
Tauta unVeselība
SABIEDRĪBAS NEPIEŅEMTIE?

HOPS pasaulē tiek uzskatīts par ceturto biežāko nāves cēloni, taču 
Latvijā šī slimība netiek labi atpazīta.

Daugavpils reģionālās slimnīcas vadība ir gandarīta 
par iepriekš paveikto un vēlas strādāt vairāk.

SMĒĶĒTĀJU SLIMĪBA LIELĀKIE ĀRPUS RĪGAS
22. lpp.6. lpp.

MIERĪGAI DZĪVEI BEZ PĀRMĒRĪBĀM VESELI UN SKAISTI
Pati svarīgākā – pareiza zobu tīrīšana.Kāpēc aptaukojas arī mūsu aknas.Cik svarīgi vīrietim apmeklēt urologu.

34. lpp.14. lpp.8. lpp.
Kā novērst B vitamīna trūkumu organismā.
ĻOTI NOZĪMĪGS

24. lpp.

NR.6 MARTS 2014

BEZMAKSAS
IZDEVUMS

KATRU GADU VAIRĀK NEKĀ SEŠIEM 
TŪKSTOŠIEM CILVĒKU TIEK NOTEIK
TA DIAGNOZE  PSIHISKI UN UZVE
DĪBAS TRAUCĒJUMI. 2012. GADĀ 
ŠĀDU PACIENTU BIJA 6479, VĒL 
PIRMS GADA  6908.

Ikdienā ar šiem cilvēkiem it kā dzīvojam divās paralēlās 
pasaulēs, kuras faktiski nesaskaras, un par savu psihisko 
veselību domājam tik daudz, cik nepieciešams, lai saņem-
tu autovadītāja apliecību vai to nomainītu.

Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents Elmārs Tērauds 
atzīst, ka sabiedrības attieksmē, piemēram, pret šizofrē-
nijas pacientiem gadu gaitā nekas daudz nav mainījies: 
brīžiem tā ir piesardzīga, brīžiem klaji negatīva. Taču esot 

jādara viss, lai šie cilvēki nejustos izstumti. Bērnam ar 
psihiskiem traucējumiem vēlams iet parastā skolā, ja vien 
viņš spēj tikt līdzi mācībās. Tāpat daudzi pacienti varētu 
strādāt, taču iekārtošanās darbā viņiem sagādā ļoti lielas 
problēmas. Kaut daļēji atvieglot ikdienu šizofrēnijas pa-
cientiem palīdz biedrība Gaismas Stars, kas ir izveidojusi 
savu dienas centru, piesaistījusi tā darbā ārstus, ergotera-
peitus, sociālos darbiniekus, mākslas, mūzikas pasniedzē-

jus, izveidojusi atbalsta grupas vecākiem, palīdz risināt 
sociālos jautājumus. Tomēr mums vēl ļoti tāls ceļš ejams 
līdz Kanādas vai Vācijas iespējām.

Šajā avīzes numurā vairāk par to, kas ir šizofrēnija, kādas 
ir tās ārstēšanas iespējas, kāda varētu būt ģimenes, sa-
biedrības loma pacientu adaptācijā normālai dzīvei.
Lasiet 30.–31. lpp. 

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra uzskaitē 2012. gada noslēgumā bija 79 485 pacienti ar 
psihiskiem un uzvedības traucējumiem
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Tauta un Veselība izdošanu atbalsta:

REDAKCIJAS SLEJA LATVIJĀ

Esiet 
sveicināti!
Veselības ministrijai ir plāns. Primārās 

veselības aprūpes (PVA) attīstības plāns 
2014.–2016. gadam.

Kā norāda veselības ministre Ingrīda 
Circene, tad primārā veselības aprūpe 
ir cilvēka pirmais saskarsmes posms ar 
veselības aprūpes sistēmu, kurā tiek risi-
nātas galvenās iedzīvotāju veselības prob-
lēmas, nodrošinot atbilstošus veselības 
veicināšanas, profilakses, ārstniecības 
un rehabilitācijas pasākumus. Tāpēc plā-
na mērķis ir stiprināt primāro veselības 
aprūpi kā pieejamāko, efektīvāko un vis-
aptverošāko veselības aprūpes līmeni, pa-
lielinot tās lomu profilaksē, diagnostikā 
un ārstēšanā, kā arī uzlabojot kvalitāti. 

Mērķa sasniegšanai tiks strādāts trīs 
galvenajos virzienos: PVA pieejamības 
uzlabošana, pakalpojumu kvalitātes un 
drošības sekmēšana, kā arī pacientu 
informētības nodrošināšana un līdzestī-
bas veicināšana. Rezultātā mēs iegūsim 
pacientam draudzīgāku, pieejamāku un 
efektīvāku primāro veselības aprūpi.

Šis ir pareizs un labs plāns. Ar piebil-
di. Ja tas tiks realizēts. Gadu no gada 
tiek izstrādāti arvien jauni un jauni 
veselības aprūpes sistēmas attīstības 
plāni. Piemēram, 1999. gada 19. oktob-
rī labklājības ministrs Roberts Jurdžs 
parakstīja rīkojumu «Par primārās un 
sekundārās veselības aprūpes sistēmas 
attīstības stratēģiju», kas izstrādāta, lai 
īstenotu veselības aprūpes reformu. Re-
zultātā tiktu radīta optimāla, racionāla, 
kvalitatīva, pieejama un izmaksu efektīva 
primārās veselības aprūpes sistēma, kā 
arī uzlabots iedzīvotāju veselības aprūpes 
līmenis un augtu iedzīvotāju apmierinātī-
ba ar saņemto primāro veselības aprūpi. 
Skan gluži pazīstami, vai ne? Iznāk, ka 
šo 14 gadu laikā nekas nav mainījies un 
mērķi vēl arvien ir palikuši tie paši vecie? 
Tāpēc ļoti gribētos zināt, vai ir kāds, kurš 
būtu atbildīgs par plānu realizēšanu? Vai 
varbūt galvenais ir tas, ka mums atkal 
ir plāns?

Jūsu Tauta un Veselība
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Pagājušajā gadā Latvijā bija vērojama 
pozitīva tendence – samazinājās ar tuber-
kulozi saslimušo skaits.

Jaunākie Slimību pro�lakses un kontroles centra 
(SPKC) dati liecina, ka 2013. gadā, salīdzinot ar 
2012. gadu, saslimstība ar tuberkulozi ir samazi-
nājusies vairāk nekā par 10%. Tāpat samazinājies 
arī bērnu saslimšanas gadījumu skaits. Pagājušajā 
gadā sasniegts zemākais reģistrētais tuberkulo-
zes gadījumu skaits kopš 2001. gada.

2013. gadā kopā reģistrēti 776 jauni tuber-
kulozes gadījumi, kas ir par 104 gadījumiem 
mazāk nekā 2012. gadā, kad tika reģistrēti 880 
jauni tuberkulozes pacienti. Arī bērnu saslim-
stība ar tuberkulozi 2013. gadā ir samazināju-
sies: vecuma grupā no 0–14 gadiem reģistrēti 
45 saslimšanas gadījumi (2012. gadā – 56), bet 
vecuma grupā no 15–17 gadiem – 13 gadījumi 
(2012. gadā – 20). Gandarīta par saslimstības 
mazināšanos ir arī Tuberkulozes un plaušu sli-
mību centra galvenā ārste Andra Cīrule. Kaut 
gan viņa atzīmē arī kādu negatīvu aizvadītā 
gada faktu: ir pieaudzis no tuberkulozes mirušo 
pacientu skaits. Tas norāda, ka slimība bieži ir 
ielaista un tiek atklāta novēloti.

Pozitīvas tendences vērojamas arī zīdaiņu vak-
cinācijā pret tuberkulozi: 2013. gadā imunizācijas 
līmenis pret tuberkulozi ir sasniedzis 96,5%. Līdz 
ar to 2013. gadā ir sasniegts ieteicamais bērnu vak-
cinācijas līmenis pret tuberkulozi, un tas savukārt 
nozīmē, ka bērni Latvijā ir pasargāti no smagām 
tuberkulozes formām. Vakcinācija pret tuberku-
lozi ir iekļauta bērnu vakcinācijas kalendārā.

Ar tuberkulozi in�cēties ir samērā vienkārši, 
jo tā ir lipīga gaisa pilienu infekcijas slimība, ar 
kuru parasti bērni in�cējas no slima cilvēka, tam 
runājot, klepojot, šķaudot. Savukārt pieauguša-
jiem ir ievērojami plašāks riska faktoru skaits, kas 

var veicināt saslimstību ar tuberkulozi. Nozīmīgi 
riska faktori saslimšanai ar tuberkulozi var būt 
bezdarbs, ļaunprātīga alkohola lietošana, smē-
ķēšana, HIV infekcija, apcietinājums, narkotisko 
vielu lietošana.

Saslimstība ar tuberkulozi samazinājusies

TAUTA UN VESELĪBA
Iznāk reizi trijos mēnešos
Izdevējs: SIA Medicīna un prese
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Kaut gan Tuberkulozes un plaušu slimību centra galvenā ārste Andra Cīrule ir ganda-
rīta par saslimstības ar tuberkulozi mazināšanos, viņu satrauc fakts, ka palielinājusies 
mirstība no šīs slimības.

Saslimstība ar tuberkulozi Latvijā 
2009.–2013. gadā

Reģistrētie multirezistentas tuberkulozes 
gadījumi Latvijā 2009.–2013. gadā

Pirmreizēji reģistrētie tuberkulozes gadījumi 
bērniem (0–14 gadi) 2009.–2013. gadā

Mirstība no tuberkulozes Latvijā 
2009.–2013. gadā
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LATVIJAS zIņAS

Eiropā novērotais masalu uzliesmojums 
sasniedzis arī Latviju

Atkārtoti virza priekšlikumu aizliegt 
elektronisko smēķēšanas ierīču realizāciju

Atklāj profesionālu portālu grūtniecēm un 
jaunajiem vecākiem www.grutnieciba.lv

Bērnu slimnīcas infekciju nodaļai 
renovētas telpas

Šogad martā un aprīlī Latvijā reģistrēti 
astoņi masalu saslimšanas gadījumi, lie-
cina Slimību profilakses un kontroles cen-
tra epidemioloģiskās uzraudzības dati.

Šis ir ievērojams masalu gadījumu skaita pie-
augums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 
Pagājušajā gadā netika reģistrēts neviens sasli-
mušais ar masalām, bet 2012. gadā – trīs gadījumi. 
Šobrīd infekcija galvenokārt skārusi nevakcinē-
tus pieaugušos.

No astoņiem saslimušajiem viens ir bērns, kuram 
vēl nebija pienācis vakcinācijas laiks, pārējie sasli-
mušie ir pieaugušie, no kuriem lielākā daļa pret 
masalām nav vakcinēti vai viņu vakcinācijas statuss 
nav zināms. Saslimušo vidū ir arī veselības aprūpes 
darbinieki, kuri bija kontaktā ar masalu pacientiem.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem 
2013. gadā masalu gadījumi tika reģistrēti 36 Eiro-
pas reģiona valstīs, kopā reģistrēti 31 617 gadī-
jumi. Vislielākais gadījumu skaits tika reģistrēts 
Gruzijā (7830 gadījumi), Turcijā (7404), Ukrainā 
(3308), Nīderlandē (2499), Itālijā (2216), Lielbritā-
nijā (1900), Vācijā (1773) un Rumānijā (1074). Šie 
dati liecina, ka, palielinoties nevakcinēto iedzīvo-
tāju skaitam, saslimšana ar masalām var izraisīt 
nopietnus uzliesmojumus Eiropas valstīs ar ļoti 
lielu saslimušo skaitu.

Masalas ir ļoti lipīga infekcijas slimība, no kuras 
pasargā vienīgi vakcinācija. Saslimšana ar masa-
lām apdraud tos iedzīvotājus, kuri nav vakcinē-
jušies vai bērnībā nav pārslimojuši masalas, jo, 
saskaroties ar vīrusu, gandrīz visi neimūnie cil-
vēki saslimst.

Valsts sekretāru sanāksmē atkārtoti 
izskatīti un tālākai apstiprināšanai val-
dībā virzīti grozījumi likumā «Par tabakas 
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un 
lietošanas ierobežošanu», nosakot aiz-
liegumu Latvijā realizēt elektroniskās 
smēķēšanas ierīces un tajās lietojamos 
šķidrumus. Tas nozīmētu aizliegumu laist 
apgrozībā elektroniskās cigaretes.

