
– Noteikti varētu vēlēties uzlabojumus, lai 
pacients tiešām saņemtu adekvātu terapiju un 
nebūtu iespējami ārstniecības pārtraukumi starp 
hospitalizācijas un pēc stacionāra etapiem. Otra 
lieta – ir svarīgi, lai, nonākot pie ģimenes ārsta, 
pacients saņemtu to terapiju, kas ir nozīmēta.
– Ko jūs, būdams kardiologs, varētu ieteikt, 
lai šo sistēmu optimizētu?
– Viens no variantiem varētu būt informācijas 
apmaiņa ārstu starpā, izmantojot elektroniskos 
resursus. Tas būtu svarīgi ģimenes ārstam, kurš 

saņemtu pienācīgu informācijas apjomu par savu 
pacientu. Tas nodrošinātu arī iespēju pacientam 
saņem zāles bez pārtraukuma. No pieredzes zinu 
vairākas situācijas, kad pacients pie ģimenes ārsta 
neaiziet. Piemēram, vecākam cilvēkam uz slim-
nīcu pakaļ atbrauc radinieki, kuriem mēs visu 
izskaidrojam, bet tajā dienā bijuši citi plāni, citā 
dienā bijusi gara rinda vai ārsta nebija uz vietas. 
Īsāk sakot, tas ir vissvarīgākais, lai pacientam tera-
pija būtu pieejama, jau izrakstoties no stacionāra, 
un viņš turpinātu to lietot. Pašlaik tas ir moments, 
kurā es saskatu vislielākos riskus.
Kardioloģijas centrā ir izveidota sistēma, ka 
pacienti nāk pie mums uz kontroli un veic velo-
ergometriju – slodzes testu, kurā pārbauda slo-
dzes toleranci. Tādējādi mūsu speciālisti redz, 
kādu terapiju pacients izmanto, taču šo pārbaudi 
parasti veic tikai 3–6 mēnešus pēc izrakstīšanās 
no stacionāra.
– Iedomāsimies situāciju: pacients tiek hospi-
talizēts ar akūtu koronāru sindromu. Viņam 
tas ir bijis ļoti liels pārdzīvojums. Īsā laika 
posmā pacientam veikti dažādi izmeklējumi 
un manipulācijas, doti dažādi medikamenti. 
Pēc izrakstīšanās no stacionāra pacientam, 
kurš pirms tam it kā bijis vesels, jālieto «sauja» 
tablešu. Vai jūs uzskatāt, ka ir adekvāti atbil-
dību par pāreju no sekundārās uz primāro 
aprūpi uzvelt tikai pacienta plecos?
– Pacients jau slimnīcā ir saņēmis speciālista kon-
sultāciju un ir izrakstīti visi viņam nepieciešamie 
medikamenti. Cita lieta, ka mums nav tādas sis-
tēmas, kas daļu pēc izrakstīšanās nepieciešamo 
medikamentu ļautu saņemt no slimnīcas.
– Tas nozīmē, ka slimnīca par valsts līdzekļiem 
varētu izsniegt pacientam medikamentus, 
piemēram, nedēļu ilgam lietošanas kursam?
– Tā noteikti būtu ļoti laba iniciatīva, un jau tagad 
ir atsevišķi gadījumi, kad mēs to pielietojam. Ja 
tāda būtu ikdienas prakse, tā varētu novērst 
zināmu skaitu kardioloģisku epizožu. Jūs minē-
jāt, ka pēc izrakstīšanās pacientam ir paaugstināts 
stresa līmenis un tam klāt vēl nāk obligātais ģime-
nes ārsta apmeklējums. Tas var radīt apjukumu, 
kas savukārt var novest pie nopietnām sekām.
– Daudz tiek runāts par to, ka invazīvie kardiologi 
ir ļoti noslogoti. Ne vienmēr ārstam sanāk veltīt 
pietiekami daudz laika, lai ar pacientu izrunātu 

aktuālos jautājumus, kas saitīti ar ārstēšanu pēc 
stacionāra. Vai, jūsuprāt, būtu vērts pacientu izglī-
tošanā iesaistīt kardioloģijas māsas?
– Šis process jau notiek, māsas ir iesaistītas 
pacientu izglītošanā, lai gan informācijas kvalitāti 
vēl varētu uzlabot. Bieži vien ir tā, ka invazīvais kar-
diologs veic tikai procedūru, bet nodaļā pacientu 
ārstē nodaļas ārsts, kurš viņam sniedz visu nepie-
ciešamo informāciju par medikamentozo terapiju 
un dzīvesveidu pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Es 
domāju, ka sistēma ir diezgan optimāla.
– Daudz tiek runāts par to, cik svarīgi pacien-
tiem ir izglītoties, zināt, kas ar viņu nav 
kārtībā. Kāda ir jūsu pieredze darbā ar pacien-
tiem, kuriem ir pietiekami labas zināšanas par 
sirds slimībām?
– Tas noteikti atvieglo ārsta darbu. Mēs novē-
rojam, ka gadu gaitā pacienti kļūst arvien infor-
mētāki. Varbūt tas ir tāpēc, ka visa informācija ir 
pieejama internetā un ir vieglāk iegūstama. Arī 
nodaļā ir dažāda veida informācijas līdzekļi. Šādi 
pacienti daudz labāk apzinās situācijas nopiet-
nību. Pie daudzām citām pataloģijām var būt tā, 
ka, nedzerot zāles vienu vai divas dienas, sekas 
nebūs tik nopietnas. Bet mūsu gadījumā, ņemot 
vērā stentu trombozes iespējamību, pārtraukums 
var nospēlēt ļoti negatīvu lomu.
– Kā jūs vērtējat moderno tehnoloģiju izman-
tošanu komunikācijā starp ārstiem? Kā vie-
notas sistēmas ieviešana varētu pilnveidot 
ārstu sadarbību?
– Es domāju, ka šādas sistēmas ieviešana būtu 
tikai apsveicama. Informācijas apmaiņa kļūtu 
daudz efektīvāka un vieglāk pieejama ģimenes 
ārstiem, jo šobrīd viņi vienkārši nezina, kas ar kon-
krēto pacientu notiek.
– Cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai šādu 
sistēmu ieviestu?
– Es domāju, ka tas nav ne desmit un pat ne piecu 
gadu jautājums. Tie varētu būt aptuveni trīs gadi. 
Protams, ir jāizstrādā attiecīga programma, un tā 
jāievieš valsts līmenī. Šo sistēmu nedrīkstētu pie-
lāgot tikai un vienīgi kardiologu vajadzībām, bet 
gan pilnīgi visām medicīnas nozarēm, lai uzlabotu 
saikni starp primāro un sekundāro aprūpi.
– Medicīnā naudas trūkst. Ļoti daudziem 
pacientiem bieži vien ir problēmas iegādāties 
visus ikdienā nepieciešamos medikamentus. 

Kādas ir vidējās medikamentozās terapijas 
izmaksas, ārstējoties mājās?
– Precīzu summu nosaukt es nevarēšu, bet uzreiz 
piebildīšu, ka sistēma kardioloģijā ir ļoti attīs-
tīta. Lielākā daļa medikamentu ir kompensē-
jamo zāļu sarakstā. Protams, nepārtraukti tirgū 
parādās arvien jauni preparāti, kuri jau ir ieviesti 
Eiropā un būtu vēlami arī pie mums. Diemžēl paiet 
zināms laiks, līdz tie nokļūst valsts apmaksāto 
zāļu sarakstos.
– Kuras būtu tās lietas, kuras mēs varētu aiz-
gūt no citām Eiropas valstīm, veidojot saikni 
starp primāro un sekundāro ārstēšanās etapu?
– Pirmkārt, tā būtu tā saucamās e-medicīnas ievie-
šana un korespondence starp ārstiem, kur varētu 
izdarīt acīmredzamus uzlabojumus. Runājot par 
kardioloģiju kopumā, mēs varam būt apmieri-
nāti ar sasniegto līmeni tieši hospitālajā periodā. 
Pacientiem ir pieejamas tādas procedūras, kuru 
nav citās austrumu bloka valstīs. Uzlabojumi ir 
iespējami, bet tie prasa naudu. Viens no pie-
mēriem ir ar zālēm pildītie stenti, kas šobrīd ir 
absolūts standarts Eiropā un tiek izmantoti astoņ-
desmit procentos stentēšanas gadījumu. Mums 
šādu iespēju nav, bet tas ir tīri �nansiāls jautājums.
– Raugoties no �nansiālās puses, stacionārā 
veikto manipulāciju izmaksas bieži vien 
mērāmas vairākos tūkstošos. Ja pacients pēc 
izrakstīšanas no stacionāra laikus nesaņem 
nepieciešamo aprūpi, atkārtotas saslimša-
nas risks vairākkārt palielinās. Sanāk, ka sta-
cionārā veiktā aprūpe bijusi veltīga, turklāt, 
nonākot stacionārā atkārtoti, izmaksas ir vēl 
augstākas. Kam būtu jāuzņemas atbildība par 
šādu situāciju? Kā mēs varētu to vērst par labu?
– Iesaistītas ir abas puses. Ir jābūt adekvātām 
rekomendācijām no slimnīcas puses un no otras 
puses ir jābūt sistēmai, kura nodrošina to, lai šie 
ieteikumi tiktu izpildīti. Būtībā tā ir ģimenes ārsta 
kompetence. Tomēr, kā jau teicu, visi pacienti nāk 
pie mums uz kontroli, un centri nav izkaisīta pa 
visu valsti, kā tas ir Somijā un Zviedrijā, kur ir 25 
centri. Latvijā ir četri un vienota datu bāze, kur 
visi pacienti ir uzskaitīti.
– Vai ir arī tādi gadījumi, kad pacients savu 
saslimšanu uztver pārāk viegli, pēc izrakstī-
šanas no stacionāra vienkārši nepilda viņam 
sniegtās rekomendācijas un jau pēc pāris 
nedēļām ir atpakaļ?
– Diemžēl, šādi gadījumi ir sastopami. Ir pacienti, 
kas sirds slimību uztver kā parastas iesnas. Piecas 
dienas šī slimība ir, un tad tā pāriet. Ar koronāro 
sirds slimību, ja ir bijis akūts koronārs sindroms, ir 
jāsadzīvo visu atlikušo dzīvi. Tas nebūt nenozīmē, 
ka pacientam nav atļauts aktīvs dzīvesveids, pie-
rastie ikdienas darbi vai sportošana, kas, ievērojot 
zināmu mērenību, pat ir nepieciešama. Viņam ir 
jārēķinās ar savu slimību, jādomā par dzīvesveidu, 
jākontrolē, ko viņš ēd, un jārēķinās ar to, ka visu 
atlikušo mūžu būs jālieto medikamenti.
– Ar 2012. gadu tika veiktas izmaiņas kompen-
sējamo medikamentu izrakstīšanas kārtībā. 
Ņemot vērā šos ierobežojumus, vai ģimenes 
ārsti pacientam var nozīmēt jūsu noteikto 
terapiju, un vai tas kaut kā ietekmē pacienta 
aprūpes kvalitāti?
– Pastāvošā kompensācijas kārtība dažās situā-
cijās neļauj pacientam sniegt vislabāko aprūpi 
un labākos medikamentus, jo ierobežo kom-
pensējamo zāļu apjomu. Tomēr, ja visi izdevumi 
būtu jāsedz pacientam pašam, tad katrs to atļau-
ties nevarētu.

