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Kāpēc ir svarīgi izmantot valsts doto iespēju bez maksas vakcinēt bērnus 
pret Rota vīrusu.

Estrogēna svārstības organismā ietekmē sieviešu saslimstību ar 
astmu un tās simptomu izpausmi.

BŪT AIZSARGĀTAM SIEVIETES RISKS
6. lpp.3. lpp.

VAJAG  IZSLIMOT? STRESA SKARTAJĀM RISINĀJUMI IR
Kas palīdzēs inkontinences gadījumā.Novērtējam magnija labās īpašības.Ar vējbakām slimot nav obligāti.

10. lpp.4. lpp.2. lpp.
Kad svaigi dārzeņi nav ieteicami.
DZĒŠAM UGUNSGRĒKU

14. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
IZDEVUMS

Sieviešu vidējais mūža ilgums 
Latvijā ir 78 gadi. No tiem 
veselīgi tiek nodzīvoti tikai 56
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  PROFILAKSE

ANNA KALNIŅA

Vēl joprojām sabiedrībā nav zudusi pār-
liecība, ka vējbakas ir viegla un obligāti 
izslimojama bērnu slimība. Vēl joprojām 
tiek rīkotas vējbaku ballītes un arī citādi 
iniciēta bērnu saslimšana ar vējbakām, 
ja nu draugu un paziņu lokā ir kāds, kas 
ar šo slimību var padalīties.

Par to, ka vējbaku izslimošana nepavisam nav 
obligāta un arhaiskie mīti 21. gadsimta medi-
cīnā un sadzīvē neiederas, Sievietes veselības avī-
zei stāsta Latvijas Pediatru asociācijas un Latvijas 
Bērnu infektologu biedrības prezidente, RSU aso-
ciētā profesore Ilze Grope.

Ne vienmēr viegli
«Cilvēki lielākoties patiešām domā, ka vējbakas ir 
viegla slimība un visiem nepieciešams to pārsli-
mot. Diemžēl neviens iepriekš nevar paredzēt, vai 
slimības norise būs viegla vai smaga,» skaidro Ilze 
Grope. «Ir zināmas riska grupas, kurām slimība, 
visticamāk, noritēs smagi, taču arī pārējie cilvēki, 
kam pamatā veselības problēmas nav novēroja-
mas, no smagas slimības gaitas nav pasargāti.» 
Riska grupās, kurām vējbakas visbiežāk norit 
daudz smagāk nekā pārējiem, ir cilvēki ar ādas 
slimībām, alerģiju, atopisko dermatītu. Jāatceras, 
ka vējbaku gaitu var ietekmēt ikdienā lietojamie 
medikamenti, tas ir, riska grupā ir ikviens cilvēks ar 
fona slimību, kas kontrolējama ar zāļu palīdzību, 
piemēram, astmu, artrītu, hematoonkoloģiskām 
slimībām u. c. Riska grupā iekļaujami arī tie cilvēki, 
kas nav izslimojuši vējbakas līdz aptuveni 12 gadu 
vecumam, jo pieaugot slimība norit smagāk nekā 
agrā bērnībā. «Turklāt ir jāņem vērā, ka bērnu-
dārza vecumā, apmeklējot pirmsskolas izglītības 
iestādi, kur ir samērā ierobežots cilvēku skaits un 
kur lielākā daļa audzēkņu pret vējbakām ir vakci-
nēti, arī poti nesaņēmušais bērns var nesaslimt, 
jo infekcijas izplatība ir ierobežota. Taču, aizejot 
uz skolu, kur cilvēku ir daudz vairāk, ir arī lielāka 
vakcinēto bērnu izkliede un samērā lielāka vēj-
bakas nepārslimojusi sabiedrības daļa, līdz ar to 
ir lielāks risks in� cēties ar tām.»

Mītu par vējbaku šķietamo vienkāršību un 
nekaitīgumu kliedē nesens gadījums: «Slimojot 
ar vējbakām, cilvēkam var būt 10 izsitumi, bet var 
būt arī 10 000 pumpu… Pirms mēneša Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcā ārstējās bērns, kuram 
bija tik daudz pumpu un tās radīja tik spēcīgu 
niezi un sāpes, ka atsāpināšanai bija nepieciešama 

mor� ja terapija… Turklāt fona slimību bērnam 
nebija un riska grupā viņš neatradās. Vai to mēs 
varam saukt par vieglu slimību?»

Paši par sevi runā skaitļi: ik gadu Latvijā tiek 
reģistrēti aptuveni 3000 saslimšanas gadījumu 
ar vējbakām, un 40 no saslimušajiem nonāk sta-
cionārā ar īpaši smagu vējbaku gaitu…

Iespējamās sekas
Vaicāta par vējbaku komplikācijām, I. Grope kā 
visizplatītākās min ādas bakteriālās infekcijas, kas 
rodas, bērnam kasot niezošos izsitumus un in� -
cējot brūces. Šādu infekciju ārstēšanai visbiežāk 
nepieciešama antibiotiku terapija.

Vējbakas var izraisīt arī dažādu orgānu, tostarp 
smadzeņu bojājumus. Kā piemērus var minēt 
pneimoniju, nieru iekaisumu, artrītu, hepatītu 
un pat encefalītu.

Īpaši bīstamas vējbakas ir grūtniecēm; ja māte 
ar vējbakām saslimusi gaidību pirmajās 20 nedē-
ļās, ir iespējamas iedzimtās vējbakas bērnam, kas 
var izpausties kā ādas bojājumi, redzes traucē-
jumi, neiroloģiskas problēmas, bērniņa zaudē-
jums u. c. Ar vējbakām diemžēl var in� cēties arī 
jaundzimušie, ja māte ar tām saslimusi divas līdz 
piecas dienas pirms dzemdībām. Šādos gadīju-
mos iespējams pat letāls iznākums.

Risinājums – vakcinēšanās
I. Grope ir pārliecināta, ka nav iemeslu izvēlēties 
pārslimot vējbakas, kas ir samērā dārgi (jāņem 
vērā gan medikamentu izmaksas, gan bērnu 
aprūpējošā vecāka darbnespēja), rada stresu 
un turklāt ir bīstami, ja ir iespējama vakcinēša-
nās. «Kopš 2008. gada pirmā vējbaku vakcīna 
ir iekļauta valsts apmaksāto obligāto vakcīnu 
kalendārā. Tā bērnam ir jāsaņem 12–15 mēnešu 
vecumā. Tiesa, tā nepasargā no vējbakām visu 
mūžu, tāpēc nepieciešama vakcīnas otrā deva, 

kas no 2017. gada arīdzan būs iekļauta obligā-
tajā potēšanas kalendārā. Ieteicamais otrās vakcī-
nas saņemšanas laiks ir līdz skolas vecumam, bet 
pētījumi rāda, ka starplaiks var būt arī ilgāks, līdz 
bērna 11 gadu vecumam,» stāsta profesore. «Pro-
tams, neviena vakcīna, tostarp vakcīna pret vējba-
kām, nepasargā no saslimšanas par visiem 100%, 
tomēr rezultāts ir tuvu maksimālajam. Toties vak-
cīna garantē, ka vējbakas nenoritēs smagi.»

Ir jāņem vērā, ka vakcīna pret vējbakām nav 
tikai bērnu prioritāte  – potēties var jebkura 
vecuma cilvēks, ja viņš ar vējbakām nav slimojis. 
«Divu dienu laikā pēc kontakta ar vējbaku slim-
nieku jebkurš neslimojis cilvēks var saņemt vak-
cīnu. Ja ir šaubas par to, vai slimība savulaik ir vai 
nav pārslimota, jebkurā lielajā laboratorijā var 
veikt analīzes un noteikt vējbaku antivielas orga-
nismā,» skaidro I. Grope.

Tiesa, ir sabiedrības daļa, kam no vējbakām 
jāuzmanās īpaši rūpīgi, jo arī vakcinēties pret 
tām nedrīkst. Proti, tās ir grūtnieces, kā arī imūn-
supresēti cilvēki, onkoloģisko u. c. smagu sli-
mību pacienti.

Vaicāta par ne retajām jauno vecāku bažām, 
ka arī pati vakcīna var izraisīt komplikācijas, 
ārste pārliecinoši apgalvo, ka no vakcīnas sarež-
ģījumi rasties var ārkārtīgi reti. «Ar komplikāci-
jām var saskarties tajos gadījumos, ja tā netiek 
pareizi ievadīta, tātad no manipulācijas, nevis 
no vakcīnas. Bet nereti sastopamais pietūkums, 
ap sārtums vai sāpīgums vakcīnas ievades vietā 
nav komplikācija, bet gan sagaidāmais rezultāts, 
jo antivielas organismā rodas iekaisuma procesa 
laikā, un pieminētie simptomi liecina tieši par 
šādu iekaisumu.»

Problēma ir domāšanā
I. Grope norāda, ka šodien pārliecība par vējbaku 
obligāto izslimošanu ir arhaisms, kam 21. gadsimtā 

nav vietas. «Samērā nesen kādā portālā bija slu-
dinājums, ka tiek pārdotas ar vējbakām saslimuša 
bērna drēbes… Tas atgādina mēra laikus, kad 
arī notika šādi darījumi, bet mēs taču dzīvojam 
21. gadsimtā! Medicīna tieši tāpēc arī attīstās, lai 
būtu iespēja pasargāt bērnu, nevis to tīšuprāt slim-
dinātu. Ir jājautā, kāpēc vecāki labprātāk izvēlas 
vest bērnu pie dzīva un bīstama vīrusa, nevis ieva-
dīt vakcīnu ar novājinātu un veselībai nekaitīgu 
vīrusu?» Ārste šādas situācijas salīdzina ar lauvu 
krātiņu zooloģiskajā dārzā – visi vecāki taču ir ar 
mieru parādīt bērnam bīstamo dzīvnieku caur 
žogu, bet negrasās viņu vest plēsēja nožogojumā! 
«Slimību ir simtiem tūkstošu, taču vakcīnas ir tikai 
pret nedaudz slimībām. Kāpēc? Tāpēc, ka pret 
visām slimībām tās izstrādāt nav iespējams, līdz 
ar to tās tiek radītas pret slimībām, kas skar bēr-
nus, kas var viņus sakropļot vai pat nogalināt…»

I. Grope ir pārliecināta, ka lielākoties vakcīnu 
pretinieki ir cilvēki, kas vēlas atšķirties no pārējās 
sabiedrības, jo nejūtas piepildīti: «Ja runa ir tikai 
par sevi, tad ikviens var rīkoties, kā viņš vēlas, taču 
savas pašvērtības stiprināšanai nedrīkst vērsties 
pret savu bērnu. Iekāpjot lidmašīnā, mēs apzinā-
mies, ka to vadīt vislabāk prot pilots un nemēģi-
nām viņa rīcību ietekmēt ar savu pārliecību un 
norādēm. Kāpēc tad mēs iedomājamies, ka ārsts, 
kura uzdevums ir sargāt savu pacientu veselību, 
neprot to vislabāk, un mēģinām pieņemt lēmu-
mus viņa vietā?»
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Vai vest bērnu «lauvu krātiņā»?
Saslimstība ar vējbakām 
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EVITA HOFMANE

«Man ir liels prieks, ka vakcinācija pret 
Rota vīrusu šogad ir iekļauta vakcinācijas 
kalendārā un tagad ir bez maksas. Rota 
vīruss ir viena no vissmagāk noritošajām 
zarnu infekcijām, it īpaši maziem bērniem 
līdz gada vecumam,» saka Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas (BKUS) Bērnu sli-
mību klīnikas virsārste, bērnu infektoloģe 
Gunta Laizāne.

Sarunā skaidrojām, cik nopietna ir šī zarnu infek-
cija, kāda ir vakcinācijas efektivitāte un cik liela ir 
bērnu vecāku loma viņu atvašu veselības sardzē.

– Šogad tika sperts nozīmīgs solis – imunizā-
cijas kalendārā tika iekļauta valsts apmaksāta 
vakcīna pret Rota vīrusu. Kā jūs kopumā vēr-
tējat Latvijas bērnu vakcinācijas kalendāru?
– Mums ir ļoti pilnvērtīgs vakcinācijas kalendārs. 
Tas ir vislabākais Baltijas valstīs, jo aptver pietie-
kami daudz vakcīnkontrolējamo infekciju, līdz ar 
to, salīdzinot ar citām valstīm, mēs savus bērnus 
varam pasargāt ļoti labi. Gribu uzsvērt, ka slimī-
bas, pret kurām vakcinē un kas ir iekļautas vakci-
nācijas kalendārā, ir aktuālas. Vecāki bieži vien pie 
ģimenes ārsta vai uz vakcinācijas kabinetu nāk ar 
savām prasībām: mēs gribam to, bet to mēs negri-
bam, jo tas nav aktuāli. Ir jāsaprot, ka visas slimības, 
pret kurām ir paredzēts vakcinēties, ir aktuālas, un 
mums ir jārūpējas, lai mūsu bērni būtu vakcinēti. 
Gada laikā BKUS ar Rota vīrusa diagnozi tiek stacio-
nēti 1500–2000 bērnu, un tad lielākā daļa vecāku 
saka: «Būtu zinājuši, ka tā notiks, vakcinētu». Sākot-
nēji vakcinācija bija pilnībā par maksu, vēlāk valsts 
kompensēja 50%, bet šobrīd arī tie vecāki, kuru 
maciņš nav tik biezs, var vakcinēt savu bērnu un 
pasargāt no Rota vīrusa infekcijas.
– Kas īsti ir Rota vīruss un kā to atšķirt no citām 
zarnu infekcijām? Kādi ir slimības simptomi?
– Zarnu infekciju, īpaši vīrusu slimību, simptomi ir 
pilnīgi vienādi, atšķiras tikai simptomu – vemšana, 
šķidra vēdera izeja, paaugstināta temperatūra – 
intensitāte. Visnopietnāk slimo bērni, sastopoties ar 
vīrusu pirmo reizi. Pēc statistikas datiem pie mums 
Latvijā bērni pirmo reizi ar Rota vīrusa infekciju 
sastopas septiņu mēnešu vecumā, jo līdz sešu 
mēnešu vecumam daudzas mammas cenšas barot 
bērnu ar krūti. Turklāt pēc sešu mēnešu vecuma 
vairāk sākas arī sociālās aktivitātes. Tad arī daudzi 
bērni ar Rota vīrusu pirmo reizi nonāk slimnīcā.
Rota vīruss izraisa visintensīvāko atūdeņošanos un 
organisma iekšējās vides izmaiņas. To medicīniski 
sauc par metabolo acidozi, kas klīniski izpaužas 
ļoti smagi. Smaga atūdeņošanās var beigties ar 
akūtu nieru mazspēju un ievietošanu intensīvās 
terapijas nodaļā. Tādi gadījumi ir, līdz ar to, ja mēs 
noliekam blakus divus pacientus – vienu ar jebkuru 
citu zarnu infekciju un otru ar Rota vīrusu –, tad jau 
pēc izskata, uzvedības un simptomu intensitātes 
mēs varam pateikt, kurš ir Rota vīrusa pacients. 
Vecāki ļoti bieži saka: «Mēs jau ar to Rota vīrusu 
esam slimojuši.» Nebūt ne katra vemšana un caur-
eja ir Rota vīrusa infekcija. Tad, kad slimība ir analī-
zēs noteikta un pierādīta, varam teikt – tas bija vai 
nebija Rota vīruss.
– Kāda ir saslimstība un vakcinācijas pieredze 
citās valstīs?
– Latvijā nav nāves gadījumu no Rota vīrusa infekci-
jas, jo mēs esam samērā maza valsts un mums ir ātri 
sasniedzama palīdzība. Dažreiz bērni nonāk inten-
sīvās terapijas nodaļā, kādam slimība norit smagāk, 
ar komplikācijām, bet visi paliek dzīvi. Ir valstis, kur 
mirstība no zarnu infekcijām ir ļoti augsta, un it 
īpaši no Rota vīrusa. Vai tās ir attīstības vai attīstītās 
valstis, saslimstība visur saglabājas augsta – ap 40% 

no kopējā zarnu infekciju skaita – un atkarībā no 
reģiona ir arī augstāka vai zemāka mirstība. Valstīs 
ar augstu mirstību no Rota vīrusa infekcijas, uzsā-
kot vakcināciju, mirstība ļoti būtiski samazinājās 
– pat par 1000 nāves gadījumiem gadā, nemaz 
nerunājot par saslimšanas gadījumu skaita saru-
kumu. Mūsu kaimiņi somi vakcinē savus bērnus, 
un viņi ar Rota vīrusu stacionārā nonāk ļoti, ļoti 
reti: Helsinku Centrālajā slimnīcā kādi 6–10 bērni 
gadā. Mums tie ir ap 2000 gadā.
– Kā vecākiem rīkoties, ja šķiet, ka bērns ir sasli-
mis ar Rota vīrusu? Kā zināt, ka laiks doties 
uz slimnīcu?
– Tas ir ļoti būtisks jautājums, uz kuru noteiktas 
atbildes nav. Kā jau iepriekš minēju, jebkura vem-
šana vai šķidra vēdera izeja neliecina par Rota 
vīrusu. Jāizvērtē simptomi un bērna vecums. 
Vecākiem adekvāti jāreaģē, ja bērnam sākas šķidra 
vēdera izeja un vemšana. Ir svarīgi aizvietot šķid-
rumu, ko bērns zaudē – sākumā ar tēju un ūdeni. 
Ja tas izdodas, tad ir labi, jo nav speciālu zāļu vai 
pretvīrusa preparātu, ar ko ārstēt Rota vīrusu. Pro-
tams, visas darbības būtu jākoordinē ar ģimenes 
ārstu, jāaprēķina nepieciešamais šķidruma apjoms, 
ņemot vērā bērna svaru. Jāpievērš uzmanība bērna 
aktivitātei: cik viņš ir miegains, saguris, vai savam 
vecumam adekvāti reaģē, atbildot uz jautājumiem, 
vai uzrunājot pamostas, kāda ir urinācija, vai tā nav 
kļuvusi retāka. Autiņbiksīšu periodā jāpārbauda, vai 
tās ilgu laiku nav sausas. Tas ir satraucošs simptoms, 
kas liecina par nieru darbības traucējumiem. Ja ir 
iespējams, vajag pazemināt temperatūru. Taču, 
ja bērnam ir šķidra vēdera izeja, rektālā svecīte ar 
fēcēm tiks izvadīta ārā, līdz ar to augstā tempera-
tūra saglabāsies. Nedrīkst domāt, ka ļoti negribas 
braukt uz slimnīcu un tāpēc nebrauksim. Ja orālā 
rehidratācija (šķidruma uzņemšanu), kas ir pamatu 
pamats zarnu infekciju ārstēšanā, neizdodas, tad 
novilcināt ilgāk par 24 stundām nevajadzētu. Kād-
reiz pat 12 stundas ir par ilgu. Ja bērns kļūst mie-
gains, apātisks, saguris, tad ir jābrauc uz slimnīcu.
– Cik efektīva ir vakcīna pret Rota vīrusu? Kādā 
vecumā bērniņi jāvakcinē?
– Valsts apmaksātajai vakcīnai ir divas devas, tā ir 
lietojama perorāli un sedz pilnīgi visus Eiropā cirku-
lējošos serotipus. Vakcinē bērnus no 2–4 mēnešu 
vecumam, atsevišķos gadījumos – no sešu nedēļu 
vecuma –, ja viņi iepriekš nav pārslimojuši pierādītu 