Grozījumi likumā paredz precizēt smēķēša-
nas de�nīciju, attiecinot šo procesu arī uz elek-
tronisko smēķēšanas ierīču lietošanu. Ņemot 
vērā, ka likumprojekts neparedz aizliegt elek-
tronisko smēķēšanas ierīču lietošanu, šāds 
de�nīcijas papildinājums ļaus noteikt tādus 
pašus lietošanas ierobežojumus publiskās vie-
tās kā tabakas izstrādājumiem, lai nepiesaistītu 
nepilngadīgo uzmanību un neradītu iespaidu, 
ka elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana ir 
veselībai nekaitīga.

Veselības ministrija norāda, ka elektronis-
kās smēķēšanas ierīces nav atzītas par drošām 

lietošanai. Trūkst arī uz pierādījumiem balstītas 
informācijas par sastāvdaļām un to emisijām un 
ilgtermiņa lietošanas ietekmi uz veselību. Bažas 
rada veiktajos testos atklātas toksiskas un kan-
cerogēnas vielas, kā arī metālu savienojumi, 
kas, ilgtermiņā uzkrājoties plaušās, var apdrau-
dēt patērētāju veselību. Ņemot vērā šos faktus, 
Pasaules Veselības organizācija rekomendē atbil-
dīgās institūcijas stingri aicināt iedzīvotājus nelie-
tot šos produktus.

Eiropas Savienībā šobrīd nav vienota tiesiskā 
regulējuma elektroniskajām cigaretēm. Vienlai-
kus Eiropas Komisijas direktīva, kas nosaka taba-
kas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un 
pārdošanu, atļauj dalībvalstīm lemt par tabakas 
izstrādājumu un līdzīgu produktu izplatīšanas 
ierobežojumiem vai pat produktu aizliegumu. 
Tādēļ, pamatojoties uz sabiedrības interesēm 
mazināt apdraudējumu veselībai un patērētāju 
drošībai, Veselības ministrija atkārtoti rosina 
nacionālajā likumdošanā noteikt, ka Latvijā ir 
aizliegts realizēt elektroniskās smēķēšanas ierī-
ces un tajās lietojamos šķidrumus.
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Celtniecības darbi nodaļā noritēja teju 4000 m platībā, savukārt 8000 m platībā tika 
sakārtota pieguļošā teritorija, sakārtojot gan gājēju ietves, gan piebraucamos ceļus.

Pamatojoties uz sabiedrības interesēm mazināt apdraudējumu veselībai un patērē-
tāju drošībai, Veselības ministrija rosina nacionālajā likumdošanā noteikt, ka Latvijā 
ir aizliegts realizēt elektroniskās smēķēšanas ierīces un tajās lietojamos šķidrumus.

Pirmdien, 7. aprīlī, tika atklāts Vese-
lības ministrijas un Slimību profilak-
ses un kontroles centra veidots portāls 
grūtniecēm un jaunajiem vecākiem 
www.grutnieciba.lv.

Portāls tapis sadarbībā ar Latvijas Ginekologu un 
dzemdību speciālistu asociāciju, Latvijas Lauku 
ģimenes ārstu asociāciju, Nacionālo veselības 
dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienestu.

Portāla mērķis ir nodrošināt viegli lietojamu 
interneta vietni topošajiem un jaunajiem vecā-
kiem, kur vienuviet pieejama nekomerciāla, plaša, 
profesionāla un kvalitatīva valsts un medicīnas 
profesionāļu apstiprināta informācija un ietei-
kumi veselīgas grūtniecības plānošanai un norisei.

Portālā ikviens interesents atradīs informāciju 
par grūtniecības �zioloģisku norisi, t.sk. par pieeja-
majiem veselības aprūpes pakalpojumiem noteik-
tos grūtniecības posmos, par atkarību izraisošo 

vielu lietošanas negatīvo ietekmi uz grūtnieces 
un augļa veselību, par veselīgu uzturu, grūtnieces 
veselības aprūpes savlaicīgas uzsākšanas nozīmi 
un pro�lakses pasākumiem traumatisma mazinā-
šanai bērniem, kā arī citiem faktoriem.

Pasākumā piedalījās veselības ministre Ingrīda 
Circene, SPKC direktore Inga Šmate, Ginekologu 
un dzemdību speciālistu asociācijas viceprezi-
dente, profesore Dace Rezeberga, Nacionālā vese-
lības dienesta Ambulatoro pakalpojumu nodaļas 
vadītāja Līga Gaigala.

Pašlaik iedzīvotāju informētība par grūtniecību 
un vecāku veselības un kaitīgu ieradumu ietekmi 
uz bērnu nav pietiekama. Dati rāda, ka gan topo-
šās mātes, gan tēvi bērna gaidīšanas laikā jopro-
jām nododas kaitīgiem ieradumiem – smēķēšanai, 
alkohola un citu atkarības vielu lietošanai. Tāpat 
topošās mātes grūtniecības laikā slimo ar seksuāli 
transmisīvām infekcijām, endokrīnās un vielmai-
ņas sistēmas slimībām, kas sarežģī grūtniecību, 
bet ir laikus novēršamas un ārstējamas.

Ar ERAF līdzfinansējumu, turpinot reali-
zēt Bērnu klīniskās universitātes slimnī-
cas (BKUS) stacionārās veselības aprūpes 
infrastruktūras attīstības projektu, vasa-
ras beigās durvis vērs jaunā infekciju 
nodaļa. Šī nodaļa un personāls remontu 
bija gaidījuši daudzus gadus.

Nodaļa ir krāsota siltos saules toņos, visās 32 palā-
tās ir atsevišķi sanitārie mezgli, kā arī iebūvēti 
skapji, lai vecākiem būtu ērti uzturēties slimnīcā 
kopā ar bērnu. Infekcijas nodaļā gadā ārstējas 
vairāk nekā 3000 bērnu ar dažādām lipīgām 

slimībām. Veicot telpu rekonstrukciju, telpu pla-
tība ir palielināta, tādējādi nodrošinot pacientu 
plūsmu atdalīšanu, kas samazinās intrahospi-
tālās infekcijas un pacientu drošību apdraudo-
šos riskus.

Celtniecības darbi nodaļā noritēja teju 4000 m2 
platībā, savukārt 8000 m2 platībā tika sakārtota 
pieguļošā teritorija, sakārtojot gan gājēju ietves, 
gan piebraucamos ceļus. Lai nodrošinātu ērtu 
pārvietošanos māmiņām ar bērnu ratiņiem un cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām, ir veidota bez pakā-
pienu piekļuve nodaļai, vienlaikus nodaļas fasādes 
daļā, piesaulītē, iekārtoti soliņi apmeklētājiem.
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EVITA HOFMANE

Pavasaris ir periods, kad aktualizējas hro-
niskās saslimšanas un rosās dažādi vīrusi, 
kas tā vien gaida, lai uz laiku iemitinātos 
mūsu ziemas nogurdinātajā organismā, 
kas nespēj efektīvi pretoties. Neļausim 
viņiem to!

Kā pro�laktiski stiprināt sevi miesā un garā, kā 
cīnīties, ja slimība tomēr pievarējusi, par mazo 
pacienta veselības ābeci, kas jāatkārto gadu no 
gada, un par kādu efektīvu palīgu �ziskā un inte-
lektuālā darba veicējiem Tauta un veselība saru-
nājas ar Salaspils Veselības centra ģimenes ārsti 
Daci Gobergu.

– Kāda kopumā ir jūsu pacientu attieksme 
pret savu veselību un kas visbiežāk aizved 
«vidējo statistisko» pacientu uz pieņemšanu 
pie ģimenes ārsta?
– Attieksme pret veselību ir ļoti dažāda un nevar 
konkrēti pateikt, ka tā ir slikta vai laba. Ir pacienti, 
kas tiešām nedomā par savu veselību un pie 
ārsta nonāk tikai kritiskos momentos. Savukārt 
citi pārmērīgi uztraucas un meklē slimības. Taču 
viņi vairāk vēlas veikt dažādus izmeklējumus, 
nevis paši kaut ko darīt savas veselības labā. Pro-
tams, ir pacienti, kuri patiešām rūpējas par savu 
veselību, neaizmirst par pro�laktiskajām pār-
baudēm. Tomēr pie ārsta biežāk nonāk pacienti 
ar sūdzībām par akūtām problēmām, hronis-
kām saslimšanām.
– Atgādiniet, lūdzu, kādas analīzes vajadzētu 
regulāri ik gadu veikt, lai kontrolētu savu 
veselības stāvokli?
– Mums nav daudz tādu pro�laktisko izmeklējumu 
un analīžu, ko valsts apmaksātu. Tāpēc katram cil-
vēkam pašam ir jādomā un jārod līdzekļi, ja viņš 
vēlas rūpēties par savu veselību. Katru gadu vaja-
dzētu uztaisīt asins analīzes, pārbaudīt D vitamīna 
līmeni, jo mēs ļoti bieži sastopamies ar D vitamīna 
de�cītu. Šis vitamīns ir ļoti svarīgs ne tikai kauliem, 
bet visiem orgāniem. Regulāri jāpārbauda cukura 
līmenis asinīs, jo diemžēl cukura diabēts bieži tiek 
atklāts novēloti. Daudzi pacienti ļoti vēlas pārbau-
dīt savu holesterīna līmeni. Taču nereti notiek tā: 
ja tas neatbilst vēlamajam un ārsts sāk runāt par 
nepieciešamību ievērot diētu, mainīt dzīvesveidu, 
lai pasargātu asinsvadu veselību, tad cilvēki strauji 
zaudē interesi par šo tēmu. Ir pacienti, kuri atsakās 
lietot zāles, tikai laiku pa laikam taisa analīzes, gai-
dot, ka uzlabojumi notiks paši no sevis. Vīriešiem 
es nozīmēju PSA (prostatas speci�skā antigēna) 
testu. Taču ir lietas, kurām nauda ir jāatlicina katram 
pašam. Reizi gadā savas veselības labad to vajag 
atļauties, un summas nav tik lielas. Arī plaušu rent-
genu valsts neapmaksā, bet reizi divos gados to 
pro�laktiski vajadzētu veikt. Sievietēm reizi gadā 
ginekologa apmeklējums ir obligāts!
– Tomēr arī tos izmeklējumus, ko valsts 
apmaksā, ne visi ir gatavi izmantot. Kā jūs 
vērtējat valsts apmaksātā un organizētā vēža 
skrīninga norisi? 
– Tajā laikā, kad mēs, ģimenes ārsti, paši varē-
jām savas pacientes nosūtīt uz mammogrā�jām 
un pie ginekologa, mēs runājām un sūtījām, arī 
rājāmies, ja viņas negāja. Un panācām vairāk, jo 
bija tiešs kontakts ar sievieti. Varējām pacientēm 
izstāstīt, izskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams. 
Tagad sievietes saņem tikai bezpersonisku vēs-
tuli. Turklāt vēstule ne vienmēr nonāk pie īstā 
adresāta: cilvēks ir deklarējis dzīvesvietu vienā, 
bet dzīvo citā vietā. Tad izsekot, kam uzaicinā-
jums ir izsūtīts un vai viņš ir uz pārbaudi aizgājis, 

ir grūtāk. Sanāk dubults darbs, un tas nestrādā tik 
labi kā tad, kad ārsts pats savus pacientus nosū-
tīja uz šiem izmeklējumiem. Varbūt varēja darīt 
tā: ģimenes ārstiem tiek sniegta informācija, kuri 
pacienti tajā gadā ir jānosūta uz skrīningu, un 
viņi to izdara. Domāju, ka tad skrīninga aptvere 
būtu daudz labāka, jo lapiņa pastkastītē ir ļoti 
bezpersoniska. Daudzi krievu tautības cilvēki 
vispār nesaprot, kas tas tāds ir, un tikai nedaudzi 
atnāk, parāda un pajautā, bet dažs varbūt vien-
kārši izmet šo uzaicinājumu ārā.
– Esmu dzirdējusi, ka citkārt cilvēki šīs vēs-
tules arī savās deklarētajās adresēs nemaz 
nesaņem. 
– Jā, lieta nav sakārtota, un, ja nekas nemainī-
sies, tad onkoloģiskās slimības arī turpmāk tiks 
konstatētas novēloti. Protams, pro�laktiskajās 
apskatēs arī mēs šai jomai pievēršam uzmanību, 
bet ne vienmēr tas ir pietiekoši efektīvi. Ir gadī-
jumi, kad izdodas atklāt problēmu laikus, un 
skrīninga pārbaudēm ir ļoti liela nozīme agrīnā 
onkoloģisko slimību atklāšanā. Agrāk vīriešiem 
pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas bija obligāti 
jāveic PSA tests, kas šobrīd vairs neskaitās obli-
gāts. Taču mēs sūtām savus pacientus veikt šo 
analīzi, lai arī mums ir noteiktas kvotas, cik līdzekļu 
varam tam atvēlēt.
– Kas notiek tad, ja pacients atnāk dienu pēc 
tam, kad kvotas ir beigušās?
– Mani pacienti noteikti no tā necieš. Tiem, kuriem 
analīzes ir nepieciešamas, tās arī tiks veiktas.
– Šogad pavasaris nāca ļoti ilgi, un teju visiem 
mums organisma rezerves ir krietni noplici-
nātas. Ar kādām sūdzībām pacienti pie jums 
vēršas šajā periodā?