Informācijas apmaiņas 
optimizācija ir nākamais solis

FOKUSS

Sirds asinsvadu paplašināšanas operācija. No labās: Latvijas Kardioloģijas centra 
vadītājs profesors Andrejs Ērglis, Indulis Kumsārs, kardioloģe Dace Sondore.
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Sievietes
veselības avīze

FOKUSS

EVITA HOFMANE

Liela atbildība par pacientu veselību gul-
stas uz ģimenes ārstu pleciem. Taču tik-
pat atbildīgi par ārstēšanas rezultātiem 
ir gan paši pacienti, gan speciālisti.

Par to, cik nozīmīga ir pacienta attieksme, un 
problēmām, kas pastāv primārās un sekun-
dārās aprūpes ārstu sadarbībā kardiovasku-
lāro slimnieku ārstēšanā, stāsta ģimenes ārste 
Sandra Mickēviča.

– Ģimenes ārstiem ir liela loma sirds slimnieku 
aprūpē, esat atbildīgi par savlaicīgu slimības 
diagnosticēšanu un pacientu nosūtīšanu pie 
speciālistiem, kā arī par aprūpi pēchospitā-
lajā periodā. Vai, jūsuprāt, ņemot vērā aug-
sto saslimstību ar sirds asinsvadu slimībām, 
saikne starp primāro un sekundāro veselības 
aprūpi ir pietiekami cieša?
– Gribētu teikt, ka ģimenes ārsti nav vienīgie atbil-
dīgie. Mūsu atbildība iestājas tad, kad pacients ir 
pie mums atnācis. Kamēr viņš ārstu neapmeklē, 
veselība ir viņa pārziņā. Pacients ir pirmais un gal-
venais, ar viņu viss sākas, arī pacienta un ārsta 
sadarbība. Ja pacients stacionārā nokļūst akūti, 
tad ir grūti runāt par saikni ar ģimenes ārstu. 
Atgriezeniskā saite rodas tad, kad pacients pēc 
stacionāra atnāk pie mums, viņam ir kompetenti 
sastādīti slimības izraksti ar veikto izmeklējumu 
aprakstiem un rekomendācijām. Otrs variants – 
ja mēs paši sūtām pacientu uz stacionāru. Tad 
mēs sniedzam rakstisku informāciju stacionāra 
ārstam, ko esam vai neesam izdarījuši, ko varbūt 
nevaram izdarīt. Veidot vēl ciešāku saiti traucē 
laika trūkums, jo bieži vien vajadzīgo kolēģi nav 
iespējams sazvanīt tik vienkārši, kā vēlētos. Stacio-
nāra ārsti ģimenes ārstiem vispār nezvana. Izņē-
mums ir personīga ārstu pazīšanās, un stacionārā 
ir ievests konkrētā ārsta pacients.
– Ja kāds no jūsu pacientiem tiek hospitali-
zēts, piemēram, ar akūtu miokarda infarktu, 
kā jūs uzzināt par to, ka šis pacients ir izraks-
tīts no slimnīcas?
– Faktiski ir trīs iespējas: informē pacients pats, 
piederīgie vai sociālie darbinieki. Sociālais die-
nests strādā ļoti labi, ja pacients ir viņu aprūpē. 
Sociālie darbinieki nāk pie mums, informē, un tad 
mēs ejam pie pacienta uz mājām.
Ja mūsu pacientiem ir akūtas, nopietnas prob-
lēmas, arī viņi paši vismaz 90% gadījumu atnāk 
pie ģimenes ārsta. Jautājums ir par to, kas notiks 
pēc 2–3 mēnešiem, un vai tad pacients nepazudīs 
no mūsu redzesloka. Pacientus, kuri atnāk tiešā 
ceļā no stacionāra, mēs pieņemam bez pieraksta.
Ieviešot e-medicīnu, informācijas problēmām 
vairs nevajadzētu būt, jo mums datorā būs pie-
ejama visi dati par pacientiem. Šobrīd mēs pa 
e-pastu saņemam informāciju, ja pacientam ir 
saukta ātrā palīdzība, bet viņš nav stacionēts. Tas, 
ka mēs to uzzinām, pacientiem reizēm nepatīk. 
Mēs viņiem zvanām, un viņi dažkārt ir šokā: kā 
mēs esot uzzinājuši, jo viņi to nav gribējuši.
– Vai, izrakstoties no slimnīcas, pacienti vien-
mēr spēj adekvāti rīkoties un organizēt tālāko 
atlabšanas procesu?
– Tagad daudz runā par to, ka mums pacientus 
vajag saukt uz pārbaudēm, bet es piederu pie 
ārstiem, kuri uzskata, ka šī pieeja nestrādā. No 
pacienta atbilstošu rīcību var sagaidīt tikai tajā 

mirklī, kad arī viņš pats ir ieinteresēts. Pacienti 
uz savu veselības stāvokli reaģē dažādi. Citi pēc 
infarkta ļoti uztraucas, ka atkal ir slikti, dzīvo stresā. 
Savukārt citi ir vienaldzīgi, un rodas jautājums, 
vai viņi apzinās problēmas apmērus. Es gribu 
teikt, ka šajā gadījumā varbūt mazliet 
grēko mūsu kolēģi stacionāru ārsti, jo 
viņi nez kāpēc uzskata, ka mums ir vairāk 
laika skaidrošanai. Piemēram, pacients 
nedēļu ir bijis stacionārā, un, visu nedēļu 
ejot pie pacienta uz apskati, problēmu var 
pamazām sīki izskaidrot. Kad pacients atnāk pie 
mums, mēs 15 minūtēs diezin vai to varēsim. Viņi 
tiešām daudz ko nezina. Dažkārt pēc invazīvajām 
procedūrām pacients nesaprot, ka viņam ir ielikts 
stents un tāpēc ir zāles, kas būs jālieto visu mūžu. 
Kolēģi stacionāros šīs zināšanas varētu sniegt. Ir 
gan gadījumi, kad pacients nemaz negrib zināt par 
savu slimību: jūs izdarījāt savu darbu un viss. Mēs 
savā ārstu praksē runājam ar pacientu un mēģinām 
situāciju izskaidrot. Cenšamies skatīties un progno-
zēt, kādam jābūt dzīves stilam tuvāko piecu gadu 
laikā, kas pacientam ir jādara obligāti, bet kas – nē. 
Piemēram, reizēm zāļu ir tiešām daudz. Pacien-
tam ir izrakstīti astoņi dažādi medikamenti, un tad 
var gadīties, ka kaut ko no tā visa viņš nedzers. 
Šajā gadījumā es daru tā, kā man patiktu, ja darītu 
ar mani: ir jānoskaidro, kas ir svarīgāks, bet kas – 
mazāk svarīgs. Pacientam ir jāapzinās, ka prob-
lēma nebeigsies pēc mēneša. Ir jāstāsta, cik ilgi 
kuras zāles būs jālieto, jo citreiz viņi vienu, divus 
mēnešus tās lieto, tad konstatē, ka jūtas labi, un 
trešajā mēnesī vairs pie ārsta nenāk, jo šķiet, ka 
vairs neko nevajag.
Domāju, ka pacienti vienmēr ir jāmudina skatī-
ties tālāk nākotnē, jāpastāsta, kā viss var būt pēc 
tam, kad ir bijis infarkts: var būt sirds mazspēja, 
ritma traucējumi. Ja tas viss tiek skaidrots, tad 
izpratne ir citādāka.
– Jūs jau minējāt, ka veiksmīgā ārstēšanā 
daudz kas ir atkarīgs no paša pacienta iein-
teresētības un līdzdalības.
– Es vienmēr uzsveru, ka pacientam ir pašam 
jāpiedalās. Medijos bieži izskan, ka ģimenes ārsts 
kaut ko nokavē vai neizdara, un ir pacienti, kuriem 
tādi vārdi patīk, viņi domā, cik labi, ka ir ko vai-
not, jo tas noņem atbildību no paša pleciem. Es 
domāju, ka situācija būtu daudz labāka, ja pacienti 
būtu aktīvāki. Ir pacienti, kuri nekad nav nākuši 
pie mums un arī neatnāks. Taču tiem, kuri nāk un 
kuriem ir problēmas, mēs dodam nosūtījumus uz 
izmeklējumiem, cenšamies ātrāk «noķert» var-
būtējās problēmas, pirms pacientam ir noticis 
infarkts, un es uzskatu, ka mums tas labi izdodas. 
Ja pacientam ir nepieciešama invazīva procedūra, 
mēs paši zvanām un piesakām vietu slimnīcā, jo, 
vienkārši iedodot nosūtījumu un pasakot, kur 
jāiet, daļa neaizies. Ļoti nopietnos gadījumos mēs 
sekojam, lai vajadzīgais izmeklējums tiktu veikts, 
bet tā ir tikai ļoti nopietnās situācijās. 75% gadī-
jumu rīkošanos atstājam paša pacienta ziņā. Un 
tad lielā mērā viss ir atkarīgs no katra paša. Viens 
pacients atnāk un atrunājas, ka nevar pierakstīties 
uz izmeklējumu, tas ir dārgi, bet atnāk cits, kurš 
pie ģimenes ārsta bijis aptuveni tajā pašā laikā, un 
viņš visu ir izdarījis, turklāt nevis par maksu, bet 
par valsts naudu. Tā izpaužas individuālā ieinte-
resētība, un tam ir liela nozīme.
– Vai, jūsuprāt, iznākot no slimnīcas, pacienta 
zināšanas par viņa slimību un ārstēšanu 
ir pietiekošas?