Rota vīrusa infekciju. Intervālam starp vakcinācijas 
reizēm jābūt vismaz četras nedēļas. Ja vakcinā-
cija uzsākta vēlāk, tā jāpabeidz līdz sešu mēnešu 
vecumam. Vakcīna nelielā daudzumā satur dzīvu, 
novājinātu Rota vīrusu, kas nespēj izraisīt slimību. 
Pēc pirmās devas ievadīšanas organismā it kā tiek 
izieta slimības gaita, tikai bez simptomiem, un 
panākts rezultāts – imūnsistēma izveido konkrē-
tas aizsargvielas pret noteiktu vīrusa serotipu, kas 
ir vakcīnā. Pēc nākamās vakcīnas devas izveidojas 
krusteniskās antivielas, kas pārklāj un nodrošina 
aizsardzību pret visiem cirkulējošajiem serotipiem. 
Dabīgas infekcijas gadījumā notiek līdzīgi. Sasto-
poties ar to pirmo reizi, norise ir ļoti smaga, slimo 
arī otrajā reizē, bet 3.–4. reizē attīstās krusteniskās 
antivielas, imūnā atmiņa, kas palīdz aizsargāt no 
smagiem un nopietniem gadījumiem, un bērns 
nenonāk stacionārā.
Ja slimo vairāki ģimenes locekļi, tad, piemēram, 
skolniekam vienu reizi var būt vemšana, dienu 
pasāp vēders, un tas arī viss, bet turpat blakus gadu 
vecs vai jaunāks bērniņš nonāks stacionārā. Viena 
un tā pati infekcija var noritēt dažādi. Protams, tas ir 
atkarīgs arī no blakus saslimšanām, imūnā stāvokļa 
un virknes citu faktoru, bet faktiski pirmo reizi slimo 
vissmagāk, savukārt nākamās (3–4) jau ir vieglākas.
– Kā saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret 
Rota vīrusu?
– Rota vīrusa vakcīnu vajadzētu saņemt gluži tāpat 
kā citas vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcīnas. 
Mamma ar bērniņu dodas pie ģimenes ārsta vai 
vakcinācijas speciālista, kur reizē ar citām divu un 
četru mēnešu vecumā paredzētajām vakcīnām 
bērns saņem orālos pilienus – Rota vīrusa vakcīnu. 
Parasti tas bērnam neizraisa nekādas nepatīka-
mas izjūtas.
– Rota vīrusa saslimšana norit smagi, tomēr 
reizēm dzirdams viedoklis: kāpēc jāvak-
cinē tieši pret Rota vīrusu, ja ir tik daudz citu 
zarnu infekciju?
– Vecāki kādreiz min tādu argumentu – nē, mēs 
nevakcinēsim pret Rota vīrusu, jo ir arī citi vīrusi, 
un šī vakcīna pret tiem nepasargā. Ēdot apelsīnus, 
mēs nevaram gaidīt, ka uzņemsim tos vitamīnus, 
kas ir burkānos. Tāpat ir ar vakcīnām. Vakcinācija 
pret Rota vīrusu pasargās tikai no Rota vīrusa. 
Tomēr, ja mēs salīdzinām Rota vīrusu un citas zarnu 
infekcijas, kas cirkulē Latvijā, to simptomātika nav 

pat uz pusi tik smaga. Vakcinējot mēs panākam 
pūļa imunitāti.
– Kāpēc tas ir tik svarīgi?
– Tā kā vakcīna satur dzīvu, novājinātu Rota vīrusu, 
ir bērni, kurus nedrīkst vakcinēt. Tāpēc mūsu pie-
nākums būtu pasargāt arī to populācijas daļu, 
kura objektīvu iemeslu, pārsvarā kādas pamatsli-
mības dēļ nevar saņemt vakcināciju. Rota vīrusa 
infekcija šiem bērniem var kļūt pat pēdējo infek-
ciju viņu dzīvē. Varbūt tām mammām, kas domā 
bērnu nevakcinēt, vajadzētu parunāt ar vecākiem, 
kuru bērni ir slimojuši ar Rota vīrusu un atradu-
šies slimnīcā. Diezin vai kāds no vecākiem teiks, 
ka tas nebija nekas nopietns un vakcinācija nav 
vajadzīga. Emocionāli tas ir ļoti grūti. Slims bērns, 
stacionārs, manipulācijas, piemēram, intravenozā 
katetra ievietošana, kas ir sāpīga un nepatīkama. 
Vecākiem tās ir zaudētas miega un darba stundas. 
Bērnam var rasties citi veselības sarežģījumi. Rota 
vīruss ir viens no nejaukākajiem vīrusiem, kas iero-
sina sarežģījumus jeb komplikācijas pirms tam pil-
nīgi veselam bērnam, piemēram, bakteriālu asins 
straumes infekciju, var rasties centrālās nervu sis-
tēmas traucējumi, virkne tādu komplikāciju, ko citi 
cirkulējošie zarnu vīrusi neizraisa.
– Vai vecāki ir apzinīgi bērnu vakcinēšanā?
– Kopumā tendences ir pozitīvas. Lai gan ir arī jau-
nie vecāki, kuri atbalsta zaļo dzīves veidu un atsa-
kās no bērnu vakcinēšanas. Viņiem novēlu visu 
izvērtēt saprātīgi, necensties atgriezties akmens 
laikmetā, ņemt vērā procesus, kas notiek sabied-
rībā un dabā, un iet līdzi laikam. Zaļais dzīves veids 
ir atbalstāms, bet saprātīgi atbalstāms, un vakci-
nācija ar to var iet rokrokā. Tāpēc ka dzīvojam 
zaļi, mums nevajadzētu nomirt no masalām, stin-
gumkrampjiem vai kādas citas vakcīnregulējamas 
slimības. Es domāju, ka tā ir ļoti liela vecāku atbil-
dība, rakstiski atteikties no tā, ko piedāvā uz pie-
rādījumiem balstīta medicīna un zinātne. Turklāt, 
ja pajautā zaļi domājošajiem vecākiem, tad viņi 
paši ir vakcinēti pret šīm slimībām un izauguši lieli, 
sveiki un veseli. Tātad viņi apzināti pakļauj savus 
bērnus riskam saslimt ar kādu no vakcīnregulēja-
mām slimībām.
– Cilvēki mēdz satraukties par vakcināci-
jas blakusparādībām.
– Vakcīna pret Rota vīrusu ir pārbaudīta, taču retos 
gadījumos tā rada komplikācijas. Ir jāatceras, ka 
neviens speciālists neteiks, ka vakcinācija ir kaut kas 
ļoti, ļoti jauks – kā jauna rotaļlieta vai citas patīka-
mas lietas, ko dodam savam bērnam. Ir jāsaprot, ka 
šajā gadījumā pastāv arī negatīvu seku iespēja, bet, 
ja mēs izvērtējam riskus un ieguvumus, tad bērni 
nenoliedzami ir jāvakcinē. Vakcinācija ir tik agrīna, 
jo vissmagāk slimo paši mazākie bērni. Viena no 
iespējamām komplikācijām ir zarnu samešanās, 
taču tā ir ārkārtīgi reta. Ļoti reti pēc vakcinēšanas 
ir paaugstināta temperatūra vai akūtas zarnu infek-
cijas simptomi.
– Ko jūs rosinātu atcerēties, domājot par 
vakcināciju gan pret Rota vīrusu, gan citām 
slimībām? 
– Vecākiem vajadzētu vairāk runāt ar ārstiem, uzti-
cēties un ņemt vērā viņu domas, protams, kādreiz 
arī pārbaudīt mediķu viedokli, bet mazāk sazināties 
ar citiem vecākiem sociālajos tīklos, lasīt informā-
ciju, ko izsaka cilvēki bez medicīniskās izglītības. 
Pat pēc sociālajos tīklos publicētas pīrāga recep-
tes, katram cepot sanāk citāds rezultāts. Vakcinācija 
kopumā ir ļoti svarīga, tā ir domāta nevis komer-
cijai un kādas noteiktas zāļu ražošanas kompāni-
jas popularizēšanai, bet vajadzīga mūsu bērniem. 
Vakcīnas ir modernizētas, zinātnieki strādā, lai tās 
būtu maksimāli ērti lietojamas, saudzīgas un dro-
šas bērnam. Protams, ka vajag apzināties riskus, 
bet arī ņemt vērā citu valstu pozitīvo pieredzi un 
vakcinēt bērnus.

Gunta Laizāne: «Valsts apmaksātajai vakcīnai ir divas devas, tā ir lietojama perorāli 
un sedz pilnīgi visus Eiropā cirkulējošos serotipus. Vakcinē bērnus no 2–4 mēnešu 
vecumam, atsevišķos gadījumos – no sešu nedēļu vecuma –, ja viņi iepriekš nav pār-
slimojuši pierādītu Rota vīrusa infekciju.»

Valsts apmaksā vakcīnas pret Rota vīrusu
PROFILAKSE
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Sievietes
veselības avīze

LAUMA ABRAMOVIČA

Mūsdienu saspringtajā dienas ritmā 
stress ir ierasta parādība. Tomēr to 
nevar atstāt bez ievērības, jo stress atstāj 
savu ietekmi uz veselību un sievietēm 
var veicināt reproduktīvās sistēmas sli-
mību attīstību.

Ar Dr. Vasaraudzes privātklīnikas ginekoloģi Inetu 
Vasaraudzi runājam par stresa ietekmi uz sievie-
tes veselību dažādos vecumos, par stresa izpaus-
mēm un līdzekļiem, kā to labāk pārvarēt. Ārste arī 
skaidro, kāpēc stresa gadījumos ļoti labs nomie-
rinātājs ir magnijs kopā ar B grupas vitamīniem.

– Cik bieži jums darbā nākas saskarties ar 
vārdu «stress»? 
– Par stresu ikdienā vairāk dzirdam no medi-
jiem – interneta, žurnāliem, avīzēm, televīzijas, 
mazāk no pacientiem. Darbā ar vārdu «stress» 
mēs saskaramies reti, bet ar stresa izpausmēm 
gan nākas sastapties ļoti bieži. Ne vienmēr 
pacients apzinās, ka tas, kas ar viņu notiek, ir 
stresa rezultāts.
– Kādas ir biežākās stresa izpausmes?
– Tas varētu būt nemiers, bezmiegs, nogu-
rums, paaugstināts asinsspiediens, paātri-
nāta sirdsdarbība.
– Kādas izmaiņas sievietes organismā var 
radīt stress?
– Sieviešu reproduktīvā sistēma jutīgi reaģē uz 
nelabvēlīgiem ārējās un iekšējās vides faktoriem. 
Simptomu kopums un to izpausmes pakāpe ir 
atkarīgi no sievietes vecuma. Jaunākām sievietēm 
tie ir menstruālā cikla traucējumi, menstruācijas 
var būt gan biežākas, gan stiprākas, garākas, arī 
retākas vai pazust pavisam, var pastiprināti veido-
ties ķermeņa apmatojums. Savukārt nobriedušā-
kām sievietēm stresa rezultātā var būt problēmas 

ar grūtniecības iestāšanos un norisi. Iespējams 
krass svara pieaugums, matu izkrišana, tūskas 
un libido traucējumi. Hroniska stresa stāvoklis, 
kas var izpausties kā depresija vai kā satraukums, 
var paasināt migrēnas premenstruālā sindroma 
laikā. Labā ziņa ir tā, ka sievietes menopauzē 
stress ietekmē mazāk.
– Kas būtu jāievēro, lai mazinātu stresu?
– Jāiemācās ar to tikt galā. To mēs īsti nemākam 
darīt. Šobrīd sabiedrībā valda rietumniecisks dzī-
vesveids, ir daudz darba, kas noved pie biežām 
stresa situācijām. Visu laiku ir vēlme izdarīt vairāk 
un labāk. Ietekmē arī tas, ka darbā blakus ir konku-
renti, un līdz ar to visu laiku ir sevi jāpierāda, jābūt 
labākajam. Cilvēki neievēro � zioloģisko vajadzību 
– astoņas stundas darba, astoņas stundas miega 
un astoņas stundas atpūtas, ar ko es nedomāju 
sērfošanu internetā. Atpūta var būt gan garīga, 
gan � ziska. Es rekomendēju sievietēm atrast � zis-
kās aktivitātes, kas nestu lielāku gandarījumu, 
lai maksimāli palielinātu pozitīvo emociju dau-
dzumu. Arī pētījumos ir pieradīts, ka, piemērām, 
jogas nodarbības palīdz samazināt uztraukumu 
un stresa sajūtu strādājošām sievietēm.
Stress ir dažādu bioloģisku procesu saasinājums 
organismā, un viens no tiem, kas ar stresu cīnās, 

ir magnijs, kas piedalās visos organisma meta-
bolisma procesos un ko var uzskatīt par dabīgu 
nomierinātāju. Magniju mēs parasti uzņemam 
ar pārtiku. Tiesa, pēdējo gadu laikā rūpnieciski 
attīstītajās valstīs iedzīvotāji neievēro sabalan-
sēta uztura principus. Tādēļ daudziem cilvēkiem 
ar uzturu uzņemtais barības vielu daudzums nav 
pietiekams, lai nodrošinātu optimālu magnija 
daudzumu, kas palīdzētu uzturēt līdzsvaru orga-
nismā un pasargātu no saslimšanām un stresa. 
Tāpēc to ir nepieciešams uzņemt papildus.
– Vai stress ir raksturīgāks sievietēm? Kā tas 
izpaužas vīriešiem un vai arī viņiem magnijs 
var palīdzēt?
– Protams, stress ir arī vīriešu problēma, un arī 
vīriešiem stress ir mazināms ar magniju. Stresa 
pamatizpausmes vīriešiem ir tādas pašas kā sie-
vietēm: pastiprināta nogurdināmība, uzbudinā-
jums, bezmiegs vai slikts miegs, arī krampji kājās.
– Kādi magniju saturoši produkti būtu jāie-
kļauj savā ēdienkartē?
– Pilngraudu maize, sēklas, žāvēti augļi, banāni, 
pupiņas, arī zaļie salāti, garšaugi. Varbūt tāpēc lat-
viešiem tik ļoti garšo dilles, ka ar tām uzņemam 
tik vajadzīgo magniju?
– Vai magnijam ir arī cita pozitīva ietekme uz 
organismu? 
– Jā, magnijam ir dažāda ietekme, taču tā gal-
venais efekts ir nomierinoša darbība. Magnijs 
iedarbojas arī uz gludo muskulatūru – uz sirds, 
dzemdes, kāju muskuļiem. Tipiska magnija 
trūkuma izpausme ir krampji kājās. Magnijs ir 
būtisks muskuļu darbībai. Ir veikti pētījumi par 
to, ka gadījumā, ja magnijs organismā ir nepie-
tiekamā daudzumā un stress ir augsts, sievietei 
biežāk ir sastopams premenstruālais sindroms – 
galvassāpes, ķermeņa pietūkums, nomākuma 
pazīmes. Tādos gadījumos magnijs varētu ļoti 
labi palīdzēt. Ir arī pētījumi, ka sievietēm, kurām 
ir migrēna bez auras, kas visbiežāk sastopama 
sievietēm reproduktīvā vecumā, biežāk novē-
rots pazemināts magnija līmenis. Starp magnija 