– Pavasarī cilvēki tiešām ir vairāk novārguši, it īpaši 
pēc šīs garās ziemas. Pavasaris un rudens vien-
mēr ir periods, kad aktualizējas visas hroniskās 
saslimšanas. Ir viena daļa pacientu, kuriem, sāko-
ties dārza darbiem, saasinās problēmas ar muguru 
un locītavām, biežākas ir saaukstēšanās, cilvēki ir 
uzņēmīgāki pret vīrusiem.
– Jā, bet savukārt citi saka: sirds gurst, nav 
spēka... Mēs to parasti saucam par pavasara 
nogurumu. Ko jūs iesakāt saviem pacientiem, 
pirms ķerties pie aptieciņas?
– Ļoti bieži pacienti nāk un jautā: kādus vitamīnus 
man tagad lietot? Es esmu no tiem ārstiem, kuri ne 
visai atbalsta sintētisko vitamīnu lietošanu. Es vai-
rāk domāju, ko cilvēki varētu izmantot no dabas 
bagātībām. Pavasarī gan arī pārtikas produktos ir 
zināmas grūtības rast nepieciešamos vitamīnus, 
taču tie ir smiltsērkšķu un skābu kāpostu sulā, 
mežrozīšu augļos, sarkanajā paprikā, sparģeļos, 
riekstos. Vajag vairāk sekot līdzi tam, ko ēdam, 
vairāk lietot uzturā zivis un mazāk treknu gaļu. 
Vairāk uzturēties svaigā gaisā. Piemēram, vakar 
man bija liels prieks redzēt, ka cilvēki ir izgājuši 
ārā, brauc ar riteņiem, skrituļslidām, pastaigājas, 
nūjo, jo visi ir noilgojušies pēc labā laika un nu 
pievērsušies aktīvai atpūtai! Pavasarī ir jāatļaujas 
sevi iepriecināt!
– Kad ir nepieciešams papildu balsts veselības 
stiprināšanai un atgūšanai?
– Protams, ir situācijas, kad nepieciešams vita-
mīnus lietot papildus. Cilvēkiem, kuriem ir lie-
las slodzes, ir jālieto antioksidanti, līdzekļi, kas 
samazina skābekļa patēriņu šūnā. Tāpat arī tiem, 
kuriem ir hroniskas saslimšanas un pie standart-
terapijas vajadzīgs kāds stimulējošs līdzeklis, arī 

atveseļošanās periodā pēc vīrusu saslimšanām. 
Ne jau vienmēr organisms tik viegli tiek galā ar 
visu, kas pārciests, un tad ir līdzekļi, kas noteikti 
var palīdzēt.
– Ko jūs rekomendējat saviem pacientiem 
šajos gadījumos? Kā vērtējat tā saukto Lat-
vijas slavenāko intelektuālo eksportpreci 
mildronātu? 
– Jā, es nozīmēju un iesaku saviem pacientiem 
šo sen pazīstamo medikamentu, kas ir pierādī-
jis savu efektivitāti. To var izmantot daudz un 
dažādos gadījumos: atveseļošanās periodā pēc 
vīrusu saslimšanām, ilgstošas slimošanas, pne-
imonijas. Es to nozīmēju pacientiem ar sma-
dzeņu darbības traucējumiem, pēc traumām, 
pie hroniskām kaitēm. Mildronātu kopā ar stan-
dartterapiju izrakstu arī pie slodzes stenokardi-
jas, jo tam ir pierādīti labi rezultāti. Arī sportisti, 
kad paredzama liela �ziska aktivitāte, ir iecie-
nījuši šo preparātu. Tas ir rekomendējams arī 
studentiem un citiem garīgā darba veicējiem 
pie lielākām slodzēm. Medikamenta iespējas 
ir tiešām plašas, un man ir ļoti laba pieredze 
darbā ar to.
– Kādi ir jūsu ieteikumi ikvienam, kuram rūp 
sava veselība?
– Iesaku katram sekot līdz savai veselībai! Un ne 
tikai, lai atrastu jau radušās vainas, bet arī domājot 
par pro�laksi. Vajag ievērot veselīgu dzīvesveidu 
un izvairīties no lietām, kas bendē veselību. Tad 
varbūt līdz slimībai nemaz nenonāksim!

PIE ĢIMENES ĀRSTA

Dace Goberga: «Vajag vairāk sekot līdzi tam, ko ēdam, vairāk lietot uzturā zivis un 
mazāk treknu gaļu. Vairāk uzturēties svaigā gaisā.»

Neļauties pavasara nogurumam
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Izmeklējumi, kuri pieaugušajiem  
pienākas bez maksas
Pacientiem reizi gadā pienākas vispārējā ģimenes ārsta veselības 
pārbaude (izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts pacientu gada 
laikā ir izmeklējis slimības laikā, jo šādā gadījumā par ģimenes ārsta 
apmeklējumu būs jāmaksā pacienta iemaksa Ls 1). Ģimenes ārstam 
jāuzklausa pacienta sūdzības, jānosaka ķermeņa svars un garums, 
ādas un gļotādu stāvoklis, jāapskata mutes dobums, kakla, padušu, 
cirkšņu limfmezgli. Apskatē ietilpst arī vairogdziedzera novērtēšana, 
krūšu dziedzeru izskats un iztaustīšana, arteriālā asinsspiediena, 
pulsa, ķermeņa temperatūras noteikšana, sirdsdarbības un plaušu 
izklausīšana, vēdera palpācija, rektālā digitālā palpācija pacientiem 
pēc 50 gadu vecuma, redzes, dzirdes, psihes, jušanas, kustību, neiro-
loģisko traucējumu, traumu seku novērtēšana. Tomēr, ja tiek saņemts 
ģimenes ārsta nosūtījums papildu izmeklējumu veikšanai, par tiem 
jāmaksā pacienta iemaksa.

Pilnībā tiek apmaksāts valsts  
organizētais vēža skrīnings:
1.  Dzemdes kakla audzēju agrīna diagnostika ietver šādus izmeklē-

jumus: ginekoloģiskā apskate, citoloģiskās uztriepes paņemšana 
un uztriepes citoloģiskais izmeklējums vienu reizi trijos ga-
dos katrai sievietei vecumā no 25 līdz 70 gadiem.

2.  Slēpto asiņu izmeklējums fēcēs sievietēm un vīriešiem vecumā 
no 50 gadiem vienu reizi gadā kā skrīningtests zarnu vēzim.

3.  Krūts vēža skrīningu ar mammogrāfijas metodi veic sievietēm 
vecumā no 50 līdz 69 gadiem reizi divos gados.

Lai dotos uz šiem izmeklējumiem, sievietei nepieciešama 
Nacionālā veselības dienesta atsūtīta vēstule ar aicināju-
mu doties uz ginekoloģisko apskati vai mammogrāfiju.

Valsts apmaksā vakcināciju pret difteriju un stingum-
krampjiem, kas jāatkārto ik pēc pieciem līdz desmit gadiem.
 
Tāpat valsts pilnībā apmaksā neatliekamās medicīniskās bri-
gādes sniegto neatliekamo palīdzību. Maksu par neatliekamās 
medicīniskās brigādes izsaukumu var piemērot tad, ja mediķiem, 
pieņemot izsaukumu, būs pilnīga pārliecība, ka pacienta veselība vai 
dzīvība nav apdraudēta un izsaukums nav Neatliekamās medicīniskā 
palīdzības dienesta kompetencē. Tādā gadījumā dienesta mediķi jau 
izsaukuma pieteikšanas laikā pa tālruni informēs gan par to, ka šis 
būs maksas pakalpojums, gan arī par pakalpojuma cenu

INfoRMĀcIJAI

Avots: Latvijas Republikas Veselības ministrijas 
Veselības inspekcijas mājas lapa
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JAUTĀJAM SPEcIĀLISTAM

SANDRA MAĻUHA

Pērn publicēta un prezentēta Eiropas 
Plaušu baltā grāmata (The European Lung 
White Book), kurā apkopota visaptveroša 
informācija par plaušu slimībām Eiropas 
Savienības valstīs. Grāmatā iekļautie sta-
tistikas dati liecina, ka finansiālā ziņā vis-
lielāko slogu plaušu slimību aprūpē rada 
HOPS un bronhiālās astmas pacienti – 
to ārstēšanai ik gadu tiek tērēti 220 mil-
jardi eiro.

Vairāk par HOPS un šīs slimības atspoguļojumu 
Eiropas Plaušu baltajā grāmatā stāsta RAKUS 
Tuberkulozes un plaušu slimības centra pneimo-
noloģe un RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas 
katedras pasniedzēja Ineta Grīsle.

– Bronhiālā astma ir mums visiem labi zināma 
saslimšana, bet kas ir HOPS?
– Nesen publicētajā un nupat latviski iztulkotajā 
Eiropas Plaušu baltajā grāmatā HOPS (hroniska 
obstruktīva plaušu slimība) ir de�nēta kā hro-
niska slimība. To izraisa iekaisums plaušās, bojā-
jot plaušu audus un sašaurinot elpceļus, tādējādi 
radot elpošanas apgrūtinājumu. Slimībai ir daudz 
dažādu izpausmes tipu, taču joprojām trūkst zinā-
šanu par šo variāciju cēloņiem un to veiksmīgā-
kās ārstēšanas iespējām. HOPS pamatā attīstās 
ilgstošiem smēķētājiem – 40–50% gadījumu, bet 
nesmēķētājiem – tikai 10% gadījumu. Par slimību 
izraisošo faktoru parasti kļūst smēķēšana, taču 
tam var būt arī citi cēloņi, piemēram, nelabvēlīgi 

darba apstākļi – putekļi, ķīmiskas vielas, tvaiki un 
citi gaistoši piesārņojumi.
– Cik izplatīta Eiropā ir šī slimība?
– Vidēju un smagu HOPS saslimšanas gadījumu 
izplatība pieaugušo populācijā virs 40 gadiem ir 
5–10%. Vecuma grupā virs 70 gadiem saslimša-
nas gadījumu skaits palielinās divkārt – 15–20%. Šī 
saslimšana biežāk sastopama vīriešu nekā sieviešu 
vidū. Eiropā gada laikā tiek �ksēti 300 tūkstoši 
HOPS izraisītu nāves gadījumu, kas populāci-
jai nodarītā kaitējuma ziņā ir pielīdzināms trim 
Hirosimas atombumbu sprādzieniem. HOPS tiek 
uzskatīts par ceturto biežāko nāves cēlonis, taču 
šis rādītājs, visticamāk, ir neprecīzs, jo bieži pēk-
šņas nāves gadījumi bez tālākas izpētes tiek pie-
skaitīti sirds un asinsvadu slimību sekām, lai arī 
HOPS izraisītie nāves gadījumi izskatās ļoti līdzīgi.
– Kā izpaužas, attīstās HOPS un kādi ir šīs sli-
mības simptomi?
– HOPS bojā gan bronhus, gan plaušu audus: tiek 
izraisīts alveolu sabrukums, ko sauc par em�zēmu. 
Tas rada elpas trūkumu pie �ziskas slodzes, kas, 
slimībai progresējot, pieaug. HOPS pacientiem 
raksturīgas sūdzības par klepu ar vai bez krē-
pām un sēkšanu krūtīs. Pacienti īpaši slikti jūtas, 
no rītiem pamostoties. HOPS veicina arī citu sli-
mību rašanos, piemēram, muskulatūras vājumu 
un nespēku, krišanos svarā, sirds un asinsvadu sli-
mības, kā arī osteoporozi, plaušu vēzi un cukura 
diabētu. 80% gadījumu HOPS pacientiem tiek 
novērota depresija, kas ir gan slimības izpausme, 
gan sekas elpas trūkumam un nespēkam. Gaisa 
plūsmas ierobežojums elpceļos HOPS pacientiem 
ir progresējošs un bieži vien novājina organismu 