– Ja runājam par kardiovaskulārajiem pacientiem, 
tad vislabākā izpratne ir tiem pacientiem, kuriem 
ir taisītas ķirurģiskas operācijas vai invazīvās pro-
cedūras. Ir arī tādi pacienti, kuri īsti neuzticas 
citiem ārstiem un, atnākuši pie mums ar zālēm, 
jautā: «Ko es no visa šī varu lietot?» Arī citi kolēģi 
stāsta, ka tieši primārās aprūpes ārstiem ir lielāka 
uzticība, jo tas, iespējams, ir vienīgais ārsts, pie 
kura pacienti atnāk vairākas reizes. Tomēr sta-
cionāra ārstiem vajadzētu noteikt, kuras zāles 
obligāti jādzer līdz brīdim, kamēr pacients atnāk 
pie ģimenes ārsta. Mums ļoti nepatīk, ka reizēm 
stacionāra ārsti nepainteresējas un pacienti paši 
nepastāsta, kādas zāles viņi ir lietojuši pirms ievie-
tošanas stacionārā. Pacienti parasti aizbildinās, 
ka neviens nav prasījis, tāpēc viņi nav stāstījuši. 
Pacientiem ir biežāk jāuzdod jautājumi ārs-
tiem, jo sliktāk ir neizdarīt vai izdarīt nepareizi, 
nekā pajautāt.
– Vai jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
pacients pēc izrakstīšanās no stacionāra nav 
griezies pie jums, lai turpinātu ārstēšanos? Ja 
ir, kādas tam bijušas sekas?
– Neatceros nevienu tādu gadījumu. Lai gan ir 
pacienti, kuri atnāk vēlāk nekā vajadzētu. Piemē-
ram, vakar pie mums atnāca paciente ar miokarda 
infarktu, kas no slimnīcas tika izrakstīta pirms 
mēneša. Turklāt tā bija paciente ar «stāžu», kurai 
taisīta sirds šuntēšana. No stacionāra viņa bija 
aizgājusi priekšlaikus, pirms bija uztaisīta koro-
narogrā�ja, ko noteikti vajadzēja veikt. Paciente 
skaidroja, ka nebijis naudas, viņa jau tā daudz 
samaksājusi par gulēšanu slimnīcā. Uz jautājumu, 
kāpēc laikus nav nākusi pie ģimenes ārsta, kur 
vizīte maksā tikai pusotru eiro, viņa sacīja, ka biju-
šas vecās zāles un tās viņa arī turpinājusi dzert. Šīs 
pacientes veselības stāvoklis bija pasliktinājies, jo 
viņa nebija lietojusi pusi no nepieciešamajiem 
medikamentiem. Teorētiski tāds gadījums varēja 
beigties letāli, taču, paldies Dievam, tā nenotika. 
Domāju, ka kopumā problēma tomēr ir mazliet 
citāda: pacienti sākumā pie ģimenes ārsta atnāk, 
bet turpinājuma nav. Ir gadījumi, kad pacients 
nerādās vairākus gadus, līdz kļūst slikti vai rodas 
jaunas problēmas.
– Ņemot vērā ierobežojumus valsts kompen-
sējamo medikamentu izrakstīšanā, vai jūs 
vienmēr spējat nodrošināt pacientam stacio-
nārā rekomendēto terapiju?
– Neskatoties uz ierobežotajām �nansēm, ja 
pacientam pienākas kompensējamie medi-
kamenti, mēs tos viņam nodrošinām. Šādās 
situācijās valsts mūs nestrostē, ja kvotas tiek 
pārsniegtas. Problēma ir citur. Stacionāra ārsti 
bieži vēlas, lai mēs pacientiem izrakstām ori-
ģinālos medikamentus, bet to mēs nevaram 

nodrošināt. Šī situācija izveidojusies no 2012. 
gada. Ja pacientam pirmreizējā diagnoze 
noteikta pēc 2012. gada 1. janvāra, viņš no 
līdzvērtīgas efektivitātes medikamentiem var 
saņemt tikai lētākās zāles. Mēs tās izrakstām, 
taču, godīgi sakot, paši jūtamies slikti, jo nezi-
nām, kādu medikamentu viņš aptiekā saņem. 
Mēdz būt tā, ka mēnesi pacients aptiekā saņem 
medikamentu ar vienu nosaukumu, nākošajā – 
ar citu un trešajā, iespējams, vēl citādāku – kāds 
aptiekā tobrīd ir. Šajā sistēmā kaut kas būtiski 
klibo, un mēs to neizprotam. Ir tā, ka referen-
ces (lētākā) cena ir vienam medikamentam, bet 
pacients dažādās aptiekās nezin kāpēc saņem 
dažādu nosaukumu zāles. Tāpēc pacienti apjūk. 
Mēs viņiem ierosinām aptiekā prasīt vienu un to 
pašu nosaukumu, bet reizēm arī tas nestrādā. 
Medikamenta, kas aptiekā ir bijis iepriekšējā 
mēnesī, šomēnes nav, un pacientiem iedod 
kādu citu. Sistēma ir izjaukta. Kāpēc pacients 
nevar saņemt oriģinālo medikamentu, maksā-
jot par to lielāku līdzmaksājumu?
Semināros mums reizēm notiek asas vārdu pār-
maiņas ar stacionāru ārstiem. Viņi pārmet, ka mēs 
izjaucam visu viņu nozīmēto terapiju. Piemēram, 
ja ielikts stents, speciālisti vēlas, lai pacients lieto 
oriģinālos medikamentus, bet mēs tos neizraks-
tām. Mēs savukārt atsaucamies uz Ministru kabi-
neta noteikumiem, kam jāpakļaujas. Viņi atbild, 
ka viņus neuztrauc šie noteikumi. Kā tā var būt, ja 
mēs strādājam vienā sistēmā? Mēs, ģimenes ārsti, 
kļūstam par tādiem kā peramajiem bērniem, jo 
arī no pacientiem dzirdam, ka stacionāra ārsts ir 
izrakstījis vienus medikamentus, bet mēs izraks-
tām citus. Paiet laiks, līdz izskaidrojam, kāpēc tā 
ir. Tajā, cik un ko kompensē, mēs esam bezspēcīgi 
un neko nevaram mainīt. Problēma ir milzīga, un 
mēs ar to neesam mierā. Normāli būtu izrakstīt 
medikamentu, ar ko esam strādājuši gadiem, un 
zinām, kā tas darbojas. Arī pacientiem jaunā sis-
tēma nepatīk.
– Ko jūs novēlētu pacientiem un kolēģiem?
– Pacientiem novēlu, lai viņi rūpējas par savu 
veselību un visus interesējošos jautājumus 
nekautrējas uzdot ģimenes ārstiem. Ģimenes 
ārstiem novēlu vairāk laika. Es uzskatu, ka pri-
mārās aprūpes sistēma ir laba, ja vien to māks-
līgi neizkropļo. Vislielākā sāpe ir par pacientiem 
40–60 gadu vecumā, jo viņi pie mums nāk visma-
zāk. Bieži vien tikai tad, kad akūtā stāvoklī pabijuši 
stacionārā. Pēc 60 gadu vecuma cilvēki par sevi 
rūpējas vairāk, nāk pie mums, tāpat arī skolēni 
un jaunieši. 40–60 gadus vecie cilvēki, pievērsiet 
uzmanību savai veselībai! Šajā vecuma grupā ir 
vislielākais nāves gadījumu skaits no kardiovas-
kulārajām slimībām.

Reizēm pacientam ir jālieto daudz zāļu. Tad var gadīties, ka kaut ko no tā visa viņš 
nedzers. Šādā situācijā ģimenes ārsts var paskaidrot, kurš medikaments ir svarīgāks, 
bet kurš – mazāk svarīgs.

Rezultātu sasniedz kopā
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To, ka cilvēks saslimis ar hronisku vīrus-
hepatītu C, viņš var nenojaust gadiem 
ilgi, jo lielākai daļai slimnieku tas norit 
bez simptomiem un dzeltes. Slimība tiek 
atklāta, vienīgi nododot analīzes.

Kas ir šī saslimšana un kā no tās sevi pasargāt, 
stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas stacionāra Latvijas Infektoloģijas centrs 
infektoloģe hepatoloģe Agita Jēruma.