līmeni un sievietes veselības problēmām pastāv 
tieša sakarība.
– Magniju parasti lieto kopā ar B6 vitamīnu – 
ko tas dod organismam?
– Bez B6 vitamīna palīdzības magnijs nevar labi 
uzsūkties, tāpēc tiem ir jābūt kopā. Jebkurā mag-
niju saturošā preparātā būs arī B6 vitamīns, lai šo 
minerālvielu labāk adaptētu organismā.
– Arī šis vitamīns ir sastopams pārtikas 
produktos? 
– Jā. Patiesībā visu, ko mēs varam uzņemt ar 
uztura bagātinātājiem, var uzņemt arī ar pār-
tiku. Diemžēl mūsu rietumnieciskais dzīvesveids 
nosaka to, ka daudzi organismam svarīgi mikro-
elementi un vitamīni netiek uzņemti vajadzīgajā 
apjomā. Magniju uzņemt ar graudu maizi? Dau-
dzi no maizes ēšanas atsakās vispār! Bieži vien 
cilvēks ar savām ēšanas īpatnībām panāk to, ka 
viņam jādod uztura bagātinātāji minerālvielu un 
vitamīnu veidā.
– Kam un kādos gadījumos būtu vēlams lietot 
magniju saturošus produktus?
– Kā jau minēju, tad galvenokārt magniju lieto 
cīņai ar stresu. Maziem bērniem tā būtu hiperak-
tivitāte, nervozitāte. Lai gan primāri bērnu vaja-
dzētu nomierināt ar vienkāršākiem paņēmieniem. 
Pieaugušā vecumā dažādās stresa situācijās mag-
nijs būs labs nomierinātājs. Grūtniecības laikā 
magnijs noder, lai atslābinātu dzemdes muskuli. 
Ir pat bijuši gadījumi, kad pacientes lūdz, lai ārsts 
izraksta vēl magniju, jo tā lietošanas laikā viņas 
bijušas ievērojami mierīgākas, ne tik emocionāli 
reaģējušas uz apkārt notiekošo. Ginekoloģijā mag-
nijs palīdz pret cikla traucējumiem, kas sievietēm 
radušies � zisku aktivitāšu vai mācību pārslodzes 
dēļ. Sportisti magniju lieto pret kāju krampjiem.
– Pastāv uzskats, ka arī ka� ja un smēķēšana 
nomierina, taču tas noteikti neatstāj labu 
iespaidu uz veselību.
– Domāju, ka ka� ja drīzāk satrauc, jo tās sastāvā 
ir kofeīns, kas sašaurina asinsvadus. Dažkārt, ja ir 
kāda problēma, cilvēks apsēžas, iedzer ka� ju un 

domā, ka tā palīdzējusi nomierināties. Jebkurām 
uzbudinošām vielām ir psihoemocionāla iedar-
bība, un cilvēks bieži vien, bēgot no vienām prob-
lēmām, rada citas. Labāk būtu mēģināt savu stresu 
vadīt nedaudz citādi. Te vēlos minēt kādu nopietnu 
pētījumu. Sievietēm, kurām pēc stresa aptaujas 
skalām tas bija paaugstināts, 12 nedēļas tika nozī-
mētas jogas nodarbības. Rezultātā ievērojami uzla-
bojās visi rādītāji. Jebkura � ziskā aktivitāte noteikti 
būs daudz noderīgāka nekā cigarete un alkohols.
Stress ir mums apkārt, par to daudz zinām, bet 
dažkārt tam nepievēršam vajadzīgo uzmanību. 
Ir tapis pētījums par interleikīnu 6, kas ir sarež-
ģīts iekaisuma marķieris organismā. Sievietēm, 
kurām pēc stresa aptaujas tabulām bija par ikdie-
nas stresu augstāki rādītāji, bija paaugstināti iekai-
suma marķieri. Uz problēmu var skatīties šauri, 
apzinoties stresu un mēģinot nomierināties, un 
var skatīties arī plaši. Stress var radīt nopietnas ilg-
termiņa veselības problēmas. Nevajadzētu neno-
pietni attiekties pret to, kas ar cilvēku konkrētā 
brīdī notiek. Ja kāds mazais zvaniņš zvana un brī-
dina, ka kaut kas nav kārtībā, uz to būtu jāreaģē. 
Jāiemācās ieklausīties savā organismā.
– Kurā brīdī par stresu jāsāk domāt nopietni? 
Vai stresam ir kritiskā robeža?
– Kritiskajai situācijai nav konkrēta de� nējuma, 
tāpēc arī ir dažādas stresa noteikšanas skalas. Kat-
ram pašam būtu uzmanīgi jāizvērtē savs vese-
lības stāvoklis, bet tas nav viegli un joprojām ir 
nopietns izaicinājums gan pacientiem, gan ārs-
tiem, jo pacienti pie ārsta ierodas novēloti, kad 
jau ir sākušās veselības problēmas.

Magnijs – sievietes organismam nepieciešams nomierinātājs

 MĀJAS APTIEKA

Ineta Vasaraudze: «Magnijam ir dažāda ietekme, taču tā galvenais efekts ir nomierinoša darbība. Magnijs iedarbojas arī uz 
gludo muskulatūru – uz sirds, dzemdes, kāju muskuļiem. Tipiska magnija trūkuma izpausme ir krampji kājās. Magnijs ir būtisks 
muskuļu darbībai. Ir veikti pētījumi par to, ka gadījumā, ja magnijs organismā ir nepietiekamā daudzumā un stress ir augsts, 
sievietei biežāk ir sastopams premenstruālais sindroms – galvassāpes, ķermeņa pietūkums, nomākuma pazīmes.»
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Migrēna ar auru – neiroloģiski simptomi (redzes traucējumi, tumši 
vai krāsaini laukumi, ņirboņa, notirpums vai 
vājums rokā vai kājā u.c.), ko parasti 
novēro pirms galvassāpēm.

Avots: Migrena-help.lv

Skaidrojošā vārdnīca
vai krāsaini laukumi, ņirboņa, notirpums vai 
vājums rokā vai kājā u.c.), ko parasti 

Mūsu rietumnieciskais 
dzīvesveids nosaka to, 
ka daudzi organismam 
svarīgi mikroelementi un 
vitamīni netiek uzņemti 
vajadzīgajā apjomā.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILZE AUSTRUMA

Cilvēkiem, kuru plaušas ir veselas, grūti 
pat iedomāties, kā ir cīnīties par katru 
elpas vilcienu. Astma, hroniska obstru-
kīva plaušu slimība jeb HOPS, plaušu 
vēzis – tās ir tikai dažas no saslimšanām, 
kas skar elpošanas orgānus.

Cik veselas šobrīd ir Latvijas sieviešu plaušas, kas 
to veselību ietekmē visvairāk un ko darīt, ja tiek 
diagnosticēta astma, skaidrojam sarunā ar Rīgas 
Stradiņa Universitātes docenti un SIA Bauskas slim-
nīca poliklīnikas pneimonoloģi Andu Nodievu.

– Bieži dzirdēts, ka atšķirībā no citām valstīm 
smēķētāju skaits Latvijā aug, īpaši sieviešu 
vidū. Bet smēķēšana veicina dažādu plaušu 
slimību attīstību. Ko jūs varat teikt no savas 
pieredzes – vai sieviešu plaušu veselību var 
saukt par labu?
– Ir tiesa, ka smēķējošo sieviešu mūsu valstī ir gana 
daudz, savukārt smēķēšana var būt par iemeslu 
daudzām hroniskām plaušu un sirds asinsvadu 
slimībām. Tajā pašā laikā, runājot par tādu samērā 
bieži sastopamu nopietnu saslimšanu kā astma, 
tikai smēķēšanu vien nevar saistīt ar tās attīstību. 
Tas nozīmē, ka ne visām sievietēm, kuras smēķē, 
parādīsies astma. Taču, no otras puses, ir pierādīts, 
ka tabakas dūmi ir viens no biežākajiem astmu 
provocējošiem faktoriem. Līdz ar to, ja ar astmu 
sirgstoša sieviete turpina smēķēt, šai slimībai bieži 
vien ir nelabvēlīga gaita – ir grūti panākt tās kon-
troli, arī regulāri lietojot pretiekaisuma terapiju. 
Smēķētājām ir biežākas astmas lēkmes un uzlies-
mojumi, kuru dēļ pacientes pat ir spiestas saukt 
ātro medicīnisko palīdzību un ārstēties stacionārā.
– Jūs sākāt runāt par astmu. Kas tā ir par 
saslimšanu un ar ko atšķiras no citām plaušu 
slimībām un vienkārša klepus?
– Astma ir hroniska plaušu slimība, kuras pamatā 
ir elpceļu iekaisums. Tai raksturīgi tādi simptomi 
kā klepus, elpas trūkums, sēkšana, sasprindzinā-
jums krūšu kurvī u. c. Astmai piemīt simptomu un 
to intensitātes mainīgums. Runājot par diennakts 
laiku, tad simptomi visbiežāk parādās naktīs, uz 
rīta pusi. Astmai var būt sezonāls raksturs – vis-
biežāk uzliesmojumi vērojami pavasaros un rude-
ņos, bet tāpat tos visa gada garumā var provocēt 
vīrusi, ziedputekšņi, putekļi, ķimikālijas.
Ja salīdzina astmu ar klepu, tad vienkāršs klepus 
parasti ir īslaicīgs. Ja tas moka sievieti divas nedē-
ļas un ilgāk, tad gan būtu jāapmeklē ārsts, lai viņš 
izvērtētu klepus iemeslu.
– Garās rindas un augstās izmaksas bieži 
tiek minētas kā galvenie iemesli, kāpēc cil-
vēki nedodas pie ārsta. Vai astmas gadījumā 
diagnostika ir sarežģīta un dārga?
– Garajām rindām pie plaušu slimību ārsta var 
būt dažādi iemesli. Gan speciālistu trūkums, gan 
nepietiekams �nansējums. Tomēr bieži ir gadī-
jumi, kad pacienti vēlas saņemt konkrēta ārsta 
konsultāciju, pie kura tad arī veidojas garas rin-
das, savukārt citā iestādē pie tā paša vai cita spe-
ciālista rindas faktiski nav.
Lai visvienkāršākajā veidā diagnosticētu astmu, ir 
nepieciešama ārsta konsultācija un tests elpoša-
nas funkcijas izvērtēšanai. Ja pacients vērsies pie 

valsts apmaksāta pneimonologa, tad jārēķinās 
tikai ar pacienta iemaksu par konsultāciju. Savu-
kārt, ja pacients veic diagnostiku pie privāti prak-
tizējoša ārsta bez valsts �nansējuma, tad apmaksa 
ir pēc katra ārsta prakses cenrāža, kas vidēji varētu 
būt 20–40 eiro. Ir gadījumi, kad nepieciešami vēl 
citi papildu testi, kas prasa gan pacientu laiku, gan 
papildu līdzekļus.
– Kā sievietei zināt, kad vērsties pie ārsta un 
kad pietiek ar aptiekas apmeklējumu un kle-
pus sīrupa iegādi?
– Ja klepu pavada asins spļaušana, izteikts elpas 
trūkums, sāpes krūtīs vai drudzis, kā arī ja klepus, 
kā jau minēju, ir ilgāks nekā divas nedēļas, noteikti 
nekavējoties jāvēršas pie ārsta.
– Pacients ir apmeklējis ārstu, un tas ir nozī-
mējis ārstēšanu. Kādi faktori ietekmē astmas 
terapijas efektivitāti?
– Tie ir vairāki. Noteikti jāsāk ar astmu provocē-
jošo faktoru izslēgšanu vai vismaz mazināšanu 
un izvairīšanos no tiem, ja citādi nav iespējams. 
Jāpārtrauc smēķēt un jāizvairās no sadūmotām 
telpām. Tāpat jāsamazina alergēnu daudzums tel-
pās, īpaši guļamistabā: jāaizvāc paklāji, puķu podi, 
jātīra māja ar mitru lupatu vai putekļusūcēju ar tā 
saucamiem HEPA vai ūdens �ltriem. Bieži jāvēdina 
telpas, vismaz reizi desmit dienās jāmazgā gultas 
veļa 60 grādu temperatūrā. Vēl viena būtiska lieta 
ar astmu sirgstošiem – noteikti (vismaz guļamis-
tabā) nevajadzētu turēt mājdzīvniekus.
– Noteikti savu lomu spēlē arī medikamenti.
– Astmas gadījumā tik tiešām svarīga ir regulāra 
nozīmēto pretiekaisuma medikamentu lietošana. 
Pārsvarā tie ir inhalējamie kortikosteroīdi. Atka-
rībā no medikamenta īpašībām tie ir lietojami 
vienu vai divas reizes dienā. Savukārt inhalējamie 
kortikosteroīdus un formoterolu (elpceļu papla-
šinātājs) saturošie medikamenti jālieto vismaz 
divas reizes dienā vai pēc vajadzības. Svarīga ir 
arī pacientam piemērotas inhalācijas ierīces izvēle 
un apmācība lietošanā.
Lai mazinātu blakusparādības, pēc zāļu inha-
lācijām mute jāizskalo ar ūdeni, kas pēc tam 
noteikti jāizspļauj.
– Pareizi lietojot zāles, var panākt astmas 
simptomu mazināšanos vai pat izzušanu. Kā 
pacientam pašam izvērtēt, vai veselības stā-
voklis ir uzlabojies un var terapiju pārtraukt?
– Pacientam pašam pārtraukt terapiju ir bīstami, 
jo tad pēc īsāka vai garāka laika astma var progre-
sēt ar uzliesmojumu. Ja panākta simptomu kon-
trole trīs mēnešus pēc kārtas, pakāpeniski var 
mazināt inhalējamo pretiekaisuma medikamentu 
devu pēc atkārtotas ārsta konsultācijas vai pēc 
iepriekš ar ārstu saskaņota plāna.
– Kura no astmas ārstēšanas sastāvdaļām ir 
svarīgākā – medikamenti, pacienta līdzes-
tība, pareiza inhalatora lietošanas tehnika?
– Svarīgi, protams, ir visi, bet galvenais – regu-
lāra un pareiza inhalējamā kortikosteroīda lieto-
šana. Tas ir medikaments, kas samazina hronisko 
elpceļu iekaisumu līdz pat tādam līmenim, ka 
pacients šo slimību neizjūt un nav astmas sim-
ptomu. Tiklīdz pretiekaisuma zāles pārstāj lietot, 
klepus, elpas trūkums, sēkšana var atjaunoties. 
Tā saucamie glābšanas inhalatori – salbutamols, 
fenoterols un ipratropijs/fenoterols paplašina 
bronhus, un slimnieks jūt atvieglojumu. Taču tie 

neārstē iekaisumu, tādēļ lietojami tikai pēc vaja-
dzības, papildus pretiekaisuma terapijai.
– Vai ir kādi jaunumi terapijā, kas palīdzētu 
uzlabot ar astmu sirgstošo pacientu līdzes-
tību? Lietojot zāles ilgstoši, daļa pacientu vis-
maz kādas no tām pārstāj lietot.
– Vispirms jāpievērš uzmanība tam, kādēļ pacients 
nav līdzestīgs. Ja viņš aizmirst lietot medika-
mentus divas reizes dienā, tad, par laimi, pēdē-
jos gadus ir pieejami inhalējamie kortikosteroīdi, 
kuri darbojas 24 stundas un ir lietojami vienu 
reizi dienā.
– Ja pacientam ir problemātiska vairāku inhalā-
cijas ierīču lietošana, tad iesaka viena inhalatora 
terapiju – inhalējamo kortikosteroīdu kombinācijā 
ar formoterolu vienā inhalācijas ierīcē, kuru lieto 
divas reizes dienā no rītiem un vakaros un vēl pēc 
vajadzības, jo formoterols nodrošina gan ātru, gan 
ilgu bronhu atslābumu. Turklāt papildus inhalē-
jamā kortikosteroīda deva dod papildus pretie-
kaisuma efektu, kas mazina uzliesmojuma risku.
Ja pacientam grūti apgūt inhalācijas tehniku, tad 
viņam ir visas iespējas izvēlēties kādu no piedāvā-
tajām vienkāršajām inhalācijas ierīcēm, kas atrisi-
nās šo problēmu.
Ja astmas pacientu traucē kairinājums kaklā vai 
balss aizsmakums, ko bieži izraisa pulveri saturoši 
inhalatori, tad šādos gadījumos varētu rekomen-
dēt kārtīgāk skalot rīkli un muti, kā arī pāriet uz 
dozēta aerosola inhalācijām.
– Kāpēc astma biežāk sastopama sievietēm?
– Šīs slimības norisi pasliktina sieviešu hormona 
estrogēna svārstības organismā, kuras rada elp-
ceļu iekaisumu un ar kuru saistīti vairāki stāvokļi: 
menstruāciju periods, grūtniecība un menopauze.

Runājot par menstruācijām, sievietēm astmas 
simptomi var saasināties tieši pirms tām.
Pēc literatūras datiem grūtniecības periods iedala 
sievietes trīs grupās. Vienai trešdaļai astmas simp-
tomi progresē, otrai – regresē, bet atlikušajai 
grūtniecība astmas norisi neizmaina. Galvenais – 
atmest smēķēšanu, nodrošināt vides kontroli un 
labu simptomu kontroli ar regulāru inhalējamo 
kortikosteroīdu lietošanu, lai auglim neveido-
tos hipoksija.
– Un kā ir ar menopauzi?
– Šajā periodā ir visizteiktākās estrogēna līmeņa 
svārstības. Bieži vien tā līmenis ir zems, un nereti 
sastopami gadījumi, kad astma sievietei sākas 
tieši menopauzes laikā. Tātad arī šajā laikā ast-
mas simptomus nedrīkst nenovērtēt. Ja sakarā 
ar klimaksu sieviete saņem estrogēnus aizvieto-
jošo terapiju, tad tās atcelšana jāveic pakāpeniski, 
vērojot arī astmas norisi.
– Ko jūs ieteiktu katrai sievietei, kura pati vai 
viņas tuvinieki saskaras ar ieilgušiem astmas 
simptomiem? Kāpēc ir tik svarīgi doties pie 
ārsta, nevis tikai uz aptieku?
– Lai arī vairumā gadījumu klepus ir svarīgs 
�zioloģisks re�ekss pēc kairinošu vielu ieelpo-
šanas, tomēr vesels cilvēks ilgstoši neklepo. Ja 
klepus ir ilgāks par divām nedēļām, atkārtojas 
noteiktā diennakts vai sezonas laikā, jāapmeklē 
ārsts, lai izvērtētu klepus iemeslu un saprastu, 
ko darīt tālāk.
Tāpat ir arī ar elpas trūkumu. Bieži vecāka gada-
gājuma cilvēki to saista ar sirds slimībām vai vien-
kārši vecumu, taču nereti izrādās, ka iemesls ir 
astma vai HOPS. Šīs slimības nevar diagnosticēt 
aptiekā un nevar izārstēt, dzerot zāļu tējiņas.
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Anda Nodieva: «Astmas ārstēšanā galvenais ir regulāra un pareiza inhalējamā korti-
kosteroīda lietošana. Tas ir medikaments, kas samazina hronisko elpceļu iekaisumu 
līdz pat tādam līmenim, ka pacients šo slimību neizjūt un nav astmas simptomu. Tik-
līdz pretiekaisuma zāles pārstāj lietot, klepus, elpas trūkums, sēkšana var atjaunoties.»