vai pat kļūst bīstams dzīvībai. Vīrusu un baktēriju 
radītās infekcijas pacientam rada slimības uzlies-
mojumus, kas vēl vairāk palielina elpas trūkumu 
un nespēku. HOPS cilvēka organismā attīstās 
dzīves otrajā pusē. Ja astma ir alerģiska rakstura 
iekaisums, kuras cēlonis ir no pacienta neatka-
rīgi apkārtējās vides faktori, tad HOPS ir kaite, pie 
kuras pacients tiek, apzināti kairinot plaušas. Jāat-
zīmē gan, ka 15%–20% gadījumu HOPS pacienti 
vienlaikus sirgst arī ar astmu.
– Kad smēķētājam vajadzētu vērsties pie 
ārsta, lai neielaistu slimību?
– Jo ātrāk, jo labāk. Parasti simptomi sāk parādīties 
pēc četrdesmit gadu vecuma vai pat ātrāk – apmē-
ram pēc 20 smēķēšanas gadiem. Diemžēl vairumā 
gadījumu HOPS upuri pie pneimonologa vēršas 
tikai tad, kad veselības stāvokli ir ļoti grūti labvē-
līgi ietekmēt un plaušu izelpas rādītāji samazināju-
šies par 50%. HOPS ir nepietiekami diagnosticēta, 
atpazīta un ārstēta slimība. Pasaulē arvien palie-
linās smēķējošo cilvēku skaits, tāpēc aktuālāka 
kļūst HOPS diagnostika un savlaicīga ārstēšana. Arī 
Latvijas iedzīvotājiem šī slimība nebūt nav sveša, 
vēl jo vairāk ņemot vērā faktu, ka Eiropas Savie-
nībā ieņemam trešo vietu smēķējošo skaita ziņā.
– Kā diagnosticē HOPS?
– HOPS var viegli diagnosticēt, veicot vienkāršu 
pārbaudi – spirometriju. Tas ir plaušu funkciju 
tests, kas palīdz noteikt, kādu gaisa tilpumu un 
kādā ātrumā pacients spēj izelpot pēc dziļas ieel-
pas. Diagnosticējot HOPS, īpaši smagos gadīju-
mos pacientiem nosaka arī skābekļa saturāciju 
asinīs. Savukārt ar plaušu rentgena vai datortomo-
grā�jas izmeklējumu palīdzību iespējams diag-
nosticēt em�zēmu. Jāņem vērā tas, ka pacientiem 
ar līdzīgiem rādītājiem veselības stāvoklis var krasi 
atšķirties, tādēļ nepieciešama individuāla slimības 
novērtēšana un atšķirīga pieeja ārstēšanā. Jeb-
kurā gadījumā ārstēšanas kurss jāuzsāk pēc iespē-
jas ātrāk, atbilstoši slimības smaguma pakāpei.
– Pastāstiet, kā tiek veikta spirometrija?
– Spirometrijas laikā speciāla ierīce spirogrāfs 
izmēra gaisa daudzumu, kuru pacients ieelpo un 
izelpo – gan mierīgi elpojot, gan forsētas izelpas 
laikā. Tādējādi tiek novērtēta elpceļu caurlaidība 
un diagnosticēti ventilācijas traucējumi. Pirms 
procedūras ievada pacienta datus – vecumu, dzi-
mumu, augumu, svaru, lai izmeklējuma rezultātus 

varētu salīdzināt ar normas variantu. Pacients pro-
cedūras laikā atrodas sēdus stāvoklī un ieelpo/
izelpo aparātā caur speciālu iemuti (deguns 
parasti tiek aizspiests). Sākumā elpošana ir mie-
rīga, tālāk seko dziļas, forsētas ieelpas un izelpas. 
Procedūru atkārto trīs reizes. Tā ir nesāpīga, tikai 
dažkārt no dziļas elpošanas var sareibt galva.
– Kas ir CAT tests un kā tas ārstam palīdz 
novērtēt HOPS pacienta stāvokli?
– CAT tests ir anketa, kurā pacients, izmantojot 
vērtību skalu, norāda dažādu HOPS simptomu 
intensitāti, piemēram, klepošanas biežumu, sma-
guma sajūtu krūtīs, elpas trūkumu, miega traucē-
jumus u.c. Tā ir subjektīvo datu objektivizēšana, 
kas veicina ārsta un pacienta komunikāciju. Katra 
pacienta mērījumi ir individuāli, tie dod iespēju 
vērtēt pacienta stāvokli dinamikā, kā arī terapijas 
efektu un HOPS kontroli. HOPS pacientiem CAT 
testu iesaka veikt reizi divos vai trijos mēnešos, 
bet to droši var darīt arī biežāk. Atkarībā no testā 
iegūtā punktu skaita tiek izdarīts secinājums par 
HOPS ietekmi uz pacienta organismu – neliela, 
vidēja, nopietna vai ļoti nopietna.
– Kā ārstē HOPS?
– Lai arī HOPS rada neatgriezeniskus bojājumus 
plaušās, šī slimība ir ārstējama un novēršama – 
vēl jo vairāk tad, ja pacients laikus vērsies pēc 
palīdzības. Primārais slimības novēršanas faktors, 
protams, ir smēķēšanas atmešana. Ne mazāk sva-
rīga ir plānveidīga un individuāla pieeja ārstēšanā. 
Vienam HOPS norit vieglākā, citam – smagākā 
formā ar biežiem uzliesmojumiem un blakussli-
mībām, piemēram, koronāro sirds slimību, dep-
resiju vai osteoporozi. Nozīmējot pareizu terapiju, 
var ne tikai novērst nepatīkamos simptomus, bet 
arī apturēt slimības attīstību, mazināt uzliesmo-
jumus un stabilizēt HOPS gaitu, būtiski uzlabojot 
pacienta dzīves kvalitāti. Pacientiem, kuri ar HOPS 
sirgst vieglā vai vidējā formā, parasti nozīmē ilgs-
tošas darbības (12 vai 24 stundu) bronhu paplaši-
nātājus inhalāciju veidā. Smagākiem pacientiem 
ar biežiem uzliesmojumiem un zemu plaušu funk-
ciju tiek nozīmēti inhalējamie preparāti, kuri satur 
gan bronhu paplašinātājus, gan hormonus plaušu 
iekaisuma mazināšanai. Pacientiem ar zemu skā-
bekļa saturāciju asinīs nozīmē skābekļa terapiju. 
Slimības uzliesmojumu laikā pacienti saņem anti-
biotikas un steroīdus (hormonus) tabletēs vai 
injekcijās īsu (7–10 dienas) kursu veidā.
Gan vieglo HOPS formu, gan smagāku gadī-
jumu ārstēšana ir terapija mūža garumā, tādēļ 
ļoti aktuāls ir medikamentu izmaksu jautājums. 
Atkarībā no slimības smaguma pakāpes ar ārstnie-
ciskajiem preparātiem saistītās izmaksas mēnesī 
svārstās no 20 līdz 70 eiro. Joprojām valsts šo 
medikamentu iegādi pacientiem kompensē 
tikai 50% apmērā. Tuberkulozes un plaušu sli-
mību ārstu asociācija iestājas par kompensācijas 
apmēra palielināšanu līdz 75%, jo regulāra HOPS 
ārstēšana ne tikai uzlabo pacienta pašsajūtu, bet 
arī mazina uzliesmojumus un ar tiem saistītās ārs-
tēšanas izmaksas stacionāros.
– Ko jūs varat ieteikt HOPS profilaksei?
– Ārzemēs HOPS pacientiem ir pieejamas spe-
ciālas rehabilitācijas programmas, kurās ietverti 
dažādi elpošanas un �ziskie vingrinājumi, taču 
Latvijā tādas iespējas nepastāv – slimniekam 
pašam ir jācenšas vairot �zisko aktivitāti un rūpē-
ties par savu plaušu veselību. Tāpēc pacientam 
jāiegaumē, ka primārais HOPS pro�laksē ir smē-
ķēšanas atmešana, pilnvērtīgs uzturs un garas 
pastaigas svaigā gaisā. Pastāv dažādi elpošanas 
vingrinājumi plaušu funkciju veicināšanai. HOPS 
pacientiem noteikti ir jāvakcinējas pret gripu, 
jo tā rada smagus slimības uzliesmojumus un 
apdraud dzīvību.

Ineta Grīsle: «HOPS bojā gan bronhus, 
gan plaušu audus: tiek izraisīts alveolu 
sabrukums, ko sauc par emfizēmu. Tas 
rada elpas trūkumu pie fiziskas slodzes, 
kas, slimībai progresējot, pieaug. HOPS 
pacientiem raksturīgas sūdzības par klepu 
ar vai bez krēpām un sēkšanu krūtīs.»

HOPS – Plaušu slimību baltajā grāmatā
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KOPĒJAIS PUNKTU 
SKAITS

COPD Assessment Test un CAT logo ir GlaxoSmithKline 
group of companies tirdzniecības zīme.
©2009 GlaxoSmithKline group of companies. 
Visas tiesības aizsargātas.
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Vai Tu zini savu HOPS skaitli?
Ar šīs anketas palīdzību jūs un ārsts varēsiet izmērīt HOPS (hroniskas obstruktīvās 
plaušu slimības) ietekmi uz jūsu labklājību un ikdienas dzīvi.

Atbildot uz katru no turpmākajiem jautājumiem, ievelciet X lodziņā, kurš šobrīd 
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Tauta unVeselība

EVITA HOFMANE

Marta vidū Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas Uroloģijas klīnikas 
nodaļa, kas atrodas Latvijas Onkoloģi-
jas centrā, sāka strādāt jaunās, renovē-
tās telpās.

2008. gadā Latvijas medicīnas sistēmas reorgani-
zācijas ietvaros, apvienojot Biķernieku, Linezera, 
Gaiļezera slimnīcas un Latvijas Onkoloģijas cen-
tru, tika izveidota Rīgas Austrumu klīniskā uni-
versitātes slimnīca. No 2009. gada augusta tajā 
darbojas Uroloģijas klīnika, kas apvienoja visu 
četru slimnīcu uroloģijas nodaļas. Šodien klīnika 
strādā divos stacionāros: Gaiļezerā un Latvijas 
Onkoloģijas centrā. Var pamatoti uzskatīt, ka klī-
nikas speciālistiem darbā ar uroloģiskiem pacien-
tiem ir uzkrāta ļoti liela pieredze.

Par nodaļas attīstību un šā brīža aktualitātēm 
Tautai un Veselībai stāsta Uroloģijas klīnikas vadī-
tājs profesors Vilnis Lietuvietis, Uroloģijas noda-
ļas vadītājs Samuils Gordins un ārsts urologs 
Māris Jakubovskis.

Multidisciplināra pieeja ārstēšanā
Uroloģijas klīnika Rīgas Austrumu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas sastāvā strādā jau piekto gadu. 
Laiks rit strauji, un klīnika šajos gados ir ievē-
rojami attīstījusies. «Viens no attīstības piemē-
riem ir uroloģisko onkoloģisko pacientu konsīlija 
darbs. Pacienti ar uroģenitālajiem audzējiem tiek 
ārstēti, izmantojot multidisciplināru pieeju. Tas 
nozīmē, ka par pacienta veselības stāvokļa uzla-
bošanu rokrokā rūpējas vairāki speciālisti, gan tie, 
kuri strādā Gaiļezera stacionārā, kur pārsvarā tiek 
ārstēti vispārīgās un akūtās uroloģijas pacienti, 
gan tie, kuri strādā Onkoloģijas centrā. Multidis-
ciplinārās pieejas mērķis ir maksimāli izmantot 
ārstu zināšanas un pieredzi slimnīcas pacientu 
ār stēšanā, samazināt diagnostikas laiku un laiku 
līdz operācijai vai citam terapijas veidam. Onkolo-
ģiskās saslimšanas ārstē speciālistu komanda: ārsts 
speciālists, ķirurgs urologs, staru terapeits, ķīmij-
terapeits, morfologs un radiologs. Ja pacients ar 
kādas onkouroloģiskas slimības akūtu izpausmi, 
piemēram, urīnpūšļa audzēja asiņošanu, nokļūst 
Gaiļezera stacionārā, tad kolēģi, kopā strādājot un 
konsultējoties, uzreiz pieņem lēmumu par opti-
mālu problēmas risinājumu. Tādējādi pacienta 
ārstēšanas process tiek padarīts ātrāks un efektī-
vāks. Šī mūsdienīgā pieeja garantē vēl augstāku 
ārstēšanas kvalitāti un drošības sajūtu pacientiem. 
Tas ir būtisks ieguvums. Tikko atklātās izremontē-
tās telpas padarīs vieglāku ārstēšanas procesu gan 
pacientiem, gan mums, ārstiem,» stāsta Uroloģijas 
klīnikas vadītājs Vilnis Lietuvietis.