– Izstāstiet, kas ir C hepatīts?
– Kā jau pēc nosaukuma noprotams, tā ir vīrusa 
ierosināta saslimšana, kas pamatā izraisa aknu 
iekaisumu. Hepatīta C vīruss (HCV) izplatās ar 
asins starpniecību, kā arī ar citiem ķermeņa šķid-
rumiem, kas satur asinis. Šī slimība ir īpatnēja ar 
to, ka pretēji citiem vīrushepatītiem, tā diezgan 
reti izpaudīsies akūti – visbiežāk cilvēki, kas ar 
to in�cējušies, paši to nezina. Vēl viena īpatnība 
ir tāda, ka 80% gadījumu C hepatīts pārtop par 
hronisku saslimšanu, radot aknu iekaisumu. Diem-
žēl jebkurš ilgstoši noritošs, neārstēts aknu iekai-
sums var pārveidoties par aknu cirozi un pat vēzi.
– Vai ar HCV var in�cēties arī seksuālā ceļā?
– Tāda iespēja pastāv, ja bieži maina partnerus, 
taču pārsvarā to nodod no viena organisma otram 
ar asinīm. Piemēram, ar daudzkārt lietojamiem 
instrumentiem, kas nav pienācīgi apstrādāti – 
taisot pīrsingus, tetovējumus, veicot kosmētis-
kas procedūras. Retos gadījumos in�cēties var arī 
medicīnisku manipulāciju laikā – ķirurģijā, zob-
ārstniecībā. No HCV nav pasargātas arī personas, 
kas lieto intravenozās narkotikas. Kā jebkura asins 
transmisīvā slimība C hepatīts izplatās arī verti-
kālā ceļā, proti, ja slimo grūtniece, mazulis var 
piedzimt, jau in�cējies ar HCV.
– Kā var pārbaudīt, vai gadījumā neesi sasli-
mis ar C hepatītu?
– To var izdarīt diezgan vienkārši. Atliek vien 
doties pie ģimenes ārsta, kurš norīkos uz asins 
analīzēm, lai uzzinātu, vai organismā ir nosakā-
mas antivielas pret HCV. Hepatīta diagnostiku veic 
gandrīz visās Latvijas laboratorijās. Tālākā darbība 
ir atkarībā no analīžu rezultātiem: ja tiek izteiktas 
aizdomas par C hepatītu, ģimenes ārsts nosūtīs uz 
Latvijas Infektoloģijas centru pie speciālistiem, kas 
precizēs diagnozi un ieteiks ārstēšanu.
– Kādos gadījumos vajadzētu doties nodot 
analīzes? Ir kādas pazīmes, kas var liecināt, 
ka cilvēkam ir šis hepatīts?
– Pazīmju faktiski nebūs. Kā jau teicu, ļoti reti C 
hepatīts izpaužas kā akūta slimība. Lai gan, pro-
tams, slimībai var būt arī akūta forma ar akūta 
hepatīta pazīmēm: cilvēks var kļūt dzeltens, viņam 
būs slikta apetīte. Lielākajai daļai pacientu C hepa-
tīts tomēr tiek atklāts hroniskā hepatīta stadijā. 
Šiem slimniekiem visbiežāk nekādu speci�sku 
sūdzību nav. Vienīgi var būt nogurums, ko cilvēki 
parasti izskaidro ar slodzi darbā, mājās, mācībās. 
Visbiežāk C hepatīta slimnieki pie ārsta dodas 
nevis ar domu, ka viņu organismā varētu mājot 
hepatīts, bet ka ir kāda cita saslimšana.
– Ja pēkšņi iznākusi saskare ar C hepatīta 
vīrusu, piemēram, mediķis sadūries ar adatu, 
ar kuru tika ievadītas zāles C hepatīta slimnie-
kam. Ko šādā situācijā darīt? Vai var kaut ko 
glābt, uzreiz rīkojoties?
– Pro�laktiski neko izdarīt nevarēs. Šeit nav tā, kā 
HIV infekcijas gadījumā, kad cietušajam var nozī-
mēt medikamentus, kas novērsīs iespēju in�cēties 
no adatas dūriena. Šo cilvēku novēros, regulāri 
veiks analīzes, lai sekotu līdzi, vai viņš ir in�cējies, 

vai nē. Ja parādīsies pirmās slimības pazīmes, tad 
attiecīgi cilvēku varēs ārstēt. C hepatītam ir viena 
īpatnība – ja slimība tiek atklāta akūtā jeb sākuma 
stadijā, to var veiksmīgi izārstēt ar speciāliem pre-
parātiem. Izārstēšanās notiek 90–95% gadījumu. 
Nelaime gan ir tāda, ka akūts C hepatīts izpaužas 
slēptā jeb subklīniskā veidā, tāpēc lielākā daļā 
gadījumu tas laikus netiek atklāts.
– Vai tad, ja cilvēkam nav bijis nekādas saska-
res ar hepatīta vīrusa nēsātāju, viņš var spe-
ciāli nepārbaudīties un darīt to tikai tādā 
gadījumā, ja grib nomierināt sevi, ka tiešām 
nav in�cējies ar HCV?
– Jebkuram pieaugušam cilvēkam vismaz reizi 
mūžā, visticamāk, ir bijusi saskare ar daudzreiz lie-
tojamiem instrumentiem (medicīnā, kosmetoloģijā 
u.c.). Līdz ar to pārbaudīties reizi pa reizei vēlams 
ikvienam. Protams, ir cilvēki, kas ir tā saucamajā 
riska grupā un kuriem iespēja saskarties un in�cē-
ties ar HCV ir biežāk. Tā tas ir, piemēram, mediķiem, 
glābšanas dienesta darbiniekiem – viņiem noteikti 
ieteicams pārbaudes veikt regulāri. Tāpat riskam ir 
pakļauti arī narkotiku lietotāji un cilvēki, kas atrodas 
ieslodzījumā. Analīzes regulāri vajadzētu nodot arī 
tiem, kas bieži ārstējas slimnīcās un saņem invazīvas 
manipulācijas, tajā skaitā operācijas. Riska grupai 
var pieskaitīt arī tos, kuri tiek pieslēgti mākslīga-
jai nierei. Noteikti vēlams pārbaudīties cilvēkiem, 
kuriem agrāk ir pārlietas asinis vai pārstādīti orgāni. 
Jāņem vērā, ka HCV atklāja tikai 1989. gadā, līdz ar 
to Latvijā donoru asinis, kuras tika izmantotas asins 
pārliešanai, uz šo vīrushepatītu tiek pārbaudītas 
tikai kopš 1991. gada. Ja cilvēks saņēmis palīdzību 
līdz minētajam laikam, viņam vajadzētu pārlieci-
nāties par C hepatīta neesamību.
– Kāda ārstēšana pieejama C hepatīta slim-
niekiem? 
– Ja slimība būs devusi par sevi ziņu ar akūtām 
izpausmēm, tad mēs pacientu gandrīz vienmēr 
varam izārstēt. Par laimi, aknas ir unikāls orgāns, 
kuram piemīt milzīgas atjaunošanās spējas. Ja 

vīruss tiks iznīcināts ar medikamentiem, aknu 
izmaiņas izzudīs. Bet tikpat svarīgi ir laikus atpa-
zīt un ārstēt slimnieku, kuram ir hronisks hepatīts. 
Pats C hepatīts būtībā pacientam dzīvi nepaslik-
tina, taču, kā jau minēju, jebkurš hronisks aknu 
iekaisums, ja to neārstē, var ar laiku transformē-
ties aknu cirozē un aknu šūnu vēzī. Tās ir situācijas, 
no kurām cilvēks var aiziet bojā. Ciroze ir process, 
kad aknās normālu šūnu vietā saaug saistaudi, un 
šīs izmaiņas ir neatgriezeniskas, jo saistaudi no 
aknām neizzudīs. Ar cirozi slimas aknas nespēs 
veikt savu atindējošo funkciju un nevarēs veidot 
dažādas dzīvībai svarīgas vielas. Turklāt ciroze ar 
laiku var dekompensēties – slimniekam var parā-
dīties šķidruma krāšanās vēderā, var būt asiņo-
šana no gremošanas orgāniem, turklāt ciroze var 
pāriet aknu vēzī. Ja C hepatītu neatklāj laikus, tā 
potenciāli ir nāvējoša saslimšana.
– Minējāt, ka lielā daļā gadījumu C hepatītu 
var pilnībā izārstēt.
– Gadījumos, kad slimniekam nav izveidojusies 
aknu ciroze un ar zālēm viņu no vīrusa izdodas 
atbrīvot, tad viņš ir pilnīgi vesels.
– Ja viņš ir izveseļojies, viņš joprojām var tur-
pināt apdraudēt citus?
– Nē, viņš ir vesels cilvēks, kas ir izārstēts no C 
hepatīta. Ja asinīs nav vīrusa, šāds cilvēks nevienu 
apdraudēt nevar.
– Vai ārstēšana ir valsts apmaksāta?
– Valsts sedz 75% no to medikamentu cenas, 
kas tiek izmantoti C hepatīta ārstēšanai. Pārējais 
jāmaksā slimniekam pašam, kas ir diezgan liela 
summa – vidēji 210 eiro mēnesī. Jāatzīmē, ka Lat-
vija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur slim-
niekam ir jāsedz šis līdzmaksājums par zālēm. 
Tāpēc diemžēl nereti saskaramies ar situāciju, 
ka cilvēks, kuram būtu nepieciešams ārstēties, 
vienkārši nevar to atļauties, jo viņam nav naudas. 
Vienīgā pacientu kategorija, kas no šī līdzmaksā-
juma ir atbrīvota, ir iedzīvotāji, kas atzīti par trū-
cīgām personām.