Astmas ārstēšana – 
rūpīgs ikdienas darbs
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INNA ZVIRBULE

Kā zināms, grūtniecība ir ne tikai viens 
no skaistākajiem, bet arī atbildīgākajiem 
brīžiem sievietes dzīvē, jo prasa pastipri-
nātas rūpes ne tikai par savu, bet arī par 
gaidāmā mazuļa veselību. Tā kā astma ir 
izplatīta slimība, attiecīgi samērā augsts ir 
arī topošu māmiņu skaits, kurām noteikta 
diagnoze – astma.

Sarunā ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slim-
nīcas pneimonoloģi Zaigu Kravali vēlamies 
noskaidrot, kā astma var ietekmēt grūtniecību, un 
kas būtu jāzina topošajai māmiņai, kurai ir astma.

– Astma mūsdienās ir samērā bieži sastopama, 
tātad ar to arvien biežāk sastopas arī grūt-
nieces. Vai astma var ietekmēt grūtniecības 
gaitu? 
– Astma ir viena no biežākajām hroniskajām sli-
mībām, kas sastopama grūtniecēm: kopumā 
3–8% grūtnieču ir bronhiālās astmas diagnoze. 
Grūtniecēm ar astmu ir neliels, tomēr statistiski 
ticami augstāks ar grūtniecības norisi saistīts 
komplikāciju risks. Jāatceras, ka astma grūt-
niecību būtiski var ietekmēt tad, ja astma nav 
kontrolēta. Piemēram, sieviete, baidoties no 
iespējamām medikamentu blakusparādībām, 
pārtrauc astmas medikamentu lietošanu, un 
elpošanas problēmu dēļ rodas gan mātes, gan 
gaidāmā bērna skābekļa bads, kas rada būtiskas 
izmaiņas bērniņa attīstībā. Labi kontrolētai ast-
mai iespējamais ar grūtniecību saistītais sarež-
ģījumu risks ir neliels.
– Vai ir iespējams, ka astma sāk izpausties tieši 
grūtniecības laikā un iepriekš nekādu sim-
ptomu nav bijis?
– Ir iespējams, ka par astmas diagnozi pirmo reizi 
jāaizdomājas tieši grūtniecības laikā, ja parādās 
astmai raksturīgie simptomi – elpas trūkums, kle-
pus, čīkstēšana krūtīs. Nereti šie simptomi modina 
pacienti naktīs vai parādās agri no rīta.
– Vai astmas diagnostika grūtniecības laikā 
kaut kā atšķiras no parastajām diagnostikas 
metodēm? 
– Pirmkārt, ir jāizvērtē pacientes sūdzības, jāno-
skaidro, kādos apstākļos tās parādās. Lai apstipri-
nātu diagnozi, tiek veikts bronhodilatācijas tests, 
ar kura palīdzību var noteikt elpceļu caurejamību, 
mērot ieelpotā un izelpotā gaisa tilpumus, kā arī 
maksimāli forsētas izelpas ātrumu. Būtiskākais 
rādītājs astmas diagnostikā ir FEV1 – forsētas izel-
pas tilpums pirmajā sekundē. Pēc FEV1 noteik-
šanas pacientei ir jāieelpo bronhus paplašinošs 
medikaments un pēc 15–20 minūtēm elpoša-
nas tests jāatkārto. Ja FEV1 uzlabojas par 12% un 
vairāk, tiek apstiprināta astmas diagnoze. Atšķi-
rībā no citām pacientu grupām grūtniecības laikā 
neiesaka izmantot bronhoprovokācijas testu, kura 
laikā var apstiprināt bronhu sašaurināšanos ast-
mas pacientiem.
– Astma var ietekmēt grūtniecību, bet vai 
grūtniecība var kaut kādā veidā ietekmēt 
astmas gaitu?
– Jā, ir zināms, ka grūtniecība var ietekmēt astmu. 
Statistika liecina, ka apmēram 30% gadījumu ast-
mas gaita grūtniecības laikā ir nemainīga, 30% 
gadījumu astma kļūst vieglāka, tomēr 30% gadī-
jumu astmas norise kļūst smagāka. Astmas gaitas 
pasliktināšanās biežāk notiek otrā grūtniecības 
trimestra beigās, trešā trimestra sākumā. Pēdējo 
četru grūtniecības nedēļu laikā pirms dzemdī-
bām astma parasti kļūst vieglāka un uzliesmo-
jumi dzemdību laikā ir ārkārtīgi reti.
– Runājot par astmu un grūtniecību, kam vēl 
būtu pastiprināti jāpievērš uzmanība?

– Pacientēm ar astmu grūtniecības laikā ir palie-
lināts dažādu komplikāciju risks, galvenokārt tās 
var būt priekšlaicīgas dzemdības, auglis ar sama-
zinātu dzimšanas svaru, preeklampsija (paaugsti-
nāts asinsspiediens kopā ar palielinātu olbaltumu 
daudzumu urīnā). Šīs saslimšanas ievērojami bie-
žāk sastopamas pacientēm ar slikti kontrolētu 
astmu. Bieži vien sievietes, paliekot stāvoklī, atsa-
kās no jebkādu medikamentu lietošanas, jo bai-
dās, ka tas var negatīvi ietekmēt grūtniecību, 
nodarīt kaitējumu bērniņam. Es gribu iedrošināt 
sievietes turpināt astmas terapiju, lai saglabātu 
labu astmas kontroli un ievērojami mazinātu ar 
astmas kontroles pasliktināšanos un uzliesmo-
jumu attīstību saistītos riskus.
– Ir zināms, ka astma un alerģija ir cieši sais-
tītas savā starpā, apmēram 50% gadījumu 
astmai ir alerģiska izcelsme. Vai grūtniecības 
laikā var pastiprināties dažādas alerģiskas 
izpausmes, varbūt parādīties jaunas?
– Tādas situācijas ir iespējamas. Bieži grūtniecēm 
ar astmu alergēni jau ir zināmi, tādēļ ir skaidrs, 
kā no tiem izvairīties. Tā var būt mājas putekļu 
ērcīte, kaķu un suņu ādas epitēlijs, sadzīves ķīmi-
jas līdzekļi utt. Ja alergēni līdz šim nav noteikti, ir 
iespējams noteikt speci�skos IgE asinīs, tādā veidā 
iegūstot informāciju par iespējamiem alergēniem.
Grūtniecēm noteikti ir jāatmet smēķēšana, nepie-
ciešams arī izvairīties no atrašanās piesmēķētās 
telpās. Mēs visi zinām, ka smēķēšana ir kaitīga, bet 
grūtniecības laikā parādās vēl papildu ar smēķē-
šanu saistīti riska faktori. Turpinot smēķēt, bērniņš 
neattīstās pilnvērtīgi, cieš no skābekļa bada, bet 
pašas sievietes biežāk slimo ar dažādām infek-
cijas slimībām, piemēram, bronhīts vai deguna 
blakusdobumu iekaisums. Šo slimību dēļ var būt 
nepieciešama papildu medikamentu lietošana, 
kas var kaitēt gaidāmajam mazulim.
– Vai elpas trūkums grūtniecības laikā vien-
mēr ir saistāms ar astmu?
– Elpas trūkums grūtniecības laikā var būt saistīts 
gan ar grūtniecības radītām �zioloģiskām pār-
maiņām organismā, gan citām ar astmu nesais-
tītām veselības problēmām. Ja pacientei parādās 
sauss klepus, elpas trūkums, čīkstēšana krūtīs, 
īpaši naktī un agrās rīta stundās, tad jādomā 
par astmu. Protams, ir nepieciešams regulāri 
novēroties pie pneimonologa un veikt spiro-
grā�ju, lai izvērtētu plaušu funkciju un astmas 
kontroles līmeni. Grūtniecēm tiek rekomendēta 
pīķa izelpas plūsmas (PEF) mērīšana, lai laikus 

mājas apstākļos varētu konstatēt astmas kon-
troles pasliktināšanos.
– Vai, uzzinot faktu par grūtniecības iestā-
šanos, astmas pacientei būtu jāatceļ esošā 
astmas terapija, lai nekaitētu gaidāma-
jam mazulim? Pie kura speciālista griezties 
pēc padoma?
– Ideālā gadījumā ir nepieciešama ginekologa 
un pneimonologa sadarbība, jo labam grūtnie-
cības atrisinājumam ir nepieciešama gan vesela 
mamma, gan pilnvērtīga bērniņa attīstība.
Noteikti nedrīkst pārtraukt astmas medikamentu 
lietošanu, jo jebkurš astmas uzliesmojums kaitē 
bērniņam daudz vairāk nekā medikamenti, kuri 
ir pieejami astmas ārstēšanai. Ja līdzšinējā tera-
pija nodrošina labu astmas kontroli, tad terapi-
jas maiņa nav nepieciešama. Tomēr, ja ārstēšana 
nenodrošina pietiekamu astmas kontroli vai 
astma pirmo reizi tiek diagnosticēta grūtniecī-
bas laikā, tad terapijā tiek rekomendēts uzsākt ar 
budesonīdu, kas ir ilgstoši zināms medikaments 
astmas terapijā un ir pierādīts kā drošākais no 
pašlaik pieejamiem inhalējamiem kortikostero-
īdiem lietošanai grūtniecības laikā.
– Ko nozīmē termins «kontrolēta astma»? Cik 
tas ir svarīgi astmas pacientiem?
– Ja, noteiktās devās lietojot nozīmētos medi-
kamentus, pacients neizjūt astmas simptomus 
dienas laikā, astma nemodina viņu naktī, turklāt 
viņam nav jālieto «glābšanas» inhalatori, tad var 
uzskatīt, ka astma ir labi kontrolēta. Astmas kon-
troli palīdz izvērtēt arī astmas kontroles tests, kas 
ir pieejams gan ambulatorajās iestādēs, gan slim-
nīcās, gan arī internetā. Testā ir iekļauti pieci vien-
kārši jautājumi par astmas simptomu kontroli. 
Jo vairāk punktu tiek iegūts, atbildot uz jautāju-
miem, jo labāka ir astmas kontrole. Grūtniecēm ar 
astmu regulāri ik mēnesi jāveic spirometrija, kas 
ļauj novērtēt plaušu funkcionālos rādītājus. Izvēr-
tējot iegūtos rezultātus, var veikt astmas ārstēša-
nas korekcijas, ja tādas ir nepieciešamas.
– Ko jūs ieteiktu astmas pacientiem, lai pēc 
iespējas izvairītos no slimības paasinājumiem?
– Kontrole un regulāra medikamentu lietošana 
noteikti palīdz izvairīties no astmas paasināju-
miem. Ir ļoti svarīgi, lai pacients medikamentus 
lietotu pareizi. Galvenokārt tas attiecas uz inhala-
toriem, jo nereti pacientiem inhalatora lietošanas 
tehnikas apgūšana rada problēmas. Tāpēc pnei-
monologam vai ģimenes ārstam vizītes laikā ir 
jāpārliecinās par to, ka pacients inhalatoru tiešām 

lieto pareizi un saņem (ieelpo) paredzēto medi-
kamenta devu.
– Kāda astmas terapija ir vispiemērotākā grūt-
niecības laikā?
– Kopumā astmas terapija grūtniecības laikā neat-
šķiras no ierastās astmas terapijas. Tās pamatā ir 
inhalējamie kortikosteroīdi – ar šiem medikamen-
tiem var saglabāt labu plaušu funkciju un sama-
zināt uzliesmojumu risku. Gadījumā, ja astma ir 
labi kontrolēta, tad terapiju grūtniecības laikā mai-
nīt nav vēlams, jo nevajadzīga terapijas maiņa var 
pasliktināt astmas gaitu un palielināt uzliesmojumu 
risku. Tomēr, ja astma tiek pirmo reizi diagnosticēta 
tieši grūtniecības laikā vai arī ir nepieciešama tera-
pijas maiņa, tad, kā jau minēju iepriekš, tiek reko-
mendēts izmantot ilgstoši zināmus medikamentus, 
kas ir pārbaudīti reālajā dzīvē. Ja ir nepieciešams, 
terapijā var pievienot arī garas darbības bronho-
dilatatorus (bronhu paplašinātājus).
– Vai astma var atstāt ietekmi uz dzemdību 
norisi? 
– Ja astma ir labi kontrolēta, tad dzemdību norise 
neatšķiras. Protams, ja grūtniecei ir smaga vai 
nekontrolēta astma, komplikāciju risks ievēro-
jami pieaug. Jau pirms dzemdībām tiek pieņemts 
lēmums, vai ir nepieciešams ķeizargrieziens. 
Dzemdību laikā ir svarīgi turpināt ierasto astmas 
terapiju. Ja ir runa par atsāpināšanas metodēm, 
tad tiek ieteikta epidurālā anestēzija. Gadījumos, 
kad nepieciešama dzemdību stimulācija vai medi-
kamenti asiņošanas kontrolei, ginekologi izdara 
izvēli par labu konkrētai medikamentu grupai, 
ņemot vērā astmas diagnozes esamību.
– Kad dzemdības ir laimīgi aiz muguras, 
priekšplānā izvirzās citi jautājumi. Ja māte 
lieto astmas medikamentus un baro bērnu ar 
krūti, kādu ietekmi tas atstāj uz bērnu?
– Pacientes ar astmu tiek iedrošinātas barot bēr-
niņu ar krūti, jo neviens no astmas medikamen-
tiem nav aizliegts zīdīšanas laikā. Turklāt barošana 
ar krūti bērniņam samazina astmas attīstības un 
alerģisku izpausmju veidošanās risku.
– Kādi ir jūsu ieteikumi sievietēm ar bron-
hiālo astmu?
– Es domāju, ka pats svarīgākais ir regulāri lietot 
nozīmētos medikamentus, neatteikties no tiem 
un nebaidīties! Tikai tādā veidā var panākt labu 
astmas kontroli. Vēlreiz gribu atgādināt, ka labā-
kai astmas kontrolei un veselībai kopumā ir sva-
rīgi atmest kaitīgos ieradumus un izvairīties no 
jau zināmiem alergēniem.

Noteikti nedrīkst pārtraukt astmas medikamentu lietošanu, jo jebkurš astmas uzliesmojums kaitē bērniņam daudz vairāk nekā 
medikamenti, kuri ir pieejami astmas ārstēšanai.

Grūtniecības laikā astmas medikamenti ir jālieto!
SIEVIETES VESELĪBAI
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EVITA HOFMANE

Arvien biežāk pacientiem ar vienu hro-
nisk u saslimšanu parādās vēl citas blakus 
slimības. Cukura diabēta pacientiem vis-
biežāk tiek diagnosticētas kardiovasku-
lāras problēmas.

Kā ir ar diabētu un bronhiālo astmu? Cik bieži 
sastopami šādi pacienti, un kas viņiem būtu jāzina 
un jāievēro? Par to runājam ar Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas un Latvijas Uni-
versitātes medicīniskās pēcdiploma izglītības 
institūta ārstu prakses pneimonoloģi alergoloģi 
Antru Beķeri.

– Kādu pacientu jūsu praksē ir vairāk, vai tādu 
diabēta pacientu, kuriem attīstījusies astma 
un tādēļ pacients atnācis pie jums, vai tādu, 
kuriem jau ilgus gadus bijusi astma un tad 
pievienojies diabēts?
– Sākšu ar mazu skaidrojumu. Cilvēkiem pēc 50 
gadu vecuma sasniegšanas vairāk sāk parādīties 
hroniskas slimības: cukura diabēts, kardiovasku-
lārās un citas slimības. Bronhiālā astma var sāk-
ties jebkurā vecumā. Ap 50 gadu vecumu var tikt 
diagnosticēta arī bronhiālā astma. Tas nav pārstei-
gums, jo organisms noveco, un līdz ar to vairāk 
attīstās hroniskas slimības. Var rasties priekšstats, 
ka šīs slimības viena otru izraisa, bet varbūt tā 
nemaz īsti nav. Šo slimību attīstību ietekmē arī 
ģenētiski noteikti faktori un cilvēka dzīvesveids. 
Pastāv liela savstarpēja saistība starp paaugsti-
nātu ķermeņa svaru un dažādu slimību attīstību. 
Tādos gadījumos gan metabolais sindroms, gan 
cukura diabēts, gan kardiovaskulārās slimības un 
bronhiālā astma attīstās biežāk. Liekais svars ir 
viens no slimību kopējiem riska faktoriem. Tauku 
šūnas, ja to ir par daudz, izdala iekaisuma media-
torus un izraisa organismā iekaisumu, kura rezul-
tātā slimība var attīstīties.
Es gan nevarēšu precīzi atbildēt uz jūsu jautā-
jumu, kādu pacientu manā praksē ir vairāk. Daudz 
kas ir atkarīgs no tā, pie kura speciālista ģimenes 
ārsts pacientu aizsūta vai viņš pats aiziet.
Ja cukura diabēta pacientam sāk trūkt elpas, viņš 
gudro, kas to varētu izraisīt. Visbiežāk pirmā doma 
ir par kādu kardiovaskulāru slimību. Ja tomēr izrā-
dās, ka problēma ir citviet, tad cilvēks nonāk pie 
pneimonologa. Veicot spirometriju, mēs konsta-
tējam elpceļu sašaurināšanos. Vēl viens ietekmē-
jošs faktors var būt neselektīvu beta blokatoru 
lietošana, kad pakāpeniski vai pēkšņi parādās 
elpas trūkums. Reizēm pat nevar saprast, kāpēc 
tā, jo visu dzīvi nekas tamlīdzīgs nav novērots, bet 
tieši beta blokatori astmas pacientiem var izraisīt 
elpas trūkumu.
Attiecībā uz jaunākiem pacientiem, manuprāt, 
nav tik lielas saistības starp astmu un cukura dia-
bētu. Es neesmu novērojusi, ka šīs slimības varētu 
viena otru ietekmēt.
– Kādi ir pirmie astmas simptomi, kad diabēta 
pacientam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta 
vai pneimonologa?
– Parasti astmas simptomi sākas diezgan strauji. 
Ja tā ir klasiska astma, tad būs lēkmjveidīgs elpas 
trūkums, kas parādās kāda provocējoša faktora 
ietekmē – slodze, kontakts ar alergēnu, vīrusa 
infekcija, saaukstēšanās vai kas cits. Tie būs sausi, 
pīkstoši trokšņi krūtīs. Šīs pazīmes nevajadzētu 
atstāt bez ievērības, ir jāgriežas pie ārsta un jāiz-
stāsta sava problēma.
Ir arī atipiski varianti, piemēram, astmas klepus 
variants, kad cilvēks var gadiem ilgi klepot, nezi-
not, ka viņam ir astma. Klepus lēkmes parādās 
pēc vīrusa infekcijām, pie dažādiem kairināju-
miem vai slodzes, gaisa maiņas, lietojot sadzīvē 