Specializācija palīdz ārstēt efektīvāk
Uroloģijas klīnikas pacienti pašlaik ārstējas divās 
nodaļās: stacionārā Gaiļezers un stacionārā Lat-
vijas Onkoloģijas centrs (LOC). «Uz jaunajām 
telpām LOC nodaļa devās arī tāpēc, ka Latvijas 
Onkoloģijas centrs attīstās un pašreizējās urolo-
ģijas nodaļas telpas tiks piemērotas dienas sta-
cionāra vajadzībām.

Jaunas un renovētas telpas, kurās ir pacien-
tiem draudzīgāka vide, – tās vienmēr ir patīka-
mas pārmaiņas. Tajās esam īstenojuši arī idejas, 
ko vēlējāmies realizēt iepriekš. Piemēram, šajā 
nodaļā, līdzīgi kā augsta līmeņa viesnīcās, medi-
cīnas personālu pacients var izsaukt ne tikai no 
palātas, bet arī no palīgtelpām. Tas paredzēts 
gadījumiem, ja veselības stāvokļa pasliktināša-
nās pēkšņi ir notikusi tur. Tas sniedz lielāku dro-
šības pakāpi pacientam un personālam. Turklāt 

ikvienam taču patīk ievākties jaunā mājā vai dzī-
voklī. Tas ir emocionāli patīkams brīdis,» uzsver 
urologs Māris Jakubovskis.

Vēsturiski Uroloģijas klīnikas nodaļa Latvijas 
Onkoloģijas centrā ir pirmā un līdz šim vienīgā 
uroloģijas nodaļa Latvijā, kas specializējusies tieši 
uroloģiskajā onkoloģijā. Tā bija vieta, kur attīstī-
jās zinātniski pamatota uroonkoloģija un pašlaik 
koncentrējas lielākais šo pacientu skaits. Tāpēc 
nodaļas ārsti ir augsti kvali�cēti tieši uroloģis-
kās onkoloģijas jautājumos. Šobrīd, ārstniecībai 
attīstoties, pacientiem ir iespēja saņemt kom-
binētu, kompleksu terapiju. «Uroloģijas klīnikas 
ietvaros tiek ārstēti gan vispārīgās uroloģijas, 
gan uroonkoloģijas pacienti, abu klīnikas nodaļu 
ārsti sadarbojas, un tas dod iespēju nepiecieša-
mības gadījumā pacientu deleģēt kolēģim, kurš 
ir eksperts attiecīgās slimības ārstēšanā. Ārstam 
tā ir iespēja specializēties – attīstīt pieredzi un 
zināšanas kādas slimību grupas ārstēšanā, savu-
kārt pacienta lielākais ieguvums ir iespēja ārstē-
ties pie ārsta, kurš ir eksperts konkrētas slimības 
ārstēšanā. Īpaši svarīgi tas ir onkoloģijā, kur veic 
lielas un sarežģītas operācijas. Šodien ir zināms, ka 
ārsta ķirurģiskā pieredze ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas nosaka sekmīgu slimības ārstē-
šanu. Agrāk pacientu ārstēja viens ārsts, kuram 
bija «jāārstē viss», viņam pacientu bija grūtāk dele-
ģēt kolēģim, jo pirms slimnīcu apvienošanas abu 
nodaļu ārstu kolektīvi strādāja atsevišķi. Šodien 
vienas klīnikas ietvaros pacientam ir ļoti viegli 
nokļūt pie ārsta eksperta. To var organizēt pat rīta 
piecminūtes laikā. Ja konkrētam pacientam nav 
tāda pro�la saslimšana, kādā ārsts ir specializējies, 
viņš deleģē šo pacientu savam kolēģim,» stāsta 
pieredzes bagātais speciālists Māris Jakubovskis.

Jaunas operāciju metodes
Patlaban Uroloģijas klīnikā ir attīstījušies vai-
rāki jauni ārstēšanas virzieni. «Šobrīd mums ir 
jaunas iespējas prostatas vēža pacientu ārstē-
šanā: sadarbībā ar radioterapeitiem izmantojam 
staru terapiju, nieru audzēju ārstēšanā pielieto-
jam laparoskopisko ķirurģiju (nepieciešamības 
gadījumā operācijas veicam ultrasonoskopijas 
kontrolē, kas nodrošina precīzu audzēja izdalī-
šanu un veselo nieru audu saglabāšanu). Savu 

vietu stabili ieņēmusi cita moderna ārstēšanas 
metode – nefronus saudzējošā ķirurģija, kad 
nelielu audzēju gadījumā tiek izoperēts tikai pats 
audzējs un pacientam saglabājas atlikušās nie-
res audi un nieru funkcionālie rādītāji, kas ļauj 
labāk justies un ilgāk dzīvot bez komplikācijām. 
Šajā ziņā klīnikai ir lielākā pieredze Latvijā. Tiek 
veiktas arī endoskopiskas nieru vēža operācijas – 
nelieli nieru bļodiņas audzēji tiek ar lāzeru rezecēti 

(izgriezti), nieri saglabājot. Agrāk šādos gadījumos 
bieži vien tika izoperēta visa niere.

2013.–2014. gads organizatoriskā ziņā klīnikai 
ir sarežģīts, jo Gaiļezerā tiek remontētas operā-
ciju zāles. Tas ir ieviesis korekcijas: uroloģisko 
pacientu plūsma daļēji ir novirzīta no Gaiļezera 
uz LOC nodaļu. Tāpēc mēs šobrīd Onkoloģijas 
centra operāciju zālēs operējam ne tikai onkolo-
ģiskos, bet arī citus pacientus. Tas pašreizējā situ-
ācijā ir optimālākais risinājums. Tāpēc pacientiem 
nevajag baidīties no tā, ka operācija notiek tieši 
Onkoloģijas centrā,» informē klīnikas vadītājs Vil-
nis Lietuvietis.

Savas jomas profesionāļi
Kā vēsta sens teiciens, darbs dara darītāju. Tāpēc 
pieredzējušie speciālisti mudina ikvienu regulāri 
un laikus rūpēties par savu un arī savu tuvāko 
veselību. «Es uzskatu, ka esam profesionāļi, savā 
jomā zinoši, un mums ir liela pieredze. Kas ir pie-
redze? Pieredze ir gadījumu skaits. Jo lielāks 
gadījumu skaits, jo kļūsti pieredzes bagātāks. Ne 
vienmēr tam ir jābūt kādam vienam konkrētam 
ārstam, kurš ir izārstējis vai izoperējis noteiktu 
pacientu skaitu. Pietiek, ka tas ir noticis klīnikas 
ietvaros. Visi darbinieki kopā uzkrāj šo pieredzi. 
Klīnikas ietvaros mēs viens otru atbalstām. Rezul-
tātā ieguvēji ir mūsu pacienti, arī jaunie ārsti, kuri, 
iekļaujoties ikdienas darbā, var kvalitatīvi apgūt 
savu izvēlēto profesiju. Tiesa, progress nav atka-
rīgs tikai no mums, tas ir atkarīgs arī no �nansē-
juma, ko piešķir medicīnai. Mēs varam daudz ko 
gribēt, taču, ja nav �nansējuma, nevaram ieceres 
īstenot, balstoties tikai uz savu iniciatīvu. Tomēr 
mēs strādājam un darām savu darbu, kas ir veltīts 
pacientiem, tāpēc viņi var droši nākt ārstēties un 
saņemt kvali�cētu palīdzību,» ar pārliecību pauž 
Māris Jakubovskis.

Uroloģijas klīnikas onkoloģijas nodaļai jaunas telpas

Vilnis Lietuvietis: «Savu vietu stabili ieņē-
musi nefronus saudzējošā ķirurģija, kad 
nelielu audzēju gadījumā tiek izoperēts 
tikai pats audzējs un pacientam sagla-
bājas atlikušās nieres audi un nieru 
funkcionālie rādītāji, kas ļauj labāk justies 
un ilgāk dzīvot bez komplikācijām. Šajā 
ziņā klīnikai ir lielākā pieredze Latvijā.»

Māris Jakubovskis: «Klīnikas ietvaros mēs 
viens otru atbalstām. Rezultātā ieguvēji 
ir mūsu pacienti, arī jaunie ārsti, kuri, 
iekļaujoties ikdienas darbā, var kvalita-
tīvi apgūt savu izvēlēto profesiju. Tiesa, 
progress nav atkarīgs tikai no mums, tas 
ir atkarīgs arī no finansējuma, ko piešķir 
medicīnai.»

Fo
to

: G
u

n
ti

s 
G

vo
zd

ev
s

Fo
to

: N
o 

M
ār

a 
Ja

ku
b

ov
sk

a 
p

er
so

n
īg

ā 
ar

h
īv

a

ATTĪSTĪBA

Par Latvijas Onkoloģijas centra Uroloģijas nodaļas 
izveidošanu un attīstību stāsta tās ilggadīgais va-
dītājs, ārsts urologs Samuils Gordins.

– Var teikt, ka līdz 1984. gadam, kad tika uzcelts Latvijas Onkoloģijas 
centrs, onkouroloģijai nebija ierādīta liela vieta urologu darbā. Pa-
rasti poliklīnikā strādāja viens ārsts urologs, kurš citu starpā pieņēma 
arī onkoloģiskos pacientus un veica atsevišķas operācijas.

1984. gadā ar mērķi ārstēt tieši onkoloģiskos pacientus tika 
izveidota speciāla onkouroloģijas nodaļa. Pirmais nodaļas vadītājs 
bija ķirurgs un urologs J. Meniss, kurš par savu specializāciju bija iz-
vēlējies onkouroloģiju. Tajā gadā pēc savas iniciatīvas es no Ventspils 
slimnīcas tiku pārcelts uz šejieni. Strādājām trijatā – es, Dr. Meniss 

vecākais un Dr. Meniss jaunākais. Nodaļa atradās trešajā stāvā, 
pacientu bija samērā daudz, bet pārsvarā viņi slimnīcā iestājās, 
lai izdarītu izmeklējumus. Gadā tika veiktas aptuveni 100–200 
operācijas. 1991. gadā šis skaits bija palielinājies līdz apmēram 300. 
Tad Dr. J. Meniss devās pensijā, un kopš tā laika es vadu uroloģijas 
nodaļu. Mums pievienojās Dr. M. Jakubovskis. Darba apjoms ar katru 
mēnesi un gadu pieauga, pacientus pieņēmām arī ambulatori, tāpēc 
meklējām urologus ar pieredzi, kuri varētu šeit strādāt. Pirms tika 
izveidota Uroloģijas klīnika, nodaļā strādāja pieci ārsti. Pakāpeniski 
ambulatoro pacientu skaits saruka, viņi vairs nodaļā neārstējās, kā 
tas bija ierasts Padomju Savienības laikā. Darbs kļuva intensīvāks. Ja 
poliklīnikā mēs vienas pieņemšanas laikā pieņēmām 5–10 pacientus 
un gadā kopā 500 un vairāk pacientu, tad tagad tie ir jau vairāk 
nekā 12 tūkstoši pacientu gadā, no kuriem ļoti liela daļa ir pacienti 
ar priekšdziedzera vēzi.
1995. gadā sākām veikt arī radikālas prostatektomijas operācijas 
pacientiem ar agrīni diagnosticētu prostatas vēzi. Sākumā tās bija 
3–4 operācijas gadā, pašlaik gada laikā veicam 160–170 operācijas, 
kas ir lielākais skaits un pieredze Latvijā. 2009. gadā tika izveidota 
RAKUS Uroloģijas klīnika. Esam tajā veiksmīgi ieļāvušies, bet viena 
lieta palikusi nemainīga – tāpat kā agrāk onkoloģiskie pacienti 
koncentrējas mūsu nodaļā. Mēs esam sākuši ciešāk sadarboties 
ar kolēģiem no Gaiļezera uroloģijas nodaļas, un viņi pakāpeniski 
vairāk apgūst onkouroloģiju.