– Cik ilga ir ārstēšana?
– Ja runājam par hronisku C hepatītu, tad ārstē-
šana ir no sešiem mēnešiem līdz gadam. Šajā laikā 
pacients saņem divus medikamentus, līdz ar to tā 
ir kombinēta ārstēšana. Pirmās zāles ir pegilētais 
interferons, ko injekciju veidā ievada reizi nedēļā. 
Otrs ir pretvīrusu medikaments ribavirīns – iek-
šķīgi lietojamas tabletes.
– Vai tad, ja kādam darba kolēģis ir slims ar C 
hepatītu, viņš šo slimību no kolēģa nedabūs?
– Ar lielāko varbūtību slimība nepielips, jo, kā es 
jau sākumā minēju, slimība izplatās ar asinīm. 
Vienīgā iespēja, kā in�cēties no darba kolēģa, ir 
situācijās, ja pēkšņi cilvēkam, kuram ir C hepatīts, 
ir kāda trauma un asiņojoša brūce, savukārt kolē-
ģis viņam palīdz un notraipās ar asinīm. C hepatīta 
pacientus parasti informējam, no kā ir jāizvairās 
sadzīviska kontakta laikā: tie ir priekšmeti, kas var 
nonākt kontaktā ar asinīm. Piemēram, katram 
cilvēkam ir jālieto savi manikīra piederumi, zobu 
birstītes, skūšanās piederumi.

Aknu slepkava – C hepatīta vīruss

Agita Jēruma: «Ļoti reti C hepatīts izpaužas kā akūta slimība. Lielākajai daļai pacientu C hepatīts tiek atklāts hroniskā hepatīta 
stadijā. Šiem slimniekiem visbiežāk nekādu specifisku sūdzību nav. Vienīgi var būt nogurums, ko cilvēki parasti izskaidro ar 
slodzi darbā, mājās, mācībās. Visbiežāk C hepatīta slimnieki pie ārsta dodas nevis ar domu, ka viņu organismā varētu mājot 
hepatīts, bet ka ir kāda cita saslimšana.»
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Tiem, kuri ne reizi nav saskārušies ar ast-
mas simptomiem vai kuriem tuvu radu 
lokā neviens ar šo kaiti nesirgt, grūti 
saprast, kā jūtas cilvēks, kuram ir nepār-
traukts klepus, sēkšana, spiedoša sajūta 
krūšu kurvī, nespēja ieelpot un izelpot ar 
pilnu krūti.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Tuberkulozes un plaušu slimību centra pneimo-
noloģe, medicīnas zinātņu doktore, Rīgas Stradiņa 
universitātes docente Evija Livčāne uzskata, ka 
mūsdienās, pateicoties pieejamajiem medika-
mentiem, astmas slimnieki var dzīvot pilnvērtīgu 
dzīvu un pat aizmirst par savu slimību. Svarīgākais 
ir ievērot ārsta norādījumus un pareizi lietot zāles.

– Kas ir bronhiālā astma?
– Tas ir hronisks elpceļu iekaisums, kura dēļ pacien-
tam rodas apgrūtināta elpošana, klepus, smaguma 
sajūta un čīkstēšana krūtīs. Slimība visbiežāk 
uzliesmo kāda provocējoša faktora ietekmē, pie-
mēram, ja cilvēks saskaras ar alergēnu vai saauk-
stējas. Slimība lielākoties ir lēkmjveidīga un 
pastiprināti izpaužas naktī un agrās rīta stundās.
– Kas visbiežāk izraisa šo saslimšanu?
– Astmai ir absolūti precīzi zināmi riska faktori, 
kas veicina iekaisumu un elpceļu nosprostoša-
nos. Klasiski bronhiālo astmu saista ar alergēniem. 
Tāpat tās uzliesmojumu var provocēt infekcijas, 
gaisa piesārņojums, tabakas dūmi, stress, �ziska 
piepūle un dažādi arodfaktori.
– Cik daudz cilvēku slimo ar astmu?
– Globāli astma ir milzīga problēma. Statistika lie-
cina, ka pasaulē apmēram 300 miljoniem iedzīvo-
tāju ir bronhiālā astma, un katra desmitgade šo 

slimnieku skaitu vēl palielina. Tiek lēsts, ka pērn 
viens no 250 nāves gadījumiem pasaulē ir bijis 
astmas dēļ.
– Latvijā pieaug smēķētāju skaits, īpaši jau-
niešu un sieviešu vidū. Vai astmas izplatību 
var saistīt ar smēķēšanu?
– Slimību pro�lakses un kontroles centra dati par 
2012. gadu liecina, ka Latvija faktiski ir smēķēša-
nas lielvalsts – mūsu valstī dūmu velk apmēram 
trešdaļa visu pieaugušo iedzīvotāju un piektā daļa 
sieviešu. Ilgtermiņā uz sabiedrības veselību tas var 
atstāt milzīgu iespaidu, jo īpaši izplatītas cigaretes 
ir pusaudžu vidū: vecumā no 11–15 gadiem smēķē 
62% zēnu un 52,5% meiteņu. Lai arī smēķējošo 
zēnu skaits šajā vecuma grupā, salīdzinot ar 1991. 
gadu, ir mazinājies, toties meiteņu – pieaudzis 
gandrīz uz pusi. Jo agrāk bērns sāk vilkt dūmu, 
jo lielāka varbūtība, ka viņš to darīs arī pieaugušo 
vecumā. Šie fakti skan ļoti draudīgi.
– Kā smēķēšana ietekmē plaušas?
– Astmas pacientam ir raksturīga hiperreaktivitāte 
jeb elpceļu paaugstināts jutīgums uz parastiem 
kairinātājiem. Cigarešu dūmi ir ļoti indīgi – tajos ir 
vairāki simti ķīmisku vielu, no kurām vismaz simts 
ir kancerogēnas jeb vēzi izraisošas. Ja smēķē cil-
vēks, kuram nav nekādu elpceļu problēmu, tas 
jau ir bīstami, bet, ja to dara astmas slimnieks, 
tas ir vēl daudzkārt nelabvēlīgāk. Ja smēķēšanu 
pacients turpina, tas liedz efektīvi ārstēt astmu.
– Kā astma tiek diagnosticēta?
– Tas tiek darīts no vairākiem skatpunktiem. Pirmais 
ir nosacīti tipiskā klīniskā aina – pacients vēršas pie 
ārsta ar sūdzībām par lēkmjveida sēkšanu, čīkstošu 
elpošanu, mokošu klepu, traucētu nakts mieru. 
Nākamā ir anamnēzes ievākšana – ārsts vēlē-
sies noskaidrot, kas agrāk ar šo slimnieku ir noti-
cis. Piemēram, pacientam, aizbraucot uz laukiem 
siena laikā, ir tecējis deguns, priežu ziedēšanas 

laikā asarojušas acis. Vai arī viņam jau kopš bēr-
nības ir kāda alerģiska ekzēma uz ādas. Var būt 
situācijas, kad pacientam pašam šāda veida 
sūdzību nav, toties viņa pirmās pakāpes 
radiniekiem – vecākiem, vecvecākiem, 
māsām u.c. – ir kādas alerģiskas slimī-
bas. Astmas gadījumā analīzes parasti 
nav izmainītas, arī plaušu rentgens ir 
normāls. Trešais diagnostikas veids ir 
spirogrā�ja, ko var uzskatīt par zelta 
standartu astmas diagnostikā. Tā 
parāda ne tikai plaušu tilpumu, 
bet tieši elpceļu caurlaidību – 
kā gaiss tiek cauri bronhiem. 
Tā ir nesāpīga, ātra un ļoti 
informatīva metode. Spi-
rogrāfs ir kā mazs datoriņš, 
kas savienots ar iemutni, 
kurā pacients pēc medi-
cīnas darbinieka lūguma 
ieelpo un izelpo gaisu. Ārsts 
izdara mērījumus un nosaka konkrētā pacienta 
elpceļu stāvokli.
– Kā šī slimība tiek ārstēta?
– Ārstējot astmu, ir svarīgi panākt stāvokli, kad 
pacientam nav nekādu simptomu un slimības 
uzliesmojumu, viņš var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, 
sportot, normāli gulēt, jo nav traucēts naktsmiers. 
Ja, pacientam ārstējoties, tomēr ir paasinājumi, kas 
prasa ārsta apmeklējumu vai pat hospitalizāciju, 
jāmeklē un jāatrod, kur visā šajā ķēdītē – pacients – 
zāles – ārsts – ir vājais punkts. Astmas terapija ir 
balstīta uz to, lai slimība būtu tik labi kontrolēta, 
ka pacients varētu par šo slimību aizmirst.
– Kādi medikamenti parasti tiek nozīmēti ast-
mas ārstēšanai?
– Astmas gadījumā ir tā laime, ka ar zālēm var 
iedarboties tieši uz bojāto orgānu – slimajiem 
bronhiem. Pamatā ārstēšanā izmanto divu grupu 
medikamentus. Pirmie bronhus paplašina, noņem 
astmai raksturīgās gludās muskulatūras spazmas 
bronhu sieniņās. Optimāli bronhus paplašinošais 
efekts saglabājas 12, bet jaunākās paaudzes zālēm 
pat 24 stundas. Ir arī glābjošie medikamenti, kas 
iedarbojas momentā. Ja slimnieks pēkšņi ieelpojis 
kādu alergēnu, viņš var iepūst glābējinhalatoru, 
kas uzreiz noņems spazmu. Otra grupa ir ārstē-
jošie pretiekaisuma medikamenti – tie nomierina 
bronhu gļotādu, palīdz tai nebūt hiperreaktīvai. 
Mūsdienās ir pieejami kombinētie inhalatori, kas 
satur pretiekaisumu komponentu un ilgstošas 
darbības bronhu paplašinātāju.
– Daudzi uztraucas, ka astmas ārstēšanā 
izmanto hormonālus medikamentus, kas 
var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz organismu.
– Te es gribētu lūgt atcerēties agrāk izmantotos 
vecmodīgos svarus, kur vienā pusē bija prece, 
otrā – atsvari, un abiem svaru kausiem bija jāno-
stājas līdzsvarā. Tieši tā jāskatās uz medicīnu – 
tā ir kā svaru kausi, kur vienā pusē vienmēr ir 
ieguvums, bet otrā diemžēl zaudējums. Faktiski 
nav tādas terapijas, kur nebūtu nekāda riska. Bet 
jācenšas svaru kausi visu laiku noturēt līdzsvarā. 
Jā, ir pacienti, kas izvēlas astmu neārstēt, un lieto 
tikai glābējinhalatorus, kas iedarbojas tikai uz īsu 
brīdi – noņem bronhu spazmu. Hronisko iekai-
sumu šīs zāles neārstē. Kas notiek tālāk? Bronhi, 
neskaitāmas reizes dienā paplašinoties un sašau-
rinoties, vienkāršoti runājot, nolietojas, jo trūkst 
terapijas, kas pēc paplašināšanās tos ārstētu. Ar 
laiku šī muskulatūra nogurst, parādās rētaudi, 
un gaisa caurlaidība kļūst arvien sliktāka. Hor-
moni jeb bronhus ārstējošās zāles ir medikamenti, 
kas, skatoties globāli, glābj cilvēci. Tie ir tikai mik-
rogrami, kurus slimnieks ieelpo, un ja tie uzsūcas 
organismā, asinsritē nonāk zemās devās.