ķīmiskas vielas. Šāda situācija var būt ilgstoša, 
kamēr ārsts iedomājas, ka pacientam tā varētu 
izpausties astma.
– Tā kā diabēta pacientiem bieži tiek konsta-
tētas arī kardiovaskulāras saslimšanas, nav 
brīnums, ka astmas pazīmes sākotnēji tiek 
uzskatītas par sirds slimības pazīmi.
– Ja cilvēks ir pusmūžā vai vecāks, ārstam pirmā 
doma ir par koronāru slimību, bet tad, kad 
pacients tiek izmeklēts, secinām, ka vajag veikt 
spirometriju. Faktiski 20 minūšu laikā varam dot 
atbildi, vai pacientam ir elpceļu sašaurināšanās. 
Cilvēki gados bieži vien arī paši domā, ka viņus 
piemeklējušas sirds problēmas, jo viņi vairs nevar 
tik ātri paiet, ātrāk nogurst. Cilvēki ar lieko svaru 
domā, ka elpas trūkums ir saistīts ar to, tāpēc 
savam stāvoklim nepievērš īpašu uzmanību.
– Kādi izmeklējumi būtu jāveic, lai noteiktu 
precīzu astmas diagnozi?
– Es gribētu aicināt: ja ir sūdzības par elpas trū-
kumu, vajag veikt spirometriju. Tas ir ļoti viegls 
elpošanas izmeklējums, kur ātri ir redzama 
atbilde – vai nu ir obstrukcija (elpceļu sašaurinā-
šanās), vai tās nav. Ja būs vajadzīgi papildu testi 
vai izmeklējumi, to pateiks pneimonologs. Jo vai-
rāk ir blakusslimību, jo slimību ir ne tikai grūtāk 
atpazīt, bet arī grūtāk kontrolēt.
– Kādu ietekmi var radīt tas, ka pacientam 
vienlaikus jālieto gan medikamenti pret 
astmu, gan diabēta terapija? Vai cukura dia-
bēts var ietekmēt astmas smaguma pakāpi?
Medikamentu lietošana var ietekmēt otras slimī-
bas gaitu. Piemēram, ja kardioloģisks pacients, 
kuram ir arī astma, lieto beta blokatorus, viņa elp-
ceļi var sašaurināties. Savukārt, ja astmas pacients 
ar kardioloģiskām problēmām daudz lieto bronhu 

paplašinātājus, viņam ir jāuzmanās, vai nesākas 
ritma traucējumi, sirdsdarbības paātrināšanās.
Inhalējamie kortikosteroīdi, kas astmas pacien-
tam jālieto, lai kontrolētu iekaisumu elpceļos, 
palielina risku sliktākai cukura diabēta kontro-
lei. Jo sevišķi, ja ir jālieto lielas devas vai saasinā-
jumu gadījumos kortikosteroīdi jālieto perorāli vai 
intravenozi. Tad bieži paaugstinās arī glikēmijas 
rādītāji. Ir zinātniskas publikācijas, kurās teikts: ja 
cilvēkam nav cukura diabēta, bet ģenētiski viņam 
ir nosliece uz to, ir palielināts svars un ģimenē 
ir bijis cukura diabēts, tad astmas pacientiem, 
kuriem nepieciešams augstās devās lietot inha-
lējamos vai perorālos kortikosteroīdus, ir zināms 
risks cukura diabēta attīstībai.
Savukārt, ja cukura diabēts tiek slikti kontrolēts, 
tas ir risks infekciju attīstībai. Infekcija var izsaukt 
astmas saasinājumu. Redziet, tas ir kā apbur-
tais loks.
Es gribētu astmas pacientus aicināt regulāri lie-
tot nozīmēto terapiju, lai uzliesmojumi būtu 
retāki un kortikosteroīdu tabletes, kas var 
izsaukt citas problēmas, nebūtu jālieto. Astma 
ir hroniska slimība, un tai ir vajadzīga pastāvīga 
ārstēšana. Turklāt, jo vēlākos gados astma sākas, 
jo grūtāk tā padodas ārstēšanai. Tāpēc ir jārēķi-
nās, ka terapija ir nepieciešama nepārtraukti. Ir 
jāatrod līdzsvars starp hronisko slimību ārstē-
šanu un kontroli.
– Pacientiem, kuriem ir astma un diabēts, 
ir jāsasniedz gan diabēta, gan astmas kon-
trole. No jūsu teiktā var secināt, ka to nav 
viegli izdarīt.
– Astmas kontrole no virknes citu slimību kontro-
les atšķiras ar to, ka ir nedaudz sarežģītāka. Mums 
ir tikai viens objektīvs rādītājs – spirometrija, kuras 

laikā mēs izvērtējam, cik lieli plaušu ventilācijas 
traucējumi ir pacientam. Kontrole balstās arī uz 
subjektīviem kritērijiem. Mēs pacientiem jautā-
jam, cik bieži viņš ir lietojis glābējinhalatorus – 
īsas darbības bronhu paplašinātājus –, cik bieži 
viņam ir elpas trūkums vai klepus lēkmes, vai viņš 
naktī labi guļ, kā panes slodzi. Tad, summējot visus 
šos rādītājus, mēs izvērtējam, vai astma ir kon-
trolēta vai nav.
Reizēm spirometrijas rādītāji ir tuvu normai, bet 
cilvēks tomēr izjūt ar astmu saistītās problēmas. 
Tas nozīmē, ka iekaisums elpceļos pastāv, un var-
būt pretiekaisuma zāļu deva ir par mazu. Daž-
kārt subjektīvās sūdzības ir ļoti grūti izvērtēt, it 
sevišķi vecāka gadagājuma slimniekiem: vai elpas 
trūkums ir saistīts ar kardiālām problēmām vai 
elpošanu. Tas prasa ļoti rūpīgu darbu. Mēs nekad 
astmas kontroli nevērtējam pēc viena kritērija.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi un vēlējumi 
pacientiem, lai viņi savas slimības veiksmīgi 
kontrolētu? 
– Ja ir problēma, nevajag baidīties to risināt. Cil-
vēki nevēlas lietot hormonus saturošos inha-
lējamos kortikosteroīdus, bet, ja mēs atrodam 
iedarbīgu mazāko devu, kuru saņemot, cilvēks 
jūtas labi, tad bieži vien šīs devas neizraisa blakus-
efektus. Citāda ir situācija, ja pacients paārstējas, 
bet, kļūstot labāk, zāles lietot pārtrauc. Tad rodas 
slimības saasinājums, un nepieciešamo zāļu devas 
ilgstošu laiku būs lielākas. Varbūt, lai situāciju atri-
sinātu, vajadzēs lietot arī hormonu tabletes. Pie-
redze rāda, ka to pacientu stāvoklis, kuri regulāri 
lieto noteiktās uzturošās devas, ir stabilāks. Vēl 
gribu atgādināt, ka ir jāpievērš uzmanība savam 
svaram. Tas ietekmē iekaisuma rādītājus un ir riska 
faktors faktiski visām hroniskajām slimībām.
Es arī aicinu citu specialitāšu ārstus neteikt, ka tad, 
ja pacientam ir cukura diabēts, kortikosteroīdus 
nedrīkst lietot. Jārod iespēja panākt līdzsvaru, 
lietojot mazākas devas. Man ir ļoti maz pacientu, 
kuriem, lietojot inhalējamos kortikosteroīdus, ir 
grūti kontrolēt glikēmiju. Cilvēkam ir jāievēro 
diēta, jābūt � ziski aktīvam, lai kortikosteroīdi tik 
daudz neietekmētu citus procesus organismā.
Jāatceras: ja ir astma un kardiovaskulāras problē-
mas, vajag regulāri ārstēties. Astmas paasinājumu 
laikā vairāk tiek lietoti glābējinhalatori (īsas darbī-
bas bronhodilatatori) – papildus 6–10 inhalācijas 
dienā –, kas rada ļoti lielu slodzi sirdij. Inhalācijas 
paātrina sirdsdarbību, var pieaugt asinsspiediens, 
pat rasties krampji. Ja medikamenti tiek lietoti 
nekontrolēti, var novērot vairāk problēmu. Arī 
lietojot beta blokatorus, jābūt uzmanīgiem. Kon-
sultējieties ar savu ārstu!
Es noteikti iesaku regulāri kontrolēt savu veselī-
bas stāvokli. Kontaktēties gan ar speciālistu, gan 
ģimenes ārstu. Līdzko rodas kādas problēmas, 
labāk ir nākt un stāstīt, nevis savu stāvokli ignorēt. 
Lietojot kortikosteroīdus, jāatceras par osteopo-
rozes risku, it sevišķi vecāka gadagājuma cilvē-
kiem. Astmas ārstēšanā šobrīd nekā efektīvāka 
par inhalējamiem kortikosteroīdiem nav, tāpēc 
tie ir jālieto.

Bronhiālā astma un cukura diabēts. Kā sadzīvot?
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Antra Beķere: «Es gribētu astmas pacientus aicināt regulāri lietot nozīmēto terapiju, 
lai uzliesmojumi būtu retāki un kortikosteroīdu tabletes, kas var izsaukt citas problē-
mas, nebūtu jālieto. Astma ir hroniska slimība, un tai ir vajadzīga pastāvīga ārstēšana.»
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Metabolais sindroms – kombinēti dažādi cukura vielmaiņas 
traucējumi (abdominālā (vēdera) aptaukošanās, paaugstināts 
triglicerīdu, zema blīvuma holesterīna līmenis, pazemināts augsta 
blīvuma holesterīna līmenis, paaugstināts asinsspiediens, paaug-
stināts cukura līmenis asinīs), kas palielina risku saslimt ar 2. tipa 
cukura diabētu un sirds un asinsvadu slimībām.
Bronhodilatatori – zāles, kas veicina bronhu paplašināšanos.
Kortikosteroīdi – pastāvīgās uztu-
rošās terapijas līdzekļi, kas mazina 
iekaisumu elpceļos un ir jālie-
to regulāri.

Skaidrojošā vārdnīca

– pastāvīgās uztu-
rošās terapijas līdzekļi, kas mazina 
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INNA ZVIRBULE

Ir slimības, ar ko abi dzimumi slimo vien-
līdz bieži, bet citas vairāk raksturīgas vai 
nu sievietēm, vai vīriešiem. Urīna nesa-
turēšana jeb inkontinence sievietes skar 
vismaz piecas reizes biežāk nekā vīriešus, 
pārsvarā anatomisko īpatnību dēļ.

Lai gan daudzām sievietēm dzīves kvalitāti bojā 
urīna nesaturēšana, taču par šo problēmu daiļais 
dzimums parasti skaļi nerunā, nestāsta pat pašiem 
tuvākajiem cilvēkiem un mēģina risināt situāciju 
pašu spēkiem. Ļoti labi, ja viņas par šo problēmu 
iedrošinās pastāstīt savam ārstam, un vēl labāk ja 
aiziet pie urologa, lai to risinātu. Ar urīna nesaturē-
šanu ir iespējams cīnīties un gūt labus rezultātus.
Kādi ir inkontinences cēloņi sievietēm, kādas ir 
diagnostikas un ārstēšanas iespējas, jautājam 
serti� cētai uroloģei ar 20 gadu darba pieredzi, 
Latvijas Urologu asociācijas un Eiropas urologu 
asociācijas loceklei Natālijai Bozotovai.

– Ir nācies dzirdēt, ka ar urīna nesaturēšanu 
cīnās ļoti daudz sieviešu, vai tas tā patiešām 
ir? Cik bieži ar šo problēmu saskaraties savā 
praksē? 
– Patiesībā problēma ir daudz biežāka, nekā to 
parāda ārstu prakse. Agrāk tika uzskatīts, ka urīna 
nesaturēšana ir vecuma problēma, ka tā ir dabis-
kās novecošanas sastāvdaļa sievietēm, ar kuru 
jāsamierinās un jāsadzīvo. Patiesībā šī problēma 
ir aktuālā jebkura vecuma cilvēkiem, sākot ar bēr-
niem un beidzot ar cienījama vecuma sievietēm 
un vīriešiem. Paldies Dievam, medicīnas sasnie-
gumi nestāv uz vietas, un šobrīd ir iespējams 
veiksmīgi cīnīties faktiski ar visiem urīna nesatu-
rēšanas veidiem.
– Tātad ir vairāki nesaturēšanas veidi?
– Pastāv trīs galvenie urīna nesaturēšanas veidi. 
Viens no tiem ir slodzes inkontinence – urīna nesa-
turēšana pie � ziskas slodzes, klepojot, šķaudot, 
strauji pieceļoties. Šādos gadījumos urīna noplū-
des iemesls ir novājināts slēdzējmehānisms. Otrs 
izplatīts inkontinences veids ir pāraktīvs urīnpūs-
lis, kad urīnpūslis pēkšņi, pārāk strauji saraujas, 
un sieviete to nevar kontrolēt. Pāraktīvam urīn-
pūslim raksturīga nepieciešamība bieži doties uz 
tualeti, steidzama vajadzība urinēt, kaut arī urīna 
daudzums var būt neliels. Tualete jāapmeklē arī 
nakts laikā. Ja sieviete nepagūst tikt līdz tuale-
tei, urīns var noplūst nekontrolēti. Trešais veids 
ir jaukta tipa urīna nesaturēšana, kad kombinē-
jas gan slodzes, gan pāraktīva urīnpūšļa inkonti-
nence. Vēl ir sastopama pārplūdes inkontinence, 
kad pārpildīta urīnpūšļa dēļ notiek urīna patvaļīga 
noplūšana. Sievietēm visbiežākais iemesls tam ir 
iegurņa orgānu noslīdējumi, kas traucē pilnīgu 
urīnpūšļa iztukšošanos urinācijas laikā. Ar laiku 
urīnpūslis tiek pārstiepts, un urīns visu laiku pa 
pilītei izdalās pat bez vēlmes iet uz tualeti.
– Kas ir stresa urīna nesaturēšana?
– Tā ir novecojusi terminoloģija. Agrāk teica stresa 
urīna nesaturēšana, tagad – slodzes urīna nesa-
turēšana. Daļa cilvēku uzskatīja, ka urīna noplūde 
rodas emocionāla stresa rezultātā, taču tā nav 
saistīta ar emocijām. Ar stresu šajā gadījumā ir 
jāsaprot spiediens, kas kustību rezultātā rodas 
vēderā. Jebkura kustība, kam seko spiediens 
vēderā, var būt nesaturēšanas iemesls. Dažām 
sievietēm urīna nesaturēšana var notikt, pat ejot 
pa trepēm vai mainot ķermeņa pozīciju.
– Kādi ir biežāki saslimšanas riska faktori?
– Lielākais riska faktors ir sieviešu dzimums, tas 
saistīts ar sievietes anatomiskajām īpatnībām. 
Sievietēm ir samērā īss un plats urīnizvadkanāls, 

vīriešu urīnpūslis ir vairāk aizsargāts – urīnizvadka-
nāls garāks, slēdzējmuskuļi stiprāki. Tāpēc viņiem 
urīna nesaturēšanu biežāk saistīta ar prostatas 
slimībām, pārciestām operācijām un citām mani-
pulācijām. Sievietēm slēdzējmehānisma darbību 
ietekmē grūtniecības, atkārtotas dzemdības, lie-
kais svars, hipertensija, sirds slimības. Rezultātā 
iegurņa muskulatūra kļūst vājāka, izstiepjas, un 
urīnpūslis nevar strādāt tik labi, kā agrāk, rodas 
urīna nesaturēšana. Vēl viena liela riska faktoru 
grupa ir endokrinoloģiskas slimības, piemēram, 
cukura diabēts. Tāpat arī neiroloģiskas saslimša-
nas – Parkinsona slimība, multiplā skleroze. Sava 
loma ir arī iedzimtībai.
– Bieži urīna nesaturēšana parādās grūtnie-
cības laikā vai pēc bērniņa piedzimšanas. Kā 
sievietei rīkoties, lai risinātu savu problēmu?
– Slimības sākuma posmā var līdzēt speciāli vin-
grinājumi – tā saucamie Kegela vingrinājumi. To 
mērķis ir stiprināt starpenes muskuļus, kas ir daļa 
no urīna saturēšanas uz izvadīšanas mehānisma 
un uz kuriem grūtniecības laikā ir pastiprināta slo-
dze. Tāpat starpenes muskulatūru un urīnizvad-
kanāla slēdzējmuskuli vājina plīsumi dzemdību 
laikā. Vidēji smagas urīna nesaturēšanas gadījumā 
var nozīmēt lāzerprocedūras. To laikā tiek stimulē-
tas maksts sienas šūnas, kas nodrošina kolagēna 
sintēzi un stiprina maksts priekšējo sieniņu. Ja 
uzlabojumu nav un urīna nesaturēšana ir diez-
gan izteikta, tad mēs operējam pacientes, liekot 
speciālu implantu, sietiņu, kas nodrošina atbalstu 
urīnpūslim, labāku urīnizvadkanāla slēgšanos. Tas 
gan ir piemērots risinājums slodzes urīna nesatu-
rēšanai. Pāraktīvu urīnpūsli ārstē medikomentozi.
– Vai urīna nesaturēšana nav norma grūtnie-
cības laikā, jo dzemde kļūst lielāka un vairāk 
spiež uz urīnpūsli?
– Protams, bet ja līdz grūtniecībai problēmu nav 
bijis, ja urīna nesaturēšana parādās tikai grūtnie-
cības laikā, tad labāk tomēr aiziet pie speciālista. 
Tikpat labi tā var būt arī infekcija vai kaut kas cits. 
Tātad, ja grūtniecības laikā parādījušās problē-
mas, kādu agrāk nav bijis, par to vajadzētu runāt 
ar ārstu, nevis ārstēties pašai vai nelikties par to 
ne zinis.
– Urīna nesaturēšanu var veicināt arī citas 
saslimšanas. 
– Urīna nesaturēšana var būt atsevišķa slimība 
un arī citu slimību simptoms. Tādu gadījumu 