Pārceļoties uz jaunajām telpām, ceru, ka te mums būs ērtāk 
strādāt, tiks rasta iespēja iegādāties un uzstādīt jaunu aparatūru, 
kas šobrīd ir liela problēma. Taču tas ir finansiāls jautājums. Ļoti 
svarīgi, ka mums jau ir moderna iekārta urodinamisko izmeklējumu 
veikšanai. Darbs ir kļuvis interesantāks, pacienti ir dažādi, ir lielākas 
iespējas veikt izmeklējumus. Pacientiem ir pieejama diagnostika, 
kas ļauj atklāt nieru vēzi agrīnās stadijās, un varam veikt orgānu 
saglabājošas operācijas, nieru rezekcijas. Ja 90. gadu beigās tādas 
gadā veicām desmit, tad tagad mums ir vairāk nekā 70 operāciju 
katru gadu, un to skaits pieaug. Tomēr vēl arvien ir daudz ielaistu 
slimību. Cilvēkiem nereti ir finansiālas grūtības, viņi laikus neiet 
pie ārstiem un neveic pārbaudes, pie mums nonākot vien tad, kad 
palīdzēt vairs nevaram. Tāpēc es visiem ļoti iesaku vismaz reizi gadā 
veikt visus nepieciešamos izmeklējumus!

Samuils Gordins onkouroloģijas 
nodaļā strādā jau no 1984. gada. 30 
gadu laikā tā ir piedzīvojusi ievēroja-
mas pārmaiņas.
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TOMS ZVIRBULIS

Palielināta prostata ir bieži sasto-
pama saslimšana vīriešiem, ko daudzi 
ignorē līdz brīdim, kamēr problēma 
kļūst draudoša.

Uz sarunu par prostatas veselību aicinājām Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Urolo-
ģijas centra vadītāju asoc. prof. Egilu Vjateru.

– Kādā vecumā vīrietim jāsāk domāt par uro-
loga apmeklējumu?
– Ja runājam par prostatas veselību, tad vīrietim 
būtu regulāri jāapmeklē urologs, sākot no 40–50 
gadu vecuma. Protams, ja pacientam ir sūdzības, 
tad tas ir svarīgi jebkurā vecumā.
– Kādi simptomi liecina par to, ka pacientam 
ir pēdējais laiks meklēt urologa palīdzību?
– Ja jau ir nopietnas sūdzības un izteikti simp-
tomi, tā nav laba zīme. Tādā gadījumā ir skaidrs, 
ka slimība ir ielaista. Mūsu mērķis un ieteikums 
vīriešiem ir pro�laktiski apmeklēt urologu, lai 
noskaidrotu, kāds ir stāvoklis. Tad urologs, ņemot 
vērā analīžu un izmeklējumu rezultātus, varēs 
ieteikt vīrietim, cik bieži viņam ir jānāk pie ārsta. 
Ir vīrieši, kam jāpārbaudās katru gadu, bet, ja ana-
līzes ir labas, vīrietis var pie urologa doties ik pēc 
3–5 gadiem. Es gribu uzsvērt, ka vīrietim pie spe-
ciālista būtu jānāk bez simptomiem. Visbiežāk pir-
mie simptomi ir apgrūtināta urinācija. Ja vīrietis 
nav bijis pie ārsta un viņa urīnā parādās asinis, tad 
pie ārsta viņam jādodas skriešus.
– Vai pēdējo gadu laikā arī jaunāki vīrieši bie-
žāk vēršas pie urologa?
– Pie urologa griežas visa vecuma vīrieši. Ja mēs 
runājam par LPH, tā ir viena lieta, bet ir ļoti daudz 
nieru, urīnizvadceļu un dzimumorgānu slimību. 
Tā kā ir tikai loģiski, ka diezgan liela daļa urologa 
apmeklētāju ir 20–30 gadus veci vīrieši.
– Vai Movember laikā, kad tiek īpaši propagan-
dēts, lai vīrieši iet un pārbauda prostatu, uro-
loga apmeklējumu skaits tiešām palielinās?
– Movember (divu vārdu salikums angļu valodā: 
moustache – ūsas un november – novembris) ir ļoti 
plaša kustība pasaulē, kas aizsākās Austrālijā. Tā ir 
kustība, lai iedrošinātu vīriešus aiziet pie ārsta pār-
baudīt savu veselību, tostarp arī pie urologa pār-
baudīt prostatu. Šo akciju atbalsta un propagandē 
arī Latvijas Urologu asociācija. Pagājušajā gadā 
jau notika aktivitātes, un šogad mēs plānojam tās 
arvien plašākas. Līdz ar to mēs gribam pievērst 
lielāku sabiedrības uzmanību vīrieša veselībai.
– Vīrietim varētu būt grūti pašam novērtēt 
savu prostatas veselību, lai vajadzības gadī-
jumā apmeklētu ārstu.
– Cilvēkam tiešām ir grūti pašam izvērtēt savu 
veselības stāvokli, un vīrietim saistībā ar prostatas 
veselību ir grūti objektīvi pateikt, kā viņš urinē un 
kāda ir viņa urīna strūkla. Tāpēc pasaulē tiek pie-
lietota internacionāla prostatas simptomu skala. 
Vīrietis atbild uz vienkāršiem jautājumiem, un pēc 
atbilžu rezultātiem var spriest, kādi ir simptomi, 
vai viņam vajag meklēt ārsta palīdzību vai vēl ne.
– Runājot par prostatas veselību, daudz tiek 
pieminēta prostatas palielināšanās. Kas īsti 
ir palielināta prostata jeb labdabīga prosta-
tas hiperplāzija?
– Jāsāk ar to, ka prostata ir orgāns, kas vīrie-
tim ir vajadzīgs, lai radītu bērnus: prostata ražo 

šķidrumu, ar ko spermatozoīds var nokļūt līdz 
olšūnai un notikt apaugļošanās. Tāpat kā sievie-
tēm, arī vīriešiem pēc 40 gadu vecuma organismā 
notiek izmaiņas, kā rezultātā visiem vīriešiem sāk 
palielināties prostatas izmēri. Citiem tas ir vairāk, 
citiem mazāk izteikti, bet aptuveni vienai trešda-
ļai vīriešu ir vajadzīga medicīniskā iejaukšanās.
– Vai tas ir saistīts ar iedzimtību, vai arī ar to 
saskaras katrs vīrietis novecojot?
– Vairāk patiesībai atbilst otrais pieņēmums: katrā 
vīrietī ir iekodēts, ka notiek prostatas palielinā-
šanās. Tomēr gan pie prostatas audzējiem, gan 
labdabīgas prostatas hiperplāzijas nozīme ir 
arī iedzimtībai.
– Plašsaziņas līdzekļos bieži vien dzirdam par 
dabas preparātiem vīrieša veselībai. Vai ar 
tiem pietiek veselības uzlabošanai?
– Cilvēki ar pašārstēšanos nodara sev lielu ļau-
numu, jo parasti, ja viņi lieto kādas pārtikas pie-
devas vai dabīgos preparātus, priežu skujas vai 
mizas, vai koksni, tas nozīmē, ka problēmas jau 
ir. Šādā veidā viņi slimību ielaiž. Ja vīrietis atnāk 
pie ārsta un ārsts pārbaudē konstatē, ka viss ir ļoti 
labi un zāles nav jādzer, tad cilvēks var dzert šos 
preparātus, ja ļoti vēlas. Varbūt tie viņam uzlabos 
garastāvokli vai kā citādi pozitīvi ietekmēs. Lielākā 
kļūda ir tā, ka cilvēki vienkārši sāk kaut ko dzert 
un slimības ielaiž. Jāatzīmē, ka mūsdienās ir ļoti 
efektīvas zāles prostatas ārstēšanā.
– Ja ārsts ir nozīmējis medikamentus prosta-
tas ārstēšanai, cik ilgstoši tie ir jālieto?

– Medikamenti jālieto ļoti ilgstoši, tas ir jāsap-
rot. Paskatīsimies vienkāršu piemēru: ja cilvēkam 
izraksta zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu, 
tas nozīmē, ka viņš tās dzers visu dzīvi. Zāles ir 
jādzer katru dienu, lai augstā asinsspiediena 
nebūtu. Ar prostatu ir tāpat. Prostata nospiež 
urīnizvadkanālu, tādēļ zāles ir jādzer katru dienu.
– Vai pastāv kādi ārējie faktori, kas ietekmē 
LPH attīstību?
– Pētījumos tieši norādījumi, likumsakarības nav 
atrastas. Daži pētījumi parāda to, ka alkohols pros-
tatai nav veselīgs, citi atkal to apstrīd. Vienīgais, 
ko mēs zinām, ir fakts, ka tādas tautas kā dienvid-
korejieši, vjetnamieši, ķīnieši un japāņi ar prosta-
tas slimībām slimo retāk, un prostata aug mazāk. 
Pastāv uzskats, ka speci�skā, viņiem raksturīgā 
diēta varētu prostatu ietekmēt. Piemēram, ir pie-
rādīts, ka japāņiem, kas dzīvo ASV, saslimstība ar 
LPH ir tieši tāda pati kā pārējiem Amerikas iedzī-
votājiem. Līdz ar to valda uzskats, ka diēta varētu 
bremzēt prostatas slimību attīstību. Bet tieši kādas 
vielas vai nodarbības, vai kas cits to ietekmē, šādas 
likumsakarības objektīvi nav atrastas.
– Mūsdienās ir pieejams plašs medikamentu 
klāsts. Vai pastāv būtiskas atšķirības starp pie-
dāvātajiem medikamentiem LPH ārstēšanai?
– Sakarā ar to, ka šī slimība ir plaši izplatīta vīriešu 
sabiedrībā, protams, ka tā ir pētīta un tiek pie-
dāvāts plašs medikamentu klāsts. Ja mēs medi-
kamentus vēlamies klasi�cēt, tad var izdalīt trīs 
grupas. Vienā grupā ir zāles, kas atslābina prostatu 

un paplašina kanālu, uzlabojot urinēšanu. Otras 
grupas medikamenti aptur prostatas augšanu 
un to pat samazina. Trešā grupa ir abu iepriekš 
minēto zāļu kombinācija, kas mūsdienās tiek 
uzskatīta par visefektīvāko. Tas ir pierādīts arī pētī-
jumos. Tās ir zāles, kuras gan atslābina kanālu, 
gan aptur prostatas augšanu. Līdz ar to uzlabo-
jas pacienta dzīves kvalitāte, un ir iespēja izvairī-
ties no operācijas.
– Vai šīs zāles ir pieejamas pacientiem ar zemā-
kiem ienākumiem? Vai tās nav pārāk dārgas?
– Šīs zāles ir iekļautas Valsts kompensējamo zāļu 
sarakstā, un valsts apmaksā 50% no medikamenta 
cenas. Es domāju, ka lielākā daļa pacientu var šīs 
zāles atļauties, bet, ja valsts apmaksātu 75%, mēs 
būtu daudz priecīgāki, jo tad arī cilvēkiem, kuri 
dzīvo tālāk no lielajām pilsētām un kuriem ir grūti 
atrast labāk apmaksātu darbu, šīs zāles būtu pla-
šāk pieejamas.
– Daudziem vīriešiem operācija ir kā bieds, 
kamdēļ viņiem ir grūti vērsties pie speciālista. 
Jau minējāt par zālēm, kuras lietojot, var izvai-
rīties no operācijas. Vai ir vēl kāds veids, kā 
izvairīties no operācijām, no uroloģiska rak-
stura problēmām vispār?
– Lai izvairītos no operācijām un uroloģiskām 
problēmām, vispirms ir laikus jāatnāk pie uro-
loga. Vēlos uzsvērt, ka izmeklējumi un analīzes 
ir vienkārši un tur nav nekā sāpīga, pazemojoša 
vai briesmīga. Pēc pacienta izmeklēšanas mēs 
varam prognozēt, vai viņam tuvākajā laikā būs 
kādas problēmas vai nebūs. Jebkuru slimību 
ārstējot vai novēršot laikus, rezultāti ir ievēro-
jami labāki. Lielāka ir varbūtība, ka operācija 
nebūs vajadzīga. Taču, ja pacients nenāk pie 
ārsta un nodarbojas ar pašārstēšanos, tad sli-
mība tiek ielaista. Tādā gadījumā galējais risi-
nājums ir operācija.
– Ja vīrietis cītīgi dzer viņam izrakstītās zāles, 
vai prostata atjaunojas pilnībā?
– Kā jau minēju, tas, ka prostata kļūst lielāka un 
sāk traucēt, ir dabīgs novecošanās process. Ja 
vīrietim ir palielināta prostata un tā traucē, ir divi 
varianti, kā šo problēmu atrisināt. Viens ir dzert 
zāles un otrs – taisīt operāciju. Speciālists pacien-
tam izstāsta katras metodes priekšrocības un trū-
kumus, un tad pacients izvēlas, kādu ārstēšanu 
viņš grib pielietot.
– Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par operā-
cijas priekšrocībām?
– Ja cilvēks nevēlas lietot zāles, tad viņam pie-
mērota izvēle būs operācija. Tā ir metode, kuru 
izmantojot, apmēram 90% gadījumu prostata 
vairs nepalielinās. Vīrietis 2–3 dienas pavada slim-
nīcā, pēc tam seko atlabšanas process mājās. 
Rezultātā prostata viņu vairs netraucē. Jāatceras 
gan, ka ikvienai operācijai var būt komplikācijas. 
Tā ir operācija, kur pacientam ir jādodas uz slim-
nīcu, viņš saņem anestēziju. Daudziem pacien-
tiem ir dažādas blakusslimības, kādēļ operācijas 
risks ievērojami pieaug. Tādā gadījumā daudz 
labāka ir medikamentozā terapija.
– Visbeidzot, ko jūs vēlētos pateikt, lai iedro-
šinātu vīriešus neatlikt vizīti pie ārsta?
– Ja cilvēks grib dzīvot un dzīvot kvalitatīvu 
dzīvi, tad viņam tāpat kā automašīnai vienreiz 
gadā ir jāiziet obligātās apskates. Ir jāsaprot, ka 
organisms ir ļoti komplicēta lieta, un ķibeles, kas 
tādas sīkas neērtības vien šķiet, patiesībā var būt 
daudz nopietnākas.