– Kādi faktori ietekmē astmas terapijas efek-
tivitāti – medikamenti, pacientu līdzestība, 
lietošanas tehnika? Kas ir svarīgāks?
– Pilnīgi noteikti svarīgi ir visi – medikamentu 
izvēle, devas, ko ārsts izraksta. Arī līdzestība – ārsts 
var izrakstīt vislabākās zāles, bet, ja pacients tās 
nelietos vai darīs to nepareizi, vēlamo rezultātu 
nevarēs sagaidīt. Gribu uzsvērt: ja pacients nopir-
cis zāles, izlasījis instrukciju un tomēr nesaprot, kā 
tās jālieto, viņam pēc iespējas ātrāk jāvēršas pie 
sava plaušu speciālista. Nav vērts izniekot labas 
zāles, ja tās lieto nepareizi.
– Vai ir kādi jaunumi terapijā, kas palīdzētu 
uzlabot pacientu līdzestību un panāktu regu-
lāru zāļu lietošanu?
– Inhalatori kļūst pacientam arvien draudzīgāki, 
vienkāršāki, lai tos būtu vieglāk lietot un būtu 
mazāk lietošanas kļūdu. Astmas terapijā beidzot 
ir ienākušas zāles, kas ir jālieto tikai reizi diennaktī.
– Ko sievietes pašas var darīt, lai izvairītos no 
saslimšanas ar bronhiālo astmu?
– Ja sievietei ir paaugstinātā elpceļu reaktivitāte, 
tad uz to jāskatās kritiski. Ja viņa zina par savu 
noslieci uz alerģiju, tad no brišanas ziedu pļavā 
vajadzētu atturēties. Kā es teicu, mēs nevaram 
izvēlēties gaisu, ko elpojam, bet varam padomāt 
par to, ar ko, piemēram, mazgājam veļu, lieki nelie-
tojot kodīgu sadzīves ķīmiju. Tāpat ļoti izplatīta ir 
alerģija pret mājas putekļu ērcītēm, tāpēc guļam-
istabā, kur visilgāko laiku uzturamies, nevajadzētu 
turēt paklājus, istabas augus, aizkarus – tās visas 
ir īstas putekļu krātuves. Tāpat nedrīkst aizmirst 
par telpu vēdināšanu. Ir jāievēro veselīgs dzīves-
veids un nevajadzētu izaicināt likteni, ja sievietei 
ir nosliece uz alerģiju. Tas attiecas arī uz mājdzīv-
niekiem – ja ir alerģija, varbūt tos turēt nevajag.
– Vai ir iespējams vienkāršā veidā veikt paš-
kontroli, lai pārliecinātos, kas astma tiešām 
tiek kontrolēta?
– Ir pieejams ļoti vienkārši veicams astmas kontro-
les tests (ACT). Aizpildot testu, pacients var uzzināt 
savu astmas punktu skaitu: jo tas lielāks, jo paciente 
labāk spēj astmu kontrolēt. Tests sastāv no pieciem 
ļoti vienkāršiem jautājumiem: vai pēdējo četru 
nedēļu laikā astma ir traucējusi mācīties, veikt ieras-
tos mājas darbus, darba pienākumus? Vai nācies 
saskarties ar elpas trūkumu? Vai naktī bijuši ast-
mas simptomi? Vai ir lietoti glābšanas aerosoli? Vai 
šķiet, ka pacients labi spējis kontrolē astmu pēdējo 
nedēļu laikā? Katram no šiem jautājumiem ir pieci 
atbilžu varianti – no «vienmēr» līdz «nekad». Testu 
var saņemt pie pneimonologiem, iespējams, arī 
pie ģimenes ārstiem, tas pieejams arī internetā. 
Dodoties vizītē pie ārsta, aizpildītais tests jāņem 
līdzi, lai pārrunātu tā rezultātus.

Astmas gadījumā ar zālēm var iedarboties tieši uz bojāto 
orgānu – slimajiem bronhiem. Pamatā ārstēšanā izmanto 
divu grupu medikamentus. Pirmie bronhus paplašina, 
noņem astmai raksturīgās gludās muskulatūras spazmas 
bronhu sieniņās. Otra grupa ir ārstējošie pretiekaisuma 
medikamenti – tie nomierina bronhu gļotādu, palīdz tai 
nebūt hiperreaktīvai.
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Astmas kontroles tests (ACT™)

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

5

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

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

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

Punkti

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

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

Pilnīgi
kontrolēju

Labi
kontrolēju

Nedaudz
kontrolēju

Slikti
kontrolēju

Nemaz
nekontrolēju

Ne reiziVienreiz nedēļā
vai retāk

2 vai 3
reizes nedēļā 

1 vai 2
reizes dienā 

3 vai vairāk
reizes dienā

Ne reiziVienu vai
divas reizes

Vienreiz
nedēļā

2 līdz 3
naktis nedēļā

4 vai vairāk
naktis nedēļā

Ne reiziVienu vai divas
reizes nedēļā

3 līdz 6
reizes nedēļā 

Vienreiz
dienā

Biežāk kā
vienreiz dienā

NekadRetiDažreizĻoti biežiVienmēr

Ziniet savu 
       astmas punktu skaitu!

Kopā

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

Punktu skaits: 25 – Apsveicam!

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

Punktu skaits: no 20 līdz 24 – Tuvu mērķim

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

Punktu skaits: mazāk nekā 20 – Tālu no mērķa

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

Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0008/14(1); 03/2014
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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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Māksla smelties
no dabas
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Produktu var iegādāties

Cilvēkus bieži moka hroniskas 
sāpes: mugura, spranda, kāju, 
roku locītavas, mugurkauls, sāpes 
pēc dažādām traumām vai operā-
cijām. Reizēm pie šīm smeldzoša-
jām sāpēm ar laiku pierod, bet pie 
lielākas fi ziskas piepūles tās atkal 
atgādina par sevi.

Kā samazināt hroniskas sāpes
No rītiem moka sāpošās vietas stīvums, maz-
kustīgums, vēlāk muskuļu vājums. Parasti 
šādu simptomu gadījumā cilvēki lieto kādu 
konkrētu pretsāpju preparātu, visbiežāk tab-
letēs vai kapsulās. Tā ir diezgan vienkārša 
izeja, taču nevajag aizmirst, ka sāpju prob-
lēmu var atrisināt dažādi. Varbūt tas šķitīs 
nedaudz dīvaini, bet, piemēram, muguras 
sāpes var efektīvi mazināt ar saudzējošu vin-
grinājumu palīdzību.
Cits sāpju remdēšanas veids – kopš seniem 
laikiem tam izmanto siltumu jeb sildīšanu. 
Dažādas aplikācijas, kompreses ar kampara 
spirtu, parafīnu, tas pats parastais termo-
fors ar karstu ūdeni. Tie, kam sāp locītavas, 
zina, cik labi ir sāpošo locītavu ietīt vilnas vai 
kādā citā audumā. Ne par velti saka, ka sil-
tums kaulus nelauž, bet šajā gadījumā vēl 
arī palīdz.
Cilvēka āda reaģē uz dažādiem siltuma un 
aukstuma kairinājumiem. To var panākt ne 
tikai ar fi ziskiem priekšmetiem, bet arī ar 
ķīmiskām un bioloģiskām vielām. Augos ir 
sastopamas vielas, kuras, nonākot uz ādas, 
to kairina, un cilvēks to sajūt kā siltumu, 
pat karstumu.

Nonivamīds - čili piparos 
un pelargonijās
Diezgan populāro istabas augu perlargoniju 
izmanto arī ārstnieciskos nolūkos. Pelargonija 
satur pelargona (nonāna) skābi, no kā sintē-
zes ceļā ir iegūstams savienojums nonivamīds. 
Pašu nonivamīdu uzkrāj paprika jeb saldie 
pipari. Tas paplašina asinsvadus un, atkarībā 
no devas izraisa stipri sildošu jeb dedzinošu 
sajūtu. Nonivamīds ir plaši izpētīts savienojums. 
Ir pierādīts, ka tas mazina dažādas izcelsmes 
hroniskas, pēctraumatiskas, kā arī neiropātis-
kas sāpes. Piparu ekstrakts iedarbojas siner-
ģiski, jo pipari satur alkaloīdu kapsaicīnu, kam 
arī piemīt ādu kairinoša un karsējoša iedarbība.