nav maz. Piemēram, ja cukura diabēta pacients 
nekontrolē cukura līmeni asinīs un tas visu laiku 
ir augstāks par normu, tas negatīvi iedarbojas uz 
iekšējiem orgāniem un ar laiku jūtami ietekmē 
urīnpūšļa darbību. Neiroloģiskas slimības (mugur-
kaula traumas, iedzimtas neiroloģiskas patoloģi-
jas, smadzeņu asinsrites traucējumi, insulti), sirds 
slimības var kļūt par problēmas iemeslu. Urīna 
nesaturēšanu var veicināt operācijas, kas tiek izda-
rītas mazajā iegurnī. Vēl no urīna nesaturēšanas 
vairāk cieš sievietes ar lieko svaru.
– Kā diagnosticē inkontinenci?
– Pirmkārt, pēc sūdzībām, jo sūdzības sniedz ļoti 
daudz informācijas. Otrkārt, sievietes tiek izmek-
lētas: mēs taisām urīna analīzes, asins analīzes, 
vēdera dobuma sonoskopiju. Urīna nesaturēšanas 
iemesls var būt arī nierakmeņi, audzēji. Ultrasono-
grā� jā šos veidojumus var redzēt un tālāk diagnozi 
precizēt datortomogrā� jā. Ir urodinamiskie izmek-
lējumi, kas ļauj noteikt urīna nesaturēšanas veidu. 
Ar speciālas aparatūras palīdzību ārsts izvērtē urīn-
pūšļa, urīnizvadkanāla, slēdzējmuskuļa, starpenes 
muskulatūras funkcijas, kā arī nervu sistēmas dar-
bības, kas regulē urinācijas ciklu.
– Kā urīna nesaturēšana ietekmē pacientu 
dzīvi? 
– Ļoti būtiski un slikti ietekmē. Sievietes ir spiestas 
ierobežot savas � ziskās aktivitātes, viņas izvairās 
uz ilgu laiku iziet no mājas. Nevar īsti teikt, ka viņas 
visu laiku domā, kā aizskriet no viena poda līdz 
otram, bet ļoti tuvu tam. Man ir pacientes, kuras, 
ejot pa pilsētu, izvēlas tādus ceļus, kur noteikti 
ir tualete. Viņas ir gluži vai atkarīgas no tualetes 
apmeklējuma un nevar ilgi nosēdēt vienā vietā.
– Reklāmās bieži rāda speciālus ieliktnīšus 
cilvēkiem, kuri cieš no inkontinences. Vai tā 
nav izeja no situācijas cilvēkam, kurš grib brīvi 
pārvietoties pa pilsētu?
– Ieliktnīši ir jāmaina. Turklāt ir vajadzīgi vairāki 
ieliktnīši dienā. Vasarā, kad valkājam plānas drē-
bes, tos būs grūtāk noslēpt. Bieži vien sieviete 
atkal nonāk situācijā, kad regulāri steidzami 
jāmeklē tualete. Jāatzīmē vēl citas neērtības: 
iespējami traipi uz drēbēm, ja urīns izsūcas cauri 
ieliktnītim, smaka u. tml.
– Kādus risinājumus varat ieteikt urīna nesa-
turēšanas gadījumā?
– Risinājums ir viens: doties uz izmeklējumiem 
pie speciālista. Speciālists, nosakot nesaturēšanas 

iemeslu, ieteiks labākos ārstēšanas ceļus. Iespē-
jams, vieglākos gadījumos palīdzēs arī dzīves-
veida, ieradumu maiņa. Asas garšvielas, kofeīnu 
saturoši un gāzēti dzērieni, alkohols var kairināt 
urīnpūsli. Ja pacientei ir liekais svars, tad vairāk 
jādomā par izmaiņām ēdienkartē. Ja urīna nesa-
turēšanai ir kāds cits cēlonis, tad vispirms ir jāārstē 
cēlonis. Ja tā ir infekcija, tad bieži vien, izārstējot 
infekciju, pazūd arī urīna nesaturēšana. Ir jākon-
trolē slimības, kuras var būt inkontinences riska 
faktors. Mēs jau runājām par cukura diabētu, lieko 
svaru. Protams, arī jaunām sievietēm jau laikus 
jādomā par savu veselību, par to, kā viņas jutīsies 
pēc dzemdībām. Jānodarbojas ar sportu, trenē-
jot arī presi, jo līdz ar presi mēs trenējām arī star-
penes muskuļus.
– Vai bieži urīna nesaturēšanas problēmas 
risināšanai ārstam nākas izrakstīt arī medi-
kamentus? 
– Ar medikamentiem labi var ārstēt pacientus, 
kuriem ir pāraktīvs urīnpūslis, taču tas nepalī-
dzēs pacientiem ar slodzes urīna nesaturēšanu 
vai anatomiskām problēmām. Šīs zāles nozīmē 
ārsts, un ārstēšana var ilgt no pāris mēnešiem 
līdz pat vairākiem gadiem. Ārsts nozīmē sākot-
nējo kursu, pēc tam zāles ir iespējams mainīt un 
kombinēt. Ja medikamenti nav bijuši pietiekami 
efektīvi, urīnpūšļa sieniņā var ievadīt botulotok-
sīna injekcijas. Šo metodi var lietot arī pacientiem 
ar neiroloģiskām saslimšanām un urīna nesatu-
rēšanu. Šī medikamenta efekts saglabājas sešus 
līdz deviņus mēnešus. Pēc laika zāles var ieva-
dīt atkārtoti.
– Vai pacientu dzīves kvalitāte pēc ārstēša-
nas uzlabojas?
– Uzlabojumi tiek panākti apmēram 80% gadī-
jumu. Tas ir daudz. Pārējie pacienti risinājumu var 
meklēt, izmantojot šodien plaši pieejamo higi-
ēnas preču klāstu, kas ir domāts urīna nesaturē-
šanas gadījumiem.

Inkontinence – vai sievietēm tā ir norma?
PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Natālija Bozo-
tova: «Urīna 
nesaturēšanas 
gadījumā risi-
nājums ir viens: 
doties uz izmek-
lējumiem pie 
speciālista. Spe-
ciālists, nosakot 
nesaturēšanas 
iemeslu, ieteiks 
labākos ārs-
tēšanas ceļus. 
Iespējams, vieg-
lākos gadījumos 
palīdzēs arī 
dzīvesveida, iera-
dumu maiņa.»Fo
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Šie vienkāršie vingrojumi ir pirmais solis, lai palīdzētu sev mājas 
apstākļos cīņā ar urīna nesaturēšanu. Kegela vingrinājumi palīdzēs 
atjaunot starpenes muskulatūras balsta funkciju un mazā iegur-
ņa orgānu pareizu novietojumu, kā arī kontrolēt urīna plūsmu 
no urīnpūšļa.
To veikšanai nav nepieciešams ne īpašs aprīkojums, ne papildu fi nan-
šu līdzekļi. Vingrinājumi veicami stāvus, sēdus vai guļus jebkurā jums 
ērtā vietā un laikā. Ja regulāri un pacietīgi vingrināsieties, efektīvs 
rezultāts sagaidāms 80% gadījumu.

1. solis. Iemācieties pārtraukt urīna plūsmu, urinācijas laikā sa-
sprindzinot starpenes muskulatūru. Vienas urinācijas laikā centieties 
pārtraukt un atkal atsākt urinēt 3–4 reizes. Šādi jātrenējas, līdz spējat 
urīna strūklu brīvi kontrolēt.
2. solis. Apsēdieties uz cieta krēsla tā, lai justos ērti un stabili. 
Kājas plati, rokas atbalstītas uz ceļgaliem un galva viegli noliek-
ta. Pilnībā atslābiniet vēdera un sēžas muskulatūru. Tālāk sekojiet 
norādījumiem: 
3. solis. Vienlaicīgi lēnām sasprindziniet starpenes (muskuļi, kurus 
iemācījāties sasprindzināt, lai pārtrauktu urīna strūklu) un taisnās 
zarnas (ānusa) muskulatūru. Sievietēm jāsasprindzina arī maksts 
muskulatūra. Parasti šīs muskuļu grupas tiek sasprindzinātas, kad 
nevēlas, lai noplūstu zarnu gāzes. 
4. solis. Noturiet maksimāli sasprindzinātus šos muskuļus 
4–5 sekundes. 
5. solis. Lēnām atslābinieties.
6. solis. Atkārtojiet šo ciklu desmit reizes pēc kārtas ik pēc 
1–2 stundām. 
7. solis. Atkārtojiet desmit vingrojumus raitā ritmā, izlaižot 4. soli – 
strauji sasprindziniet muskuļus un uzreiz atslābinieties.  
Vingrojumus ieteicams veikt 10–20 reižu ik pēc 1–2 stundām vismaz 
trīs mēnešus.

Avots: www.esisauss.lv

Iegurņa pamatnes 
muskulatūras jeb Kegela 
vingrinājumi
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ANNA KALNIŅA

Akūtas kardioloģiskas problēmas, virkne 
manipulāciju stacionārā dažu dienu laikā 
un gūzma informācijas galvā un papī-
ros, izrakstoties no stacionāra. Kur iet, kas 
jādara? Jau tā neveselo pacientu nodar-
bina ne viens vien jautājums, un visam 
pāri kā Damokla zobens karājas bažas par 
to, vai tikai viss tiks izdarīts kā nākas…

Par nepieciešamību sakārtot primārās un sekun-
dārās veselības aprūpes savstarpējo mijiedarbību 
stāsta asociētais profesors Gustavs Latkovskis, 
Latvijas Kardioloģijas centra Invazīvās kardiolo-
ģijas nodaļas kardiologs.

– Pacients akūtas sirds slimības gadījumā sta-
cionārā pavada vien dažas dienas, daudz vai-
rāk laika viņu aprūpē ģimenes ārsts. Vai jūsu 
ikdienas pieredze liecina, ka saikne starp inva-
zīvo kardiologu un ģimenes ārstu šobrīd Lat-
vijā ir pietiekami cieša?
– No vienas puses, sadarbība starp ģimenes ārs-
tiem un speciālistiem nav slikta, piemēram, aso-
ciāciju līmenī, organizējot seminārus u. tml., kā 
arī individuālās komunikācijas ziņā. No otras 
puses, loģistika, kas izveidojusies Latvijas vese-
lības aprūpē, rada daudz šķēršļu ātrai un kvalita-
tīvai izsmeļošas informācijas apmaiņai. Līdz ar to 
rodas vairākas problēmas. Pirmkārt, nereti gadās, 
ka pacients nemaz nezina, kas ir viņa ģimenes 
ārsts. Otrkārt, nav sistēmas, kā operatīvi un nepa-
starpināti nosūtīt informāciju ģimenes ārstam 
par pacienta veselības stāvokli, par hospitalizāci-
jas faktu, kā arī rekomendācijas. Ievērojot Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu, pa e-pastu mēs 
informāciju ģimenes ārstam nosūtīt nevaram, 
līdz ar to pie viņa ar papīriem rokās dodas pats 
pacients vai viņa tuvinieki. Treškārt, ne vienmēr 
pacienti apzinās stāvokļa nopietnību un līdz ar to 
ne vienmēr pēc izrakstīšanas no stacionāra dodas 
pie ģimenes ārsta, taču nesakārtotās sistēmas dēļ 
ne speciālisti, ne ģimenes ārsts nezina, ka cilvēks, 
kuram nepieciešama primārā veselības aprūpe, 
pie sava ārsta nemaz nav aizgājis.
Informācijas apmaiņas trūkums rada problē-
mas arī tajā brīdī, kad pacients nonāk kardio-
logu aprūpē akūta stāvoklī vai arī ar nosūtījumu. 
Mums nav iespēju piekļūt pacienta ambulatora-
jai kartītei, uzzināt iepriekš veikto ambulatoro 
izmeklējumu rezultātus, līdz ar to esam spiesti 
veikt papildu izmeklējumus, lai noskaidrotu teo-
rētiski jau zināmas lietas.
Piemēram, ja pacients ierodas uz koronāro angio-
grā� ju, mēs vēlamies noskaidrot, kādas zāles viņš 
lieto, taču vismaz pusē gadījumu to noskaidrot 
nav iespējams, jo nosūtījumā tās nav norādī-
tas. Turklāt jāņem vērā arī fakts, ka ne vienmēr 
pacients lieto tieši tos medikamentus, kas ir reko-
mendēti: reizēm ģimenes ārsts vai cits speciālists 
tos ir mainījis, citreiz pacients nav sapratis pareizo 
devu, vēl atsevišķos gadījumos pats izvēlējies, 

kādu medikamentu pēc kaimiņa ieteikuma atcelt 
vai mainīt …
– Kā situāciju varētu mainīt?
– Es vienmēr uzsveru, ka pacientam, nākot uz kon-
sultāciju pie manis vai stājoties slimnīcā, jāņem 
līdzi visu izmeklējumu rezultāti, izraksti un konsul-
tantu slēdzieni (pat ja tie nav saistīti ar kardiolo-
ģiju), rekomendēto zāļu saraksts, kā arī visas zāles 
(iepakojumos), kuras cilvēks lieto.
Ir ģimenes ārsti, kuri nosūtījumā pie speciālista 
patiešām skrupulozi apraksta visu nepieciešamo, 
bet nevar prasīt, lai ģimenes ārsts vienmēr visu šo 
informāciju ar roku ierakstītu. Taču rekomendēt 
paņemt līdzi visu uzskaitīto gan vajag.
– Jūsu aprakstītās situācijas liecina, ka šobrīd 
galvenā saikne starp speciālistu un ģimenes 
ārstu ir pacients pats, kurš nereti nav uzde-
vuma augstumos. Šķiet, visbiežāk vainojams 
zināšanu un izpratnes trūkums. Kā varētu 
uzlabot pacienta zināšanu līmeni un līdz ar 
to gan informācijas apmaiņu, gan ārstēša-
nas efektivitāti? 
– Ārsts nevar nodarboties ar menedžmentu, līdz 
ar to būtu labi, ja ar šiem jautājumiem nodarbo-
tos profesionālas māsas: gan nodotu informā-
ciju par pacienta stāvokli un rekomendācijām 
ģimenes ārsta palīgam, gan izskaidrotu pacien-
tiem, kad jādodas uz kādu izmeklējumu, kā tam 
jāsagatavojas utt. Šobrīd pacienti nesaņem visu 
nepieciešamo informāciju.
Tātad visoptimālākā būtu saziņa starp slimnīcas 
māsu un ģimenes ārsta māsu. Arī no līdzekļu opti-
mizācijas viedokļa šis varētu būt viens no efektī-
vākajiem variantiem.
– Lūdzu, paskaidrojiet sīkāk šāda varianta 
� nansiālo efektivitāti!
– Objektīvi medicīnas māsas izglītošana izmaksā 
lētāk nekā ārsta izglītošana un, ja ir funkcijas, kuras 
no ārsta var pārņemt māsa, tad valstij būtu izde-
vīgāk apmācīt tieši māsas un radīt viņām darba 
vietas, nevis izlikties, ka problēmu nav un viss ir 

kārtībā. Šobrīd mums ir pārāk daudz pacientu uz 
vienu medicīnas māsu, viņu vajadzētu būt reizes 
četras piecas vairāk. Līdz ar to arī mūsu māsām 
nav pietiekami daudz laika informēt pacientus 
par ārstniecības turpmāko gaitu. Ir nepieciešams 
� nansējums pacientu informēšanai, izglītošanai, 
rehabilitācijai.
– Pirms vairākiem gadiem Stradiņu slimnīcā 
ar labiem panākumiem darbojās kardioreha-
bilitācijas programma…
– Jā, tā bija, taču tas diemžēl bija īsu laiku un arī 
vairāk uz entuziasma pamata, šobrīd � nansējuma 
šādai programmai nav.
– Tomēr līdzekļu taupīšana šobrīd, vistica-
māk, radīs daudz vairāk nepieciešamību 
vēlāk. Akūta pacienta ārstēšanas izmaksas 
stacionārā var sasniegt vairākus tūkstošus 
eiro. Vai ir vērojami gadījumi, kad nepietie-
kamas saiknes starp stacionāru un ģimenes 
ārstu dēļ pacients nesaņem pareizo terapiju 
un nonāk slimnīcā atkārtoti, radot vēl augs-
tākas ārstēšanas izmaksas?
– Pirmkārt, tie var būt nevis daži, bet daudzi tūk-
stoši eiro atkarībā no nepieciešamās izmeklēšanas 
un manipulācijām. Otrkārt, šāda likumsakarība ir 
pašsaprotama. Mums patiešām ir bijuši gadījumi, 
kad pacients nonāk stacionārā ar atkārtotu infar-
ktu, jo ir bijis, piemēram, pārtraukums zāļu lieto-
šanā vai citi terapijas pārkāpumi. Reizēm pacients 
neizprot, ka nedrīkst pārtraukt lietot zāles pat 
vienu dienu, nemaz nerunājot par trim dienām. 
Citkārt viņam objektīvi nav bijusi iespēja apmeklēt 
ģimenes ārstu, jo, piemēram, no stacionāra izraks-
tīts piektdienā, kad priekšā visa nedēļas nogale 
bez iespējas apmeklēt ģimenes ārstu, kas atbil-
stoši stacionāra ārsta rekomendācijām izrakstītu 
nepieciešamos medikamentus. Vai arī ģimenes 
ārsts ir atvaļinājumā, bet ambulatorā ārstniecī-
bas iestāde nav nodrošinājusi viņam aizvietotāju.
Lai no šādiem gadījumiem maksimāli izvairī-
tos, mēs esam spiesti darboties pretēji slimnīcas 