Regulāra prostatas pārbaude – 
katra vīrieša atbildība

Egils Vjaters: «Vīriešiem pēc 40 gadu vecuma organismā notiek izmaiņas, kā rezultātā 
visiem vīriešiem sāk palielināties prostatas izmēri. Citiem tas ir vairāk, citiem mazāk 
izteikti, bet aptuveni vienai trešdaļai vīriešu ir vajadzīga medicīniskā iejaukšanās.»
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PROSTATAS SIMPTOMU SKALA*
Atbildot uz jautājumiem, izvērtējiet pašsajūtu pēdējā mēneša laikā. 
Katrā jautājumā jāatzīmē viens atbildes variants, kas vislabāk raksturo pašreizējo situāciju.

Urinācijas simptomi Nekad Reti Mazāk kā 
pusi reižu

Apmēram 
pusi reižu

Vairāk kā 
pusi reižu

Vienmēr

1. Cik bieži Jums ir bijusi sajūta, ka pēc urinācijas urīnpūslis pil-
nībā neiztukšojas?

0 1 2 3 4 5

2. Cik bieži divu stundu laikā pēc urinācijas Jums ir bijusi vajadzība 
urinēt atkal?

0 1 2 3 4 5

3. Cik bieži urinācijas laikā strūkla ir vairākkārt pārtraukusies un 
atsākusies no jauna?

0 1 2 3 4 5

4. Cik bieži Jums ir bijušas grūtības aizkavēt urināciju? 0 1 2 3 4 5

5. Cik bieži Jums ir bijusi vāja urīna strūkla? 0 1 2 3 4 5

6. Cik bieži Jums, uzsākot urināciju, ir nācies piepūlēties 
vai sasprindzināties?

0 1 2 3 4 5

7. Cik reižu Jums laikā no gulētiešanas līdz celšanās brīdim nākas 
mosties, lai urinētu?

0 reizes 1 reizi 2 reizes 3 reizes 4 reizes 5 reizes

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:  

Jūsu dzīves kvalitāte saistībā ar urināciju? Teicama Laba Apmieri-
noša

Viduvēja Neapmieri-
noša

Slikta

8. Kā Jūs justos, ja urinācija turpmākās dzīves laikā saglabātos 
tāda, kā pašreiz?

0 1 2 3 4 5

KOPĒJAIS DZĪVES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS:  
KOPĀ:  

IPSS punktu summa 1- 7 jautājumam. Punkti 0 – 7 viegli simptomi, 8 – 19 vidēji simptomi, 20 – 35 smagi simptomi
Simptomu pasliktināšanās gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

Labdabīga prostatas hiperplāzija - cik labdabīga?
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Kas ir prostata?
● Prostata ir vīrieša reproduktīvās sistēmas daļa – pēc izskata 

un izmēra kastanim līdzīgs dziedzeris, kas sver aptuveni 30 g. 
Prostata ir novietota zem urīnpūšļa taisnās zarnas priekšpusē. Tā daļēji 
aptver urīnizvadkanālu, caur kuru no urīnpūšļa tiek izvadīts urīns. Prostatas 
galvenā funkcija ir ražot ejakulāta šķidrumu, kas bagātina un nogādā spermu 
no sēkliniekiem līdz dzimumloceklim un piedalās ejakulācijā.

Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?

● Labdabīga prostatas hiperplāzija (LPH) ir prostatas dziedzera palielināšanās, 
tā nav uzskatāma par onkoloģisku saslimšanu. LPH ir prostatas dziedzera 
palielināšanās līdz tādiem apmēriem, kad tiek nospiests urīnizvadkanāls un 
var rasties urinācijas traucējumi.

● LPH ir visbiežāk sastopamā prostatas saslimšana. Tā ir aptuveni 50% vīriešu 
vecumā pēc 50 gadiem un 90% vīriešu vecumā pēc 80 gadiem1.

● LPH ir raksturīgi apakšējo urīnceļu darbības traucējumu simptomi: urinēšana 
naktī, vāja urīna strūkla, bieža urinēšana, neiztukšota pūšļa sajūta u.c.2.

● Kaut arī LPH neapdraud dzīvību, slimības simptomi ir apgrūtinoši, var izraisīt 
diskomfortu, miega traucējumus un neērtas situācijas3.

● Laika gaitā simptomi var pasliktināties, jo īpaši pacientiem ar palielinātu 
prostatu un/vai paaugstinātu PSA (prostatas specifi skā antigēna) līmeni. 
Palielinātas prostatas apmēri var pieaugt vēl vairāk, smagos gadījumos 
radot urīnpūšļa un nieru bojājumus, kā arī akūtu urīna aizturi, kad kļūst 
nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās4.

● Papildus tam, nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās var veicināt urīnizvadkanālu 
infekciju un pat urīnpūšļa akmeņu rašanās risku4.

Urinācijas traucējumus var novērst, laikus griežoties pie ārsta, 
veicot vajadzīgos izmeklējumus, tai skaitā analīzes un uzsākot 
nepieciešamo terapiju.

Lai saņemtu konkrētus medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.
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Inkontinence jeb urīna nesaturēšana ir 
sociāla, medicīniska un arī ekonomiska 
problēma. Latvijā nav konkrētas statis-
tikas, bet, spriežot pēc pasaules datiem, 
procentuāli mazāk nekā puse cilvēku, 
kuriem ir šī kaite, dodas meklēt palīdzību 
mediķu kabinetos. Pie tā daļēji vainojams 
sabiedrībā valdošais viedoklis, ka urīna 
nesaturēšana ir teju neizbēgama vecuma 
liksta, taču šis priekšstats ir maldīgs.

Slimības cēloņus un problēmas risinājumus 
skaidro P. Stradiņa Klīniskās universitātes slim-
nīcas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
ārste uroloģe Natālija Bozotova.

Problēma gan sievietēm, 
gan vīriešiem
Pēc Eiropas Urologu asociācijas de� nīcijas urīna 
nesaturēšana ir jebkura patvaļīga urīna noplūde, 
kas notiek neatkarīgi no cilvēka gribas konkrē-
tajā brīdī veikt šo procesu. Problēma ir ļoti plaši 
izplatīta, un pasaulē veiktie pētījumi apliecina, 
ka iespējamība saslimt pieaug līdz ar cilvēka 
vecumu. Taču slimību noteikti nedrīkst uztvert 
kā vecuma normu!

«Urīna nesaturēšana ir sastopama 10% populāci-
jas. Pēc 50 gadu vecuma tie ir 15%, bet, sasniedzot 
60–65 gadu vecumu, jau 20% un pat vairāk cilvēku 
sirgst ar šo slimību. Var būt ļoti daudz veicinošu 
faktoru – liekais svars, smēķēšana, sirds asinsvadu 
patoloģijas, paaugstināts asinsspiediens, cukura 
diabēts. Sievietēm urīna nesaturēšana sastopama 
biežāk nekā vīriešiem. Vīriešiem tā vairāk saistīta 
ar dažādām uroloģiskām patoloģijām, prostatas 
saslimšanām, urīnizvadceļu vai citām operācijām. 
Sievietēm – ar grūtniecību un dzemdību skaitu, 
ginekoloģiskām patoloģijām un citām saslimša-
nām, kur urīna nesaturēšana var būt viens no simp-
tomiem,» skaidro uroloģe Natālija Bozotova.

Dažādi iemesli – viena slimība
Izšķir vairākus urīna nesaturēšanas veidus. Trīs gal-
venie ir slodzes, pavēles un jaukta tipa urīna nesa-
turēšana. Kas to izraisa un kā tā izpaužas? «Slodzes 
urīna nesaturēšanai ir raksturīgas sūdzības par 
urīna noplūdi � ziskas piepūles vai dzimumat-
tiecību laikā, nesaturēšana var rasties, vienkārši 
ejot, pieceļoties kājās vai šķaudot un klepojot. 
Pavēles tipa urīna nesaturēšana izpaužas kā urīna 
noplūde neatliekamas urinācijas vajadzības fonā. 
Parasti vajadzība iztukšot urīnpūsli pieaug pakā-
peniski, urīnpūslim uzpildoties uzkrāšanas fāzē. 
Kad urīnpūslis ir pilns, cilvēks dodas uz tualeti, 
saturēšanas kontrole ir saglabāta, līdz notiek apzi-
nāta urinācija. Pavēles tipa urīna nesaturēšanas 
gadījumā vajadzība urinēt rodas pie jebkura, pat 
minimāla urīnpūšļa tilpuma, pacients, steidzoties 
uz tualeti, nevar noturēties, un notiek patvaļīga 
urīna noplūde. Jauktā tipa urīna nesaturēšanas 
gadījumā sūdzības kombinējas. Bieži sastopama 
arī pārplūdes urīna nesaturēšana, kuras rašanās 
cēloņi vairāk saistīti ar citām organisma patoloģi-
jām. Biežāk vainojama palielināta prostata, kura 
sašaurina urīna izvadkanālu, un urīnpūslis ilgstoši 
pārpildās, izstaipās. Tad urīna nesaturēšana notiek 
pilienu veidā. Ir arī citi, nedaudz retāk sastopami 
urīna nesaturēšanas veidi, kuru cēloņi ir saistīti 
ar operatīvu iejaukšanos (operācijām), piemē-
ram, urīnpūšļa � stulām; ir urīna nesaturēšana pie 
iedzimtām urīnizvadsistēmas organiskām attīs-
tības anomālijām; ļoti izplatīta problēma bērnu 
vecumā ir nakts enurēze (slapināšana gultā nakts 
laikā), kas var būt gan patstāvīga diagnoze, gan 
citu slimību simptoms,» stāsta speciāliste.

Tā nav vecuma norma
Maldīgi pieņēmumi un kautrēšanās nevietā dau-
dziem cilvēkiem nevajadzīgi sarežģī dzīvi. Dak-
tere mudina mainīt nepamatotos un iesīkstējušos 
priekšstatus. «Sabiedrībā valdošais viedoklis, ka 
urīna nesaturēšana ir ar vecumu saistīta slimība, 
faktiski noved pie tā, ka cilvēki ilgus gadus ciešas 
un pie ārsta atnāk tikai tad, kad problēma ir samil-
zusi un mums vairs nav iespēju to koriģēt. Varētu 
teikt, ka arī šajā jomā pacienti dalās pēc dzimu-
miem. Vīrieši pie ārsta nāk savlaicīgāk, sievietes 
ir kautrīgākas. Par laimi, mēs redzam, ka pēdējā 
laikā kautrēšanās tendence mazinās, un jaunākas 
pacientes savlaicīgi meklē palīdzību. Taču jopro-
jām pastāv noteikts dzīves periods (50–65 gadi), 
kad, parādoties problēmai, sievietes ar to samie-
rinās kā ar vecuma normu. Gadiem ejot, urīna 
nesaturēšana maina dzīves kvalitāti un ievēro-
jami traucē socializāciju. Sieviete gandrīz nekur 
nevar aiziet, pat uz veikalu, nerunājot par koncer-
tiem vai citiem sabiedriskiem pasākumiem. Vēlos 
uzsvērt, ka nedrīkst sēdēt un gaidīt! Vecums nav 
šķērslis, lai ar šīm problēmām atnāktu pie uro-
loga un izrunātos, jo slimību var ārstēt,» norāda 
Natālija Bozotova.