Metilsalicilāts
Metilsalicilāts pieder salicilātu grupai. Tam rak-
sturīgs labs pretsāpju efekts, der arī pie hro-
niskiem sāpju stāvokļiem. Metilsalicilātam, kā 
arī pārējiem salicilātiem piemīt lieliskas ādu 
mīkstinošas un keratolītiskas īpašības, turklāt 
kā skābe tas iedarbojas baktericīdi.

Rozmarīna ēteriskā eļļa
Rozmarīns ir pieskaitāms kairinošām ēteris-
kajām eļļām, un agrāk tas bija svarīga sildošo 
vannu, komprešu sastāvdaļa, bet spirta izvil-
kumus lietoja hronisku sāpju remdēšanai. 
Šodien populārākas ir ziedes, gēli, krēmi un 
balzāmi ar rozmarīna ēterisko eļļu. Sastāvā 
esošais fenols iedarbojas antiseptiski.

Arnika
Viens no plašāk izmantojamiem ārstniecības 
augiem pēctraumatiskām sāpēm, dažādiem 
sasitumiem, sastiepumiem ir arnika.
Zinātniskās publikācijas liecina, ka ārīgi lietoti 
arnikas līdzekļi uzlabo asinsriti, venozo asiņu 
atteci, samazina iekaisumu, paātrina hema-
tomu samazināšanos; turklāt der arī pie ilglaicī-
gām, hroniskām sāpēm, īpaši locītavu apvidū.

Priežu ēteriskā eļļa
Eļļu iegūst no svaigām priežu skujām un jau-
niem dzinumiem. Tā sastāv no pinēniem, 
kamfēna, beta-fi landrēna, delta-carēna, limo-
nēna, mircēna un sabinēna.
Lietojot ārīgi, līdzīgi kā rozmarīna ēteriskā eļļa 
izraisa eritēmu, mazina iekaisīgus procesus, 
der pie artrītiem.

Kampars
Izmantojot ārīgām aplikācijām, kamparam 
sākumā ir raksturīgs vēsinošs, sāpes mazi-
nošs un mazliet anestezējošs efekts, bet 
lielākā koncetrācijā un daudzumā izpaužas 
hiperēmiju radošs, kairinošs efekts, ko mēs 
uztveram kā siltumu. Kampars ir ļoti populāra 
dažādu ārstniecisko līdzekļu sastāvdaļa. Ļoti 
bieži sastopams sāpes un iekaisumu mazi-
nošo ziežu, gēlu, linimentu sastāvā. Kampara 
efektivitāte ir pierādīta klīniskajos pētījumos.

Eikalipta ēteriskā eļļa
Tā arī pieskaitāma lokāli kairinošām, hiperē-
miju izraisošām ēteriskajām eļļām. Lai gan 
plaši pazīstams kā pārbaudīts līdzeklis cīņā 
ar respiratorām infekcijām, vīrusiem un bak-
tērijām, eikalipts tiek rekomendēts arī ārīgai 
lietošanai – muskuļu, locītavu sāpju remdē-
šanai, sastiepumiem, hroniskām sāpēm, kā 
pretiekaisuma līdzeklis.

Sildīšana – pirmā palīdzība 
akūtu un hronisku sāpju gadījumā
INOBIO izstrādājis jaunu produktu – spēcīgi sildošu krēmu

INOBIO 
HUMANICA 
THERMA 
CREAM
Stipri sildošs sarkano 
piparu krēms ar arni-
kas ekstraktu, priežu, 
rozmarīna un eika-
lipta ēteriskajām eļļām, 
kamparu un metilsali-
cilātu. Krēma sastāvā 
esošā augu formula 
efektīvi silda; rekomen-
dējams sasprindzi-
nātiem, nogurušiem 
muguras, kāju, kakla 
un plecu joslas mus-
kuļiem. Der arī punkt-
veida masāžām dienā.
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Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas 
dzemdību nodaļas vadmotīvs ir nodro-
šināt mūsdienām atbilstošu aprūpi – lai 
būtu vesela sieviete un vesels bērns.

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

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

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

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

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

Lai vesela sieviete un vesels bērns
ATTĪSTĪBA

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

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

Bakteriālā vaginoze -
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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AIJA KALĒJA

Kad veikalu un aptieku plaukti ir pilni ar 
dažnedažādiem adaptētajiem (māks-
līgajiem) piena maisījumiem, zīdaiņu 
vecāki var arī apjukt: ko no tā visa izvē-
lēties savam bērnam, lai viņš būtu paēdis, 
vesels un dzīvespriecīgs?

Par to Bērnu veselības avīze runā ar Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcas un klīnikas Pre-
mium Medical bērnu alergoloģi pneimonoloģi 
Elīnu Aleksejevu.

– To, ka zīdaiņiem nav nekā labāka par mātes 
pienu, droši vien zina ikviens. Taču situāci-
jas mēdz iegrozīties dažādi un nevar izslēgt 
iespēju, ka mātei piena nepietiek. Pēc kā vaja-
dzētu vadīties, izvēloties piena maisījumu 
savam bērnam?
– Protams, man kā bērnu ārstam šķiet svarīgi vēl-
reiz uzsvērt, ka mātes piens sava sastāva ziņā ir 
neaizstājams uztura produkts, tāpēc vienmēr 
jācenšas noskaidrot iemesli, kāpēc piens ražojas 
nepietiekami, un jāmēģina tos novērst. Padomu 
noteikti var prasīt savam ārstam vai meklēt palī-
dzību pie speciālistiem – zīdīšanas konsultantiem. 
Bieži vien iemesls ir nogurums, stress sakarā ar 

jaunām dzīves pārmaiņām – mazuļa ienākšanu 
pasaulē –, nepareiza zīdīšanas tehnika u.c. Ja tie-
šām problēma nav atrisināma, un tādas situāci-
jas dzīvē var būt, tad, izvēloties piena maisījumu, 
iesaku konsultēties ar ārstu, lai kopā izvērtētu, vai 
bērniņam nav pārtikas alerģijas risks. Ļoti liela 
nozīme te ir iedzimtībai. Ja kādam no ģimenes 
locekļiem ir nosliece uz alerģijām, tad arī mazulim 
pastāv risks, ka var attīstīties alerģiskas izpausmes 
pret govs pienu, kas ir adaptēto piena maisījumu 
sastāvā. Tāpēc ārsts var ieteikt izvēlēties hipoaler-
ģiskus maisījumus, savukārt, ja bērniņam pašam 
novēro kādas reakcijas vai alerģiskas izpausmes 
pret izvēlēto piena maisījumu, tad var ieteikt 
uzturā lietot speciālus ārstnieciskus maisījumus. 
Vēl viens svarīgs nosacījums: ja ir uzsākts lietot 
vienu adaptēto maisījumu un bērns ir to labi 
pieņēmis, nav ieteicams to mainīt pret citu, kuru 
mammai kā īpaši labu ir ieteikusi draudzene vai 
kurš ļoti skaisti izskatās veikala plauktā.
– Vai ir iespējams, ka bērnam nav alerģijas 
pret adaptēto maisījumu, bet viņš to vienkārši 
atsakās ēst? Ko tādā gadījumā darīt? Vai uzreiz 
ir jānopērk vairāki un jāpiedāvā bērnam, lai 
redzētu, kurš garšo labāk?
– Tā var būt, un no šādas situācijas nav pasargāts 
neviens vecāks. Biežāk tā notiek gadījumos, ja 
mazulis ir pieradis ēst mammas pienu. Tad «iemā-
nīt» adaptēto piena maisījumu var būt lielas grūtī-
bas. Nevajadzētu steigties mainīt maisījumu pret 
jaunu, tiklīdz pirmajā reizē bērns nav izēdis pilnu 
porciju. Nereti mazulim ir vajadzīgs ilgāks laiks, 
lai pierastu pie jauna ēdiena, garšas, tāpēc vaja-
dzētu maisījumu piedāvāt atkārtoti. Tikai tad, ja 

viņš ir kategoriski atteicies to pieņemt, var iegā-
dāties citu maisījumu.
– Vai mātei vajadzētu mocīties sirdsapziņas 
pārmetumos, ka nespēj pati barot savu bērnu, 
jo, lūk, tagad bērns nesaņems visu pilnvērtī-
gai augšanai nepieciešamo?
– Sirdsapziņas pārmetumos noteikti nevajadzētu 
mocīties, jo adaptēto piena maisījumu sastāvs 
(olbaltumi, tauki, vitamīni, minerālvielas, nepiesā-
tinātās taukskābes) ir maksimāli pietuvināts mātes 
pienam. Tas ir izstrādāts, pamatojoties uz pasaules 
vadošo pediatru asociāciju izstrādātajām reko-
mendācijām. Šo produktu atbilstība noteiktajām 
normām tiek kontrolēta ļoti stingri. Arī kvalitātes 
kritēriji un kontroles mehānismi bērnu pārtikas 
produktiem ir daudzkārt augstāki nekā pārējiem 
pārtikas produktiem. Tāpēc visdrošāk ir izvēlēties 
pasaulē un Eiropā pazīstamu kompāniju ražotus 