interesēm, bet atbilstoši cilvēciskajai, valstiskajai 
un Hipokrāta zvēresta izpratnei, dodot pacientam 
līdzi medikamentus vēl dienai vai divām, lai viņš 
nepaliktu bez terapijas.
– Vai 2012. gadā veiktās izmaiņas kompen-
sējamo medikamentu izrakstīšanā skar arī 
kardioloģijas pacientus? Vai jums ir bijuši 
gadījumi, kad rekomendētos medikamen-
tus ģimenes ārsts pacientam nevar izrakstīt, 
jo tie neietilpst kompensējamo medikamentu 
sarakstā? 
– Jā, tādi gadījumi ir bijuši. Ir arī pacienti, kuri būtu 
gatavi piemaksāt, lai varētu lietot sev vispiemē-
rotāko un atbilstošāko medikamentu, taču valsts 
kompensējamā daļa konkrētajām zālēm ir liegta, 
un viņi šo medikamentu var iegādāties tikai par 
pilnu summu. Ir novēroti gadījumi, kad dažādu 
ražotāju medikamentiem ar vienādu aktīvo vielu 
klīniskā efektivitāte tomēr atšķiras, tāpēc parei-
zāk būtu izvēlēties piemērotākās zāles. Uzskatu, 
ka visiem pacientiem vajadzētu būt vienādām 
iespējām saņemt vienu un to pašu valsts kom-
pensācijas daļu, kas savukārt tiek aprēķināta no 
references (lētākā) medikamenta cenas.
– Vai vēl joprojām novērojama tendence, kas 
īpaši aktualizējās krīzes laikā, kad farmaceits 
iesaka pacientam kādu šķietami līdzvērtīgu, 
tomēr lētāku medikamentu, kas tomēr, no 
speciālista viedokļa, nav labākā izvēle?
– Jā, ir bijuši gadījumi, kad farmaceits rekomen-
dētās zāles ir nomainījis uz tādām, ko man galīgi 
negribētos redzēt pacientu lietojam. Es atbal-
stu, ka farmaceits informē klientu par lētākām 
alternatīvām, jo ne vienmēr ārsts spēj izsekot 
līdzi cenu svārstībām, tomēr lēmums par medi-
kamenta maiņu ir jāpieņem nevis farmaceitam, 
bet ārstam. Farmaceits var informēt, bet ne aiz-
vietot ārsta lēmumu.
Tomēr noteikti arī pašam pacientam ir jābūt līdz-
atbildīgam par savu veselību un jābūt nepār-
trauktā komunikācijā ar savu ārstu.

 FOKUSS

Gustavs Latkovskis: «Nav sistēmas, kā operatīvi un nepastarpināti nosūtīt informāciju ģimenes ārstam par pacienta veselības 
stāvokli, par hospitalizācijas faktu, kā arī rekomendācijas. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, pa e-pastu mēs 
informāciju ģimenes ārstam nosūtīt nevaram, līdz ar to pie viņa ar papīriem rokās dodas pats pacients vai viņa tuvinieki.»
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Sievietes
veselības avīze

 FOKUSS

TOMS ZVIRBULIS

Iznākot no slimnīcas pēc miokarda 
infarkta vai citas kardiovaskulāras slimī-
bas pārciešanas, rūpes par pacienta vese-
lību un labklājību no kardiologa nonāk 
ģimenes ārstu rokās.

Lai noskaidrotu, cik sekmīgi notiek pāreja no 
sekundārās uz primāro veselības aprūpi un kurās 
sfērās šo procesu varētu uzlabot, uz sarunu aici-
nājām ģimenes ārsti Sandru Lankreti.

– Ģimenes ārstiem ir jāuzņemas liela atbil-
dība par sirds slimnieku aprūpi. Tieši jūs esat 
atbildīgi par savlaicīgu slimības diagnosticē-
šanu un nosūtīšanu pie attiecīgajiem speciā-
listiem, kā arī aprūpi pēchospitālajā etapā. 
Vai jūs uzskatāt, ka saikne starp primāro un 
sekundāro aprūpi ir pietiekami cieša?
– Kas attiecas uz kardioloģiju, es varētu teikt, ka 
saikne ir pietiekami cieša. Ja citās ārstniecības 
nozarēs būtu tāda pat sadarbība, tas būtu daudz. 
Ar kardiologiem mums ir ļoti labas attiecības, un 
cik man ir nācies sastrādāties, viņus vienmēr var 
sazvanīt, nekad neesmu saņēmusi atteikumu. Ir 
grūti spriest par situāciju visā Latvijā, jo es dar-
bojos tikai Rīgā.
– Ja kāds no jūsu pacientiem tiek hospitalizēts 
ar akūtu miokarda infarktu, kā jūs uzzināt, 
kad viņš dodas mājās no stacionāra?
– Es savus pacientus pēdējo desmit gadu laikā 
esmu labi izaudzinājusi. Telefonā man ir ierak-
stīti 1300 numuri, starp tiem arī daži pacientu 
ģimenes locekļu numuri. 70–80% šo cilvēku man 
ir personīgi pazīstami, un tad, kad viņi plāno 
pamest slimnīcu, vai nu piezvana vai atsūta 
īsziņu. Ņemot to vērā, mēs norunājam vizītes 
laiku. Ja pacients paša spēkiem nevar ierasties, 
reizēm pēc pirmajām receptēm var atbraukt arī 
radinieks. Pēc tam mēs skatāmies, kā rīkoties 
tālāk. Faktiski komunikācijā es problēmas nesa-
skatu. Tās varētu būt veciem, vientuļiem pacien-
tiem, bet man tādu pacientu nav daudz. Varbūt 
viņi kādreiz kaut ko nesaprot vai nepiezvana, 
un aizķeršanās ir. Ja viņus aprūpē sociālais dar-
binieks, tas mani informē par pacienta izraks-
tīšanos no slimnīcas. Tomēr tie ir tikai atsevišķi 
gadījumi, kad pacients uz pāris dienām paliek 
bez pieskatīšanas. It sevišķi, ja viņš tiek izrakstīts 
piektdienas pēcpusdienā.
– Ārstēšanā ir svarīga nepārtrauktība, un šīm 
pāris dienām var būt izšķiroša nozīme.
– Pret Stradiņiem man nav nekādu pretenziju, jo es 
zinu, ka gadījumā, ja pacients tiek izrakstīts piekt-
dienas pēcpusdienā, viņam iedod līdzi zāles trim 
dienām. Pēc tam mēs sazināmies, un viss tiek izda-
rīts tā, kā vajag. Izrakstoties no Austrumu slimnī-
cas, zāles pacientam ne vienmēr iedod līdzi. Šajā 
situācijā es par izeju uzskatu e-medicīnu, kas atri-
sinātu ļoti daudzas problēmas. Cilvēciskais kon-
takts ir vajadzīgs, taču, ja man var atsūtīt ziņu, ka 
pie mana pacienta ir bijusi ātrā palīdzība, kāpēc 
nevarētu atsūtīt e-pastu, kad viņš no slimnīcas 
tiek izrakstīts? Tā būtu izeja no situācijas.

– Kardiologs Kārlis Trušinskis ierosināja, ka 
digitalizēto uzskaites sistēmu vispirms varētu 
ieviest vienā slimnīcā, nevis uzreiz visā valstī. 
Kādas ir jūsu domas?
– Es būtu tikai par. Varētu izveidot kaut vai pilot-
projektu un paskatīties, kā tas strādā. Es domāju, 
tas atvieglotu dzīvi gan mums, gan kardiologiem 
– tu zini, ka tavs pacients ir nodots no vienām 
rokām otrās. Lai gan arī pašlaik lielu problēmu 
parasti nav, tomēr, kā jau minēju, ar veciem un 
vientuļiem cilvēkiem mēdz rasties dažādi pār-
pratumi. Viņi iznāk no slimnīcas un tajā pašā vai 
nākamajā dienā sauc ātro palīdzību, kaut arī sta-
cionārā ir sekmīgi ārstēti.
– Vai pie vainas ir tas, ka pacienti nav gana 
labi izglītoti, vai ir jāmeklē kāds cits iemesls?
– Nē, drīzāk var teikt, ka šiem pacientiem sākas 
panika. Viņi mēģina mani sazvanīt pieņemšanas 
laikā un zvana piecas, sešas un septiņas reizes. 
Tad pacients ir jānomierina, viņam jāpaskaidro, 
ka visas lietojamās zāles ir uzrakstītas uz lapiņas 
un tās ir jādzer. Tajā brīdī, kad tu ar šo pacientu 
10–15 minūtes izrunājies, viss ir kārtībā. Nākamā 
panikas lēkme sākas naktī, kad viņam atkal šķiet, 
ka viss ir slikti. Tad pacients atkal sauc ātros. Te 
vairs nav runa par kardioloģiska rakstura, bet gan 
psiholoģisku problēmu.
– Gan stacionāra ārsti, gan ģimenes ārsti ir 
ļoti noslogoti un ne vienmēr izdodas veltīt 
pietiekami daudz laika sarunai ar pacientu. 
Vai, jūsuprāt, iznākot no slimnīcas, pacienta 
zināšanas par viņa slimību un ārstēšanu 
ir pietiekamas?
– Lielākoties, jā. Viņiem ir stāstījuši ārsti, viņi ir 
runājuši ar saviem palātas biedriem. Lielākā daļa 
internetā ir lasījuši par slimību, ar kuru viņi slimo. 
Reizēm pacientiem, īpaši pēc stentēšanas, līdzi 
uz mājām tiek doti informatīvi materiāli. Tāpat 
pacientiem tiek skaidrots, kas jādara turpmāk – 
kas jāēd, kā jākontrolē savs veselības stāvoklis, 
kādas zāles jādzer. Domāju, ka apmēram 90% 
pacientu ir pietiekami labi informēti. Īpaši viegli ir 
sadarboties ar pacientiem, kuri ir strādājuši ārze-
mēs. Viņi visu uztver ļoti adekvāti. Es reizēm sme-
jos, ka daļu pacientu, kuri nesaprot vai nevēlas 
saprast mūsu teikto, vajadzētu aizsūtīt uz Īriju vai 
Angliju. No turienes viņi atgriežas ar pavisam citu 
izpratni par medicīnu. Ārzemēs pacienti strikti 
ievēro to, ko viņiem teicis ārsts.
– Vai no jūsu teiktā var secināt, ka Latvijā 
aktuāla problēma ir pašārstēšanās?
– Nē, drīzāk pacienti uzskata, ka viņiem viss ir 
jāprasa no ārstiem, ka viņiem pienākas. Ja kaut 
kas ir jādara pašiem, tad tā ir problēma. Taču 
pacientam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. 
Nevienu pieaugušu cilvēku mēs nevaram ar varu 
piespiest kaut ko darīt, izsekot katram līdzi, vai 
viņš dzer zāles. Vai tā ir normāla situācija, ka ārsts 
vakarā zvana pacientam, lai pajautātu, vai viņš ir 
iedzēris zāles?
Pašlaik presē diezgan daudz tiek rakstīts par to, 
kas pacientam nav pateikts vai iedots. Reizēm tas 
tomēr šķiet diezgan pārspīlēti, un situācija nav 
tik slikta. Protams, ir ļoti daudz ko darīt daudzās 
jomās, bet diezin vai būs tā, ka pie ārsta nevar tikt 

mēnešiem un ka netiek izrakstītas nepieciešamās 
zāles vai nosūtījumi. Tas gan laikam ir jāprasa kon-
krētajam pacientam.
– Kā šo situāciju varētu vērst par labu?
– Šis ir gadījums, kad mediķiem būtu vairāk 
jākontaktējas ar presi un jāpauž savs viedoklis. 
Ir jāmaina attieksme attiecībā uz situāciju valstī, 
jo, ieslēdzot televizoru vai radio, visbiežāk varam 
dzirdēt par kārtējiem misēkļiem. Mums daudzas 
lietas mainās pozitīvā virzienā. Lai gan es cerēju, 
ka šogad beidzot tiks ieviesta e-medicīna, vis-
maz tā tika solīts. Tas palīdzētu risināt daudzus 
sasāpējušus jautājumus, arī problēmu ar rindām 
uz izmeklējumiem vai pie speciālistiem. Domāju, 
ka pašlaik tās tiek mākslīgi pagarinātas. Mums 
nav kopīga informācijas tīkla, un pacienti reizēm 
to izmanto. Viņi aiziet pie speciālista un saka, ka 
iepriekš nav veikti nekādi izmeklējumi, lai viņus 
uz tiem nosūta. Ja saviem pacientiem nozīmēju 
konsultāciju pie speciālista, nosūtījumam otrā 
pusē vienmēr uzrakstu, ka izmeklējumu rezul-
tāti ir izsniegti viņam uz rokas. Un ģimenes ārsts 
nav vainīgs, ja viņš tos nav paņēmis līdzi. Ja būtu 
pieejama e-medicīna, mēs vienmēr varētu redzēt, 
kādi izmeklējumi pacientam šogad ir izdarīti. 
Rezultātā tiktu ietaupīts daudz laika un naudas.
– Vai jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
pacients pēc izrakstīšanās no stacionāra nav 
griezies pie jums, lai turpinātu ārstēšanos?
– Nē, faktiski tā nenotiek. Mēs savus pacientus 
audzinām, daudz runājam un skaidrojam, un 
vienmēr jau laikus zinām, ja viņiem ir paredzēta 
plānveida ārstēšanās slimnīcā. Ja kāds uzturas 
stacionārā ilgāk, medicīnas māsa painteresējas, 
cik ilgi tas būs. Šajā ziņā es neko sliktu par saviem 
pacientiem nevaru teikt.
– Ja pacients neturpina stacionārā uzsākto 
ārstēšanu, sekas tam var būt ļoti nopiet-
nas, īpaši, ja ir runa par kardiovaskulārajiem 
pacientiem. Nākamā viesošanās slimnīcā var 
izmaksāt daudzkārt dārgāk.
– Jā, sekas var būt ļoti nopietnas. Saviem pacien-
tiem es parasti saku, lai viņi paskatās slimnīcu 
izrakstos, cik ārstēšana izmaksā valstij. Tie nav 
30 eiro par gultasvietu. Izrakstā ir norādīts, cik 
maksā, piemēram, stents. Tie parasti ir divi līdz 
četri tūkstoši eiro. Pēc šādas ārstēšanas atteik-
ties lietot zāles, kuras maksā desmit vai 20 eiro? 
Manuprāt, vajadzētu izstrādāt kādu modeli, kā 
rīkoties, ja pacients nav līdzestīgs un neievēro 
ārstu rekomendācijas. Viņam ieliek dārgu stentu, 
bet viņš nelieto zāles un pēc kāda laika ar ātrajiem 
atkal nokļūst slimnīcā. Tur ieliek vēl vienu stentu, 

bet pacients atkal neārstējas. Vai ir jēga šādiem 
pacientiem izrakstīt valsts kompensējamos medi-
kamentus, ja viņi nedara neko savas veselības 
labā? Varbūt tad viņi sāktu vairāk apdomāt savu 
rīcību? Citādi – man ir žēl gan ģimenes ārstu, gan 
kardiologu darba.
– Ņemot vērā ierobežojumus valsts kom-
pensējamo zāļu izrakstīšanā, vai jūs vien-
mēr spējat nodrošināt pacientam stacionārā 
rekomendēto terapiju?
– Kardioloģijā, jā. Lai gan kompensējamo zāļu 
izrakstīšanas sistēma varētu būt citāda. Es saprotu, 
ka valstij nav naudas un tiek noteikta medika-
mentu bāzes cena. Bet kāpēc, izejot no šīs bāzes 
cenas, pacients nevar izvēlēties medikamentu, 
ko viņš grib lietot, starpību apmaksājot no savas 
kabatas? Pašlaik ir tā, ka valsts it kā ir katram iedzī-
votājam ieskatījusies maciņā. Es uzskatu, ka ārs-
tiem to darīt nevajadzētu.
– Vajadzētu skatīties, kas ir labāk katram kon-
krētam pacientam?
– Ir pacienti, kuri vēlas lietot oriģinālpreparātus, 
bet es tos viņiem nevaru izrakstīt. Citi pat apvai-
nojas un prasa, kāpēc. Kāda paciente atnāca pie 
manis ar holesterīna medikamentiem, kurus viņai 
bija izrakstījis kolēģis. Viņa bija apvainojusies un 
prasīja, kāpēc viņai ir izrakstītas lētākās zāles, ja 
ir pieejamas arī dārgākas. Es viņai stāstīju, kāda 
ir kārtība un ka mēs citādi rīkoties īsti nevaram.
– Vai šie ierobežojumi ietekmē aprūpes 
kvalitāti? 
– Aprūpes kvalitāti varbūt arī neietekmē, jo visi 
pacienti saņem diagnozei atbilstošus medika-
mentus. Tāpat, cik man ir zināms, nav bijis lielu 
pētījumu, kuros tiktu salīdzināta ārstēšanas efek-
tivitāte pacientiem, kuri lieto oriģinālmedikamen-
tus un tiem, kuri lieto ģenēriskos medikamentus. 
Kvalitāti tas neietekmē, un tie, kas grib oriģināl-
preparātus, tos nopērk par savu naudu. Tomēr 
es uzskatu, ka valstij vajadzētu kompensēt kaut 
daļu no cenas visām zālēm, ne tikai lētākajām. 
Tad katrs atkarībā no sava maciņa biezuma un 
vēlmēm izvēlētos sev piemērotāko.
– Tātad, jūsuprāt, zāļu kompensācijas sis-
tēmu vajadzētu pārveidot, lai mums būtu 
iespēja izvēlēties?
– Tieši tā, ir jābūt iespējai izvēlēties, lai man vien-
mēr nevajadzētu sākt ar pašu lētāko noteiktas 
grupas medikamentu. Ja pacients ir maksātspē-
jīgs un viņam patīk konkrētā kastīte vai tabletīte, 
vai viņš ir lasījis pētījumus, ko ļoti daudzi arī dara, 
tad kāpēc gan ne? Budžetā tas lielu robu diezin 
vai atstātu.