adaptētos maisījumus, kuru nosaukumi ir labi 
pazīstami jau daudzus gadu desmitus un kuri ir 
ieguvuši lietotāju un ārstu uzticību. Nebūtu ietei-
cams adaptētos maisījumus iegādāties tirgū vai 
citās apšaubāmās tirdzniecības iestādēs, kā arī 
izvēlēties nezināmas vai apšaubāmas izcelsmes 
lētus adaptētos maisījumus.
– Ir labi, ja bērnam var izvēlēties jebkuru mai-
sījumu no plašā piedāvājumu klāsta, bet ir 
bērni ar gremošanas traucējumiem, kolikām, 
pārtikas atgrūšanu utt. Kādus speciālos maisī-
jumus jūs rekomendētu šiem mazuļiem?
– Gadījumos, ja bērna nemierīgumam, atgrūša-
nai un gremošanas traucējumiem nav atklāts cits 
iemesls, piemēram, pārtikas alerģija, laktozes into-
lerance jeb pienā esošā cukura nepanesība, tad šīs 
sūdzības var novērst, piemeklējot atbilstošu mai-
sījumu, piemēram, Semper Lemolac. Gremošanas 
traucējumu gadījumā var būt nepieciešams lie-
tot hipoalerģiskos maisījumus, kuru sastāvā eso-
šais govs piena olbaltums ir termiski sašķelts, vai 
arī maisījumus, kuru sastāvā nav laktozes (piena 
cukurs). Atsevišķos gadījumos gremošanas trakta 
darbības traucējumus var novērst maisījumi, kam 
pievienotas probiotikas.
– Vai ir sastopami jau gatavi piena maisījumi? 
Kādas ir šo maisījumu priekšrocības? Kādos 
gadījumos tos varētu izvēlēties?
– Bērniem paredzēto produktu klāsts ir ļoti plašs 
un daudzveidīgs, tas ir piemērots dažādām dzī-
ves situācijām un vecāku ērtībām. Gatavs piena 
maisījums noteikti var būt risinājums ceļojumu 
laikā, kad maisījuma pagatavošana ir apgrūtinoša 
(piemēram, lidojuma, garu pārbraucienu laikā).
– Ja mammai piena pietiek, kāds ir vecums, 
kad labāk sākt bērna piebarošanu? Vai šis 
laiks dažādiem bērniem ir atšķirīgs? Ja ir, 
tad kāpēc? 
– Ja mammai piena ir pietiekami, tad piebarošana 
jāuzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu vecumā. Pēdējie 
zinātniskie atklājumi norāda, ka piemērots laiks 
zīdaiņa piebarojumam ir no 4–6 mēnešiem. Agrā-
kie pieņēmumi, ka vēlīna piebarojuma uzsākšana 
un izvairīšanās no visiem potenciāli iespējamiem 

alerģiskiem produktiem var mazināt alerģisko 
slimību attīstību, nav attaisnojusies. Zinātnieki 
aizvien vairāk sliecas domāt, ka bērnam ir svarīgi 
laikus saņemt «biezo» ēdienu, lai dabiski veidotos 
tolerance un bērns ātrāk pierastu pie jauna uztura.
– Cik ilgs laiks ir nepieciešams bērnam, lai pie-
rastu pie jauna produkta? Vai var dot, pie-
mēram, šodien vienu putru, bet pēc nedēļas 
jau citu?
– Būtiski ar jauniem ēdieniem mazuli iepazīstināt 
pakāpeniski, lai novērotu, kā bērns jūtas pēc ēša-
nas, vai nerodas izsitumi, caureja, vemšana. Jāsāk 
ar vienu jaunu ēdienu vienā reizē, dodot to 3–5 
dienas, pirmajā dienā vienu tējkaroti. Pēc laika 
daudzumu palielina. Nav iemesla bērnu steidzi-
nāt un piespiest, jo bērni ir dažādi; viens jau pēc 
dažām dienām veikli pieņem piebarojumu no 
karotītes, citam būs vajadzīgas vairākas nedēļas. 
Kā pirmo piebarojumu var dot dārzeņu biezeņus, 
kas satur daudz vitamīnu, minerālvielu un šķiedr-
vielu. Kad bērns ir pieradis pie dārzeņu biezeņiem, 
dienas otrajā ēdienreizē var dot putru. Vēlams 
sākt ar putrām, kas nesatur glutēnu – griķu, rīsu, 
kukurūzas. Kad bērna ēdienkartē jau ir dārzeņu 
biezeņi un putras, tad ir laiks nogaršot augļu bie-
zeņus un ogas.
– Kāpēc vēlams sākt ar glutēnu nesaturošām 
putrām? Tagad vispār ļoti daudz tiek runāts 
par bezglutēna ēdienkarti.
– Piedzimstot mazuļa gremošanas trakts vēl 
nav pilnībā nobriedis. Tāpēc pārlieku agra vai 
stratēģiski nepareiza piebarošanas uzsākšana 
var radīt veselības problēmu. Glutēnu saturo-
šas putras var piedāvāt (no 4–6 mēnešu vecu-
mam), bet tas jādara, dodot nelielas porcijas un 
vērojot bērna uzvedību. Ja viņam būs glutēna 
nepanesība, tad mazais būs raudulīgs, būs izmai-
nīta vēdera izejas konsistence – caureja vai aiz-
cietējumi –, var parādīties izsitumi. Protams, arī 
vēlīna glutēnu saturošu produktu ieviešana nepa-
sargā no celiakijas attīstības. Te savu lomu spēlē 
arī ģenētika, un bērns var saslimt ar celiakiju par 
spīti tam, ka ir barots ar krūti un piebarots atbil-
stoši rekomendācijām.

Elīna Aleksejeva: «Labāk izvēlēties pazīstamu 
kompāniju ražotus adaptētos maisījumus»

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Elīna Aleksejeva: «Adaptēto piena 
maisījumu sastāvs ir maksimāli pietu-
vināts mātes pienam. Tas ir izstrādāts, 
pamatojoties uz pasaules vadošo 
pediatru asociāciju izstrādātajām 
rekomendācijām.»
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Būtiski ar jauniem 
ēdieniem mazuli 
iepazīstināt pakāpeniski, 
lai novērotu, kā bērns 
jūtas pēc ēšanas.

Ja mammai piena ir pietiekami, tad piebarošana jāuzsāk ne vēlāk kā sešu 
mēnešu vecumā. Pēdējie zinātniskie atklājumi norāda, ka piemērots 
laiks zīdaiņa piebarojumam ir no 4–6 mēnešiem. Agrākie pieņēmumi, 
ka vēlīna piebarojuma uzsākšana un izvairīšanās no visiem potenciāli 
iespējamiem alerģiskiem produktiem var mazināt alerģisko slimību 
attīstību, nav attaisnojušies.
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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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JAUNUMS 32G x 4mm

JAUNUMS!

Speciāli izstrādāta vītne
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Droplet® injektora adatas – radītas cilvēkiem ar cukura diabētu
Droplet ® injektora adatas ir paredzētas cukura diabēta terapijas vajadzībām
Premium adatu kvalitāte nodrošina vienmērīgu un komfortablu insulīna injicēšanu 
Piecas dažādas adatas variācijas palīdzēs saskaņot savu personīgo izvēli, medicīniskās prasības 
un insulīna devu
Sekojiet ārsta norādījumiem, izvēloties piemērotāko adatu jūsu vajadzībām

Droplet® lancetes – 
īpaši plānas un universālas
Pieejami trīs izmēri 
33G, 30G, 28G

Droplet® lancetēšanas ierīce – 

speciāli radīta jūsu ikdienas glikozes 

līmeņa noteikšanai asinīs augstākajā 

komforta līmenī.

Optimāla lietošana ar Droplet® lancetēm 

un citām plaši zināmu ražotāju lancetēm.

Sekojiet instrukcijām, izmantojot Droplet® injektora adatas un injektoru!

Pēc lietošanas adatai uzlieciet ārējo aizsargvāciņu!

Izmetiet izlietoto adatu tam paredzētos konteineros!

Nelietojiet adatas atkārtoti! Injektoru adatas ir tikai vienreizējas lietošanas!

Novērsiet veselības risku un izmantojiet katrai injekcijai jaunu injektora adatu!

PĀRVALDIET SAVU DIABĒTU DROŠI!

Droplet® injektora adatas:

Humapen Ergo®/Ergo 
II/MemoirTM/Luxura/Humulin® 
N pen/Kwikpen/Luxura 
HD/Byetta pen (Eli Lilly)

NovoPen® 3/4/Echo®/Flexpen®, 
Flexpen®  touch/Victoza® Pen® 
(Novo Nordisk)

Optipen® Pro 1/Pro2/Clickstar®, 
Solostar® (Sanofi-Aventis)

Omnican Pen 31/32 (B. Braun)

BerliPen® Areo/Areo2 
(Berlin-Chemie)

Autopen® (Owen-Mumford)

Tactipen®

Gensupen

Ypsopen

Vispārējā piemērošana – 
Droplet® injektora 
adatas ir saderīgas ar 
A tipa insulīna 
injektoriem/insulīna 
pildspalvām:

Droplet ® injektora adatām ir pieejamas piecas dažādas, krāsu kodētas adatu variācijas: 
4mm, 6mm, 8mm, 10mm un 12mm injekcijas garumiem.

Īpaši plānas sienas tehnoloģija nodrošina optimālu un precīzu insulīna plūsmu
Īpaši asa adata mazinās sāpes
Speciāli izstrādāta vītne – viegli uzliekama (Twist-On) dažādiem injektoriem – labākais praktiskais risinājums maksimālam 
pacienta komfortam
Piecas dažādas adatu versijas
Droplet® 32G x4mm

Īpaši plānas sienas

Kontaktinformācija: DIAMEDICA SIA, A. Deglava iela 66, Rīga, tālrunis  67 577833 , e-pasts: diamedica@diamedica.lv
Preču iegādes iespējas: ***Saules aptieka, Brīvības iela 68, Rīga, tālrunis 67506927; http://webaptieka.lv/
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