Galvenais ir 
pacientu izglītot 
un disciplinēt

Kompensējamo zāļu izrakstīšanas sistēma varētu būt citāda. Izejot no medikamentu 
bāzes cenas, pacientam vajadzētu ļaut izvēlēties medikamentu, ko viņš grib lietot, 
starpību apmaksājot no savas kabatas.
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LUDMILA GLAZUNOVA

Dedzinoša sajūta aiz krūšu kaula, skāba 
garša mutē, sāpes krūtīs vai vēdera augš-
daļā, rīšanas grūtības, aizsmakusi balss 
un kakla sāpes, klepus un pat miega trau-
cējumi – šie simptomi varētu liecināt, ka 
cilvēks ir saslimis ar gastroezofageālā 
atviļņa slimību jeb GEAS, kuras ārstēšana 
var prasīt ilgu laiku un resursus.

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

– Kādas ir gastroezofageālās atviļņa slimības 
(GEAS) galvenās izpausmes?
– Gastroezofageālā atviļņa jeb re� uksa slimība ir 
patoloģisks stāvoklis, kad pacientam iežmauga 
jeb s� nkters starp barības vadu un kuņģi strādā 
vājāk, līdz ar to nenodrošina tā dēvēto bloku, kas 
neļauj kuņģa skābajam saturam un apēstajai pār-
tikai nokļūt atpakaļ barības vadā. Normālos aps-
tākļos muskulis regulāri slēdzas ciet un līdz ar to 
nelaiž kuņģa saturu atpakaļ barības vadā vai pat 
mutes dobumā. Dažādu patoloģiju, piemēram, 
hiatālās trūces gadījumā varam gaidīt, ka s� nktera 
darbība būs izjaukta.
Ja s� nkters nestrādā vai strādā nepilnvērtīgi, daļa 
no kuņģa sulas un pārtikas nokļūst barības vadā, 
kairinot gļotādu, radot dedzināšanu un sāpes. 
Apmēram 40–45% gadījumos tas rada barības 
vada gļotādas iekaisumu jeb re� uksa ezofagītu, 
ko redz endoskopijas laikā. Jāuzsver, ka vecāka 
gadagājuma cilvēkiem biežāk ir izmaiņas barības 
vada gļotādā (re� uksa ezofagīts), bet simptomā-
tika mēdz būt samērā viegla. Turpretim jauniem 
cilvēkiem mēs biežāk novērosim izteiktu simpto-
mātiku, izteiktu dedzināšanas sajūtu un sāpes, bet 
retāk konstatēsim izmaiņas barības vadā.
– Ja pacienti nonāk pie jums un tiek diagnos-
ticēta šī slimība, kā viņi parasti reaģē – vai 
saprot, kas tas ir, vai nē? Vai saprot, ka pret 
slimību jāizturas nopietni?
– Parasti mēs viņiem cenšamies izskaidrot, bet 
bieži vien šie pacienti nenonāk pie mums uzreiz. 
Ļoti bieži viņi paši ārstējas, iegūst dažādu infor-
māciju Googlē, izmēģina visādas diētas, tautas 
receptes, zemas efektivitātes zāles, kuras var 
iegādāties aptiekā bez receptēm u.tml. Daudzos 
gadījumos šie medikamenti uzlabo situāciju tikai 
īslaicīgi. Turklāt ļoti svarīgs ir medikamentu lieto-
šanas kursa ilgums. Bet pacienti bieži vien pārstāj 
lietot zāles, jūtot pirmos uzlabojumus. Līdz ar to 
daudzi nonāk pie mums tikai tad, kad šis process 
jau ir aizgājis tālu.
– Kādi ir pirmie simptomi, kad pacientam 
jāsaprot – steidzami jāgriežas pie ārsta?
– Ir tā saucamie «sarkano karodziņu» simptomi, 
un šajā gadījumā vienmēr būtu jāizslēdz onko-
loģisku procesu iespējamība. Šie simptomi nav 
speci� ski tieši GEAS. Viens no biežākajiem ir 

neizskaidrojams ķermeņa masas zudums, maz-
asinība, rīšanas grūtības. Pie šādiem simpto-
miem pacientiem uzreiz būtu jāvēršas pie ārsta. 
Bez šaubām, būtu loģiski, ja pacients grieztos 
pie ārsta tad, kad viņam parādās un nepāriet 
jebkādas sūdzības (grēmas, sāpes vedera augš-
daļā, skāba garša mutē u.c.), nevis nodarbotos 
ar pašārstēšanos.
– Cik izplatīta ir GEAS?
– Šādi dati mums diemžēl nav pieejami, jo epi-
demioloģija Latvijā ir samērā zemā līmenī, bet, 
runājot par augsti attīstītām valstīm, statis-
tika ir diezgan graujoša. Katrs desmitais cilvēks 
jūt dedzināšanu aiz krūšu kaula vismaz vienu 
reizi dienā.
– Jūs minējāt, ka laikus ir jāvēršas pie ārsta, 
jāsaņem medikamentozā terapija, bet ir 
daudz cilvēku, kas dedzināšanu cenšas slā-
pēt ar sodu. Vai tas var palīdzēt, vai arī tiks 
panākts tieši pretējs efekts?
– Soda ir tā saucamais šķīstošais antacīds, bez 
sodas ir arī šāda tipa medikamenti, ko var iegādā-
ties aptiekā. Ja mēs runājam par antacīdiem, tad 
tos var iedalīt divās grupās: šķīstošie jeb absor-
bējamie un nešķīstošie jeb neabsorbējamie Par 
šķīstošiem jeb absorbējamiem sauc tādus anta-
cīdus, kas vai nu paši, vai to reakcijas produkti ar 
sālsskābi izšķīst asinīs. To atšķirīgā iezīme ir strauja 
pH līmeņa maiņa, bet arī ļoti īss darbības ilgums 
un ievērojams skaits negatīvo blakus efektu. 
Sālsskābes neitralizācija ar šķīstošajiem antacī-
diem veicina oglekļa dioksīda rašanos. Tas savu-
kārt izraisa gastroezofageālo atvilni, kā arī izstiepj 
kuņģi un tādējādi veicina skābes sekrēciju. Turklāt 
šādi savienojumi bieži izsauc «skābes atsitienu» – 
paaugstinātu kuņģa skābes sekrēciju pēc anta-
cīda darbības beigām. Tādēļ tos neiesaka lietot.
Jāatceras, ka antacīds strādā tik ilgi, kamēr tas 
atrodas kuņģī, un tajā laikā neitralizē skābi. Tas 
nozīmē, ka īslaicīgi pacients jutīsies labāk, bet 
pēc tam situācija pasliktināsies.
Runājot par antacīdiem, neapšaubāmi ir jālieto 
neabsorbējamie. Tie lēnāk samazina pH līmeni, 
bet ietekme uz orgnismu ir draudzīgāka nekā 
sodai. Līdz ar to sodas lietošana noteikti nebūtu 
atbalstāma metode. Taču jāsaprot, ka antacīdi 
vispār nav domāti regulārai ārstēšanai, tikai atse-
višķiem gadījumiem, lai ātri kupētu dedzināšanu 
vai sāpes aiz krūšu kaula. GEAS ārstēšanai izmanto 
citus medikamentus.
– Tātad Google informācijai par sodu kā brī-
numlīdzekli, lai tiktu vaļā no dedzinošās sajū-
tas, ticēt nevar?
– Nevar gan. Soda sālsskābi neitralizēs īslaicīgi, 
bet pēc tam būs sliktāk.
– Cik svarīga ir GEAS medikamentozā terapija? 
Vai zāles pacientiem būs jālieto pastāvīgi visu 
mūžu, vai arī pilnīgi pietiks ar vienu kursu, un 
cilvēks jau būs vesels?
– Tas ir ļoti individuāli. Dažiem cilvēkiem pietiek 
ar vienu pilnvērtīgu kursu, un pēc tam viss nor-
malizējas. Respektīvi, viņiem vairs nav sūdzību. 
Citiem būs nepieciešama tā dēvētā terapija pēc 
nepieciešamības. Pacients iziet pilnu ārstēšanas 

kursu, pēc tam viņš zāles «tur kabatā» un, ja rodas 
nepieciešamība, tās lieto. Parasti tās ir vajadzīgas, 
ja pacientam ir bijušas diētas kļūdas – kāds pama-
tīgs bankets vai arī laika taupīšanas nolūkā viņš 
iebraucis “McDonald’s” pēc našķiem un fast food. 
Dažkārt simptomi parādās arī miera stāvoklī. Tādā 
gadījumā arī būs jālieto medikamenti.
Ja pacientiem ir endoskopiski pozitīvs GEAS 
(endoskopijas laikā ārsts redz izmaiņas barī-
bas vada gļotādā), tad ārstēšana noteikti prasīs 
ilgāku laiku, un tā būs agresīvāka. GEAS gadījumā 
zināma loma būs ne tikai medikamentiem, bet arī 
dzīvesveidam un diētai – tie prasīs savas korek-
cijas. Ja pacients regulāri uzturā lietos našķus un 
konditorejas izstrādājumus, tad no sūdzībām 
neizbēgt – gan ar ārstēšanos, gan bez.
– Tātad GEAS ārstēšanā nozīme ir arī diē-
tai. Kāda tā ir? Kādi produkti jāizslēdz no 
ēdienkartes? 
– Gastroezofageālā atviļņa slimības pacientiem 
ieteicams ēst bieži un mazām porcijām – kaut 
kas ir jāapēd ik pēc divarpus stundām. Šajā gadī-
jumā ka� ja un mandarīns noteikti nebūs uzska-
tāmi par ēdienreizi. Jāēd īsta, veselīga pārtika. 
Te būtu vietā pieminēt pārtikas produktus, kuri 
saasinājuma periodā jāizslēdz no ēdienkartes vai 
arī krietni jāierobežo. Ir jāatsakās no svaigiem aug-
ļiem un dārzeņiem. Dārzeņus gan vajadzētu ēst, 
taču pirms tam tie termiski jāapstrādā. Vēlams 
atteikties no konditorejas un maizes izstrādāju-
miem, kas bieži vien pastiprina re� uksu. Saasinā-
juma brīžos ir nepieciešams, lai cilvēki atturētos 
no treknas gaļas. Jo treknāks produkts, jo ilgsto-
šāk tas pārstrādāsies kuņģī, un līdz ar to ir lielāks 
risks, ka pacients piedzīvos atvilni.

– Vai GEAS ir iespējams izārstēt, vai arī tā ir 
slimība uz visu mūžu?
– Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Bieži 
vien šī slimība rodas tādēļ, ka pacientam ir hiatālā 
trūce. Ja trūce ir, tad tā arī paliek, jo ķirurģiski to 
ārstē tikai atsevišķos gadījumos. Trūces gadījumā 
daļa no kuņģa šad un tad izspiežas cauri diafrag-
mai uz augšu, un barības vada apakšējais s� nkters 
vairs neko nespēj darīt. Ja šādu parādību nav, tad 
ir cerības, ka GEAS var nopietni apārstēt. Katrs 
pacients ir individuāls un ir jāņem vērā vairāki 
faktori, tāpēc slimības recidīvus paredzēt ir grūti.
– Vai no alkohola un smēķēšanas šiem pacien-
tiem ir pilnībā jāatturas?
– Protams! Tas nopietni ietekmē izmaiņas gļot-
ādā. Ja mēs ar šņabi apstrādājam skrambas 
rokā, kādas ir sajūtas? Dedzināšana. Līdzīga 
situācija būs arī barības vadā. Vēl jo vairāk šādi 
pacienti saasinājuma periodā nedrīkst dzert 
vīnu, jo tas tomēr ir diezgan skābs. Dzirksto-
šos vīnus arī nē, jo tas ir gāzēts un līdz ar to 
provocē re� uksu. Tātad alkoholu labāk turēt 
pēc iespējas tālāk.
– Vai ir iespējams tikt galā ar GEAS, tikai ievē-
rojot diētu, nevis lietojot medikamentus?
– Statistiski ir pierādīts, ka tas palīdz apmēram 
5%. Līdz ar to ir svarīga gan savlaicīga medika-
mentozā ārstēšana, gan diētas un dzīves stila 
korekcija. Pēdējie faktori varētu palīdzēt ātrāk 
atcelt medikamentozo terapiju un mazināt sūdzī-
bas. Ja cilvēkam ir sēdošs darbs vai ja viņš regu-
lāri ceļ smagumus, neregulāri ēd utt., tad šādos 
gadījumos uzlabojumi bieži vien nenotiek ātri, 
un, atceļot medikamentozo terapiju, ir vērojami 
bieži recidīvi.
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Aleksejs Derovs: «Ļoti bieži GEAS pacienti paši ārstējas, iegūst dažādu informāciju 
Googlē, izmēģina visādas diētas, tautas receptes, zemas efektivitātes zāles, kuras 
var iegādāties aptiekā bez receptēm u.tml. Līdz ar to daudzi nonāk pie mums tikai 
tad, kad process jau ir aizgājis tālu.»

Dedzināšanas 
sajūtu nedrīkst 
slāpēt ar sodu



Sievietes
veselības avīze

Katrs 10. pieaugušais sūdzas 
par grēmām ik dienas 

Vai Jūs esat
viens no tiem?

Grēmas ir dedzinoša un sāpīga sajūta, kas sākas 
no kuņģa augšējās daļas vai apakšējā krūšu 
daļā un turpinās kakla virzienā. Tas ir biežākais 
gastroezofageālās atviļņa slimības (GEAS) 
simptoms

Šis traucējošais simptoms skar katru 10. pieaugušo 
ik dienas visā pasaulē. Tas var nopietni pazemināt 
dzīves kvalitāti

Ir daudz iemeslu, kas var izraisīt grēmas, kā, 
piemēram, atsevišķi produkti, apjomīgas maltītes, 
garšvielām bagātas maltītes, kafi ja, alkohols, 
smēķēšana, stress, aptaukošanās un daži 
medikamenti

Gastroezogafeālās atviļņa slimības (GEAS) 
ārstēšana parasti sastāv no dzīvesveida izmaiņām 
un medikamentiem, kurus var nozīmēt Jūsu ārsts

Diētas rekomendācijas pacientiem ar GEAS paasinājumu 
un/vai izteiktiem simptomiem: 
ēdiens jāuzņem 5-6 reizes dienā (ik pēc 2-3 stundām), nelielām porcijām un labi sakošļājot:

Jā Nē

Dzērieni Ūdens, melna tēja, zaļa tēja (izņemot piparmētru), sārmaini dzērieni (piem. 
Boržomi, Esentuki, bet ļaujot gāzēm izgarot)

Saldi dzirkstoši dzērieni (kola, u.c.), sulas (īpaši citrusaugļu), kvass, kafi ja 
(ierobežot), alus, vīns, citi alkoholiski dzērieni

Tauki, eļļas Var izmantot nelielu daudzumu eļļas, ieteicama olīveļļa vai saules puķu eļļa Izvairīties no liela tauku un eļļas daudzuma

Gaļa, gaļas 
izstrādājumi Sautēta, vārīta, tvaicēta, folijā cepta netrekna gaļa (vista, tītars, jaunlops, trusis) Cepta, kūpināta vai marinēta gaļa, salami u.c. desas, pastētes, gaļas konservi

Zivis, olas Vārītas olas, tvaicēta omlete, liesa zivs Treknas zivis (zutis, āte, bute utml.), konservētas zivis, mīdijas, cepta omlete, 
ceptas olas

Zupas Vistas buljons, dārzeņu zupa, frikadeļu (no liesas gaļas) zupa Krēmzupas, sātīgas gaļas, zivs, dārzeņu zupas, sēņu un koncentrēti buljoni, 
borščs, skābu kāpostu zupa

Piens, piena 
izstrādājumi

Piens ar zemu tauku saturu, termiski apstrādāts biezpiens (piem. biezpiena 
plātsmaizīte)

Pilnpiens, saldais krējums, skābpiena produkti (ierobežot), treknie sieri (piem. 
mascarpone), biezpiens

Graudaugi, 
maize

Maize (labāk sausiņi un bezrauga maize), rīsi, griķi, makaroni, kukurūzas un 
kviešu putraimi Svaigi cepta maize, smalkmaizītes

Saldumi, deserti Biskvīti, pudiņi, medus Šokolāde, konditorejas izstrādājumi, piparmētra, rieksti

Augļi Termiski apstrādāti augļi (izņemot citrusaugļus, banānus) Termiski neapstrādāti augļi

Dārzeņi Vārīti, tvaicēti, sautēti dārzeņi, it sevišķi biezeņos (kartupeļi, brokoļi, puķkāposti, 
spināti, burkāni, ķirbji, cukini, bietes)

Ķiploki, sīpoli, tomāti un tomātu produkti, pipari, pākšaugi, baltie kāposti, gurķi, 
cepti kartupeļi

Mērces un 
piedevas No mērcēm un piedevām saasinājuma fāzē labāk atteikties Asas uzkodas, piedevas, tomātu mērce, mārrutki, majonēze, garšvielas, krējuma, 

olu-sviesta mērces

Materiāls sagatavots sadarbībā ar dr. med. Alekseju Derovu, RAKUS Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas vadītāju
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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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