Tiks rasts risinājums
Problēmu parasti konstatē pats cilvēks, jo to jūt. 
Urīna nesaturēšana iespējama, veicot vienkāršas 
darbības, piemēram, kāpjot pa kāpnēm. Nav pat 
nepieciešamas īpaši intensīvas � ziskās aktivitātes. 
«Parasti cilvēki pie mums ierodas ar sūdzībām 
par nekontrolētu urīna noplūdi. Ņemot vērā to, 
ka urīna nesaturēšanai ir dažādi iemesli un veidi, 

mēs veicam izmeklējumus, pārliecināmies, vai 
nav vainīgas blakus slimības, izdarām analīzes, 
pārbaudām nieru funkciju, anatomisko stāvokli, 
apakšējās urīnizvadsistēmas funkcionālo darbību, 
veicot speciālus urodinamiskos izmeklējumus. 
Apkopojot izmeklēšanas rezultātus, saņemam 
atbildes, vai tā ir slodzes vai pavēles tipa urīna 
nesaturēšana. Jaukta tipa inkontinences gadījumā 
nosakām, kurš no simptomiem ir vairāk izteikts: 
vai tas ir slodzes komponents, kad problēmā ir 
vainojams vājš un nekvalitatīvi funkcionējošs urīn-
pūšļa slēdzējmehānisms, vai vainīgs ir pārāk aktīvi 
funkcionējošs urīnpūslis pavēles tipa urīna nesa-
turēšanas gadījumā,» saka pieredzējusī speciā-
liste. Slodzes urīna nesaturēšana bieži tiek ārstēta 
operatīvi. Sievietēm ar slodzes urīna nesaturē-
šanu, izdarot operāciju, koriģē un izārstē vairāk 
nekā 80% gadījumu.

No kopējā pacientu skaita apmēram 30% gadī-
jumu tiek koriģēti, izmantojot medikamentozo 
terapiju. Ja konstatē, ka slimībā vainīgs pārāk 
aktīvi funkcionējošs urīnpūslis un ir pavēles tipa 
urīna nesaturēšana, to iespējams ārstēt ar zālēm. 
«Veicot izmeklējumus, mēs uzreiz redzam, kā 
pacientu ārstēt – vai nu ar zālēm, vai operējot. 
Jaukta tipa urīna nesaturēšanas gadījumā ārstē-
šanas veidu izvēlamies, izvērtējot dominējošos 
simptomus. Pārplūdes urīna nesaturēšanas gadī-
jumā ir jāveic sarežģīti izmeklējumi, lai noskaid-
rotu iemeslu, kāpēc urīnpūslis ir pārpildīts. Mēs 
varam ievērojami atvieglot pacientu dzīvi. Ticiet 
man, pacienti, kuri ir atnākuši savlaicīgi, veikuši 
izmeklējumus un ārstējušies, ir patiešām laimīgi!» 
turpina Natālija Bozotova.

Nenoliedzami, ir daudz faktoru, kas ietekmē 
mūsu dzīvi un veselību, taču ir lietas, ko varam 
paši darīt savā labā. Tā sievietēm regulāri jāap-
meklē ginekologs, vīriešiem – urologs, jo pār-
plūdes urīna nesaturēšanas iemesls vīriešiem 
visbiežāk ir palielināta prostata, kura saspiež 
urīnizvadkanālu un neļauj urīnpūslim iztuk-
šoties pilnīgi. Sievietēm tās ir ginekoloģiskas 
problēmas, mazā iegurņa orgānu noslīdējumi. 
Urīna nesaturēšanas pro� laksei sievietēm pēc 
dzemdībām ir svarīgi savlaicīgi sākt trenēt star-
penes muskulatūru (Kēgela vingrinājumi), būt 
� ziski aktīvām, ēst sabalansētu uzturu, kontrolēt 
svaru vai veikt tā korekcijas,» pro� lakses nozīmi 
uzsver ārste.

Higiēnas preces ir 
īslaicīgs risinājums
Šobrīd ir pieejams plašs higiēnas līdzekļu klāsts: 
ieliktņi, autiņbiksītes, jostbiksītes un citi. Taču ir 
ļoti svarīgi atcerēties, ka higiēnas preču izman-
tošana neatrisina veselības problēmu, tas ir 
tikai pagaidu risinājums, kas turklāt katru dienu 
izmaksā noteiktu naudas summu. «Izmantojot 
higiēnas preces, pacienti urīna nesaturēšanas 
sekas mēģina noslēpt no sabiedrības. Inkonti-
nence nav tāda problēma, kas apdraud dzīvību, 
tāpēc mūsu valsts nekompensē un diez vai jeb-
kad kompensēs higiēnas līdzekļu iegādi visiem 
pacientiem. Higiēnas preces kompensē tikai 
pacientiem ar nopietnām neiroloģiskām diag-
nozēm (pēc insultiem u.c.),» informē N. Bozotova.

Nepakārtot savu dzīvi slimībai
Urīna nesaturēšana ir slimība, kas laika gaitā cil-
vēku var novest pie pašizolēšanās. Nevajag ļauties 
šai tendencei vai gaidīt brīnumainu atveseļoša-
nos. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu rindas kārtībā 
ārsta urologa konsultācija maksā 4,27 eiro. Visus 
nepieciešamos izmeklējumus mūsu urologi var 
veikt, tikai jārēķinās ar rindām. Pacienti, kurus 
ierobežo vai atbaida izmaksas par iespējamo ope-
rāciju, var nedaudz parēķināt, cik naudas iztē-
rēs daudzu gadu laikā, regulāri pērkot higiēnas 
līdzekļus. Kopsummā tas noteikti izmaksā vai-
rāk nekā savlaicīgi saņemta palīdzība, kaut vai tā 
būtu operācija. «Vairāk nekā 80% pacientu mēs 
varam palīdzēt, veicot operāciju vai nozīmējot 
medikamentus. Protams, viss ir jādara laikus un 
jāatceras, ka ar laiku nekas pats no sevis neuzlabo-
sies. Ja redzam, ka nesaturēšana progresē, nevar 
sēdēt un gaidīt. Ir ārsti, kuri izmeklēs, diagnosti-
cēs vai ieteiks citu speciālistu, pie kura griezties,» 
iedrošina ārste.

Palīdzēsim sev un viens otram!
«Nesen apkopoju P. Stradiņa Klīniskās universitā-
tes slimnīcas Uroloģijas klīnikas divu gadu darba 
rezultātus. 86% sieviešu, kurām veikta urīna nesa-
turēšanas korekcijas operācija, sūdzību vairs nav, 
un viņas ir ļoti apmierinātas.

Sabiedrībai vajadzētu saprast, ka urīna nesatu-
rēšana ir sociāla, medicīniska un arī ekonomiska 
problēma. Ja redzat, ka jūsu draugam, paziņam 
vai radiniekam ir šī problēma, bet viņš pats to 
nevēlas risināt, pastāstiet, ka slimību var izār-
stēt! Par to nav jākautrējas, bet jāiet pie daktera, 
lai atrastu cēloni un ārstētu. Nevajag baidīties, ir 
jāgriežas pie speciālista!» mudina uroloģe Natā-
lija Bozotova.

Daudzu iedzīvotāju problēma – urīna nesaturēšana

Natālija Bozotova: «Sabiedrībā valdošais viedoklis, ka urīna nesaturēšana ir ar vecumu 
saistīta slimība, faktiski noved pie tā, ka cilvēki ilgus gadus ciešas un pie ārsta atnāk 
tikai tad, kad problēma ir samilzusi un daudz grūtāk ārstējama.»
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PAcIENTU IzGLĪTĪBAI

Kēgela vingrinājumi – iegurņa pamatnes 
muskulatūru stiprinoši vingrojumi, kas 
dod labu rezultātu vieglas un vidējas 
slodzes urīna nesaturēšanas gadījumā.

Skaidrojošā vārdnīca
– iegurņa pamatnes 

muskulatūru stiprinoši vingrojumi, kas 
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«Vārdu «celiakija» ir dzirdējuši daudzi, 
tāpat dažādus mītus par šo slimību, bet 
objektīvu un precīzu informāciju zina 
ievērojami mazāk cilvēku,» uzskata Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu 
slimību klīnikas virsārste gastroentero-
loģijā Ieva Eglīte.

Ar speciālisti runājam par to, kā šobrīd klājas celia-
kijas pacientiem un viņu tuviniekiem, par sabied-
rības attieksmi un izpratni par šo slimību un par 
dominējošajām tendencēm, kā dzīvosim tālāk.

– Celiakijas slimnieku skaits Latvijā arvien 
palielinās. Cik viegli šodien pie mums ir 
noteikt saslimšanu ar celiakiju?
– Pirmie, kuriem celiakijas pacienti būtu jāpa-
mana, protams, ir ģimenes ārsti vai primārās 
aprūpes pediatri. Šobrīd ir pietiekami daudz infor-
mācijas par šo slimību, jautājums – cik lielā mērā 
ārstam tas interesē un cik daudz viņš tam pievērš 
uzmanību. Var rasties arī hipodiagnostikas prob-
lēmas, jo celiakija ir mainījusi savu seju. Bieži vien 
slimnieki vairs nav mazi, novārguši bērniņi, kā to 
pediatriem savulaik mācīja. Tie var būt arī bērni 
ar palielinātu svaru vai citām veselības problē-
mām. Tāpēc dažreiz citu vainu starpā celiakiju 
var arī nepamanīt.
Tomēr celiakijas diagnostikas iespējas arvien pie-
aug. Vispirms tiek veiktas asins analīzes. Ja tās ir 
pozitīvas, tad tālāk tiek nozīmēta tievās zarnas 
biopsija. Biopsijas izmeklējumos daudz kas ir atka-
rīgs no tā, cik pieredzējis ārsts patologs biopsiju 
apskata, jo te ļoti liela nozīme ir pieredzei. Kritē-
riji, pēc kādiem izvērtēt biopsijas, visiem ir zināmi, 
jautājums ir tikai par to, kā kurā vietā tos izmanto.
– Kas pēc celiakijas diagnozes uzstādīšanas 
mainās cilvēku dzīvē?
– Faktiski vienīgā ārstniecības metode ir bezglu-
tēna diētas ievērošana. Pacienta dzīve mainās 
tādā ziņā, ka viņš vairs nevar ieskriet tuvākajā 
kafejnīcā, paķert bulciņu un paēst. Viņam ir daudz 
vairāk jādomā par savu ēdienkarti. Nevajadzētu 
pret savu veselību izturēties nenopietni. Tas gan 
attiecas uz jebkuru cilvēku. Celiakija var radīt soci-
ālas grūtības, taču tai ir labi saprotama ārstēša-
nas metode, kas nerada nopietnas blaknes, kā tas 
mēdz būt ar medikamentiem citu slimību gadī-
jumā. Ievērojot diētu, nākotnē ir iespējams izvai-
rīties no sarežģītām komplikācijām.
– Kā parasti reaģē ģimenes, uzzinot, ka bēr-
nam ir celiakija?
– Reakcija ir dažāda. Ja saslimst bērns, tad galvenā 
atbildība par viņa veselību jāuzņemas mātei vai 
tam cilvēkam, kurš gatavo ēdienu. Es saprotu, ka 
sievietei nav viegli, it īpaši, ja ģimenē ir vēl kāds 
bērns. Tas ir vēl viens papildu punkts visu darbu 
organizācijā, kas jāmaina un jāsakārto. Līdz ar to 
emocijas mēdz būt dažādas. Emocijas un psiho-
loģiskais noskaņojums mainās, redzot, ka, ievēro-
jot diētu, bērnam kļūst labāk. Tā ir liela motivācija 
turpināt, ja ir pozitīvi rādītāji. Ja kaut kādu iemeslu 
dēļ ar diētu neveicas, tad motivācija zūd. Vēl mēdz 
būt situācijas, ka ģimenē katram ir savs viedoklis 
un, pat ja pati mamma gribētu klausīt ārstiem, ja 
viņai nav atbalsta no ģimenes, tas rada papildu 
diskomfortu. Un ir tikai viens dominējošais jautā-
jums – kad mēs to varēsim pārtraukt? Diēta tiek 
uztverta kā īstas mokas. Tajā pašā laikā ģimenēs, 
kur visi situāciju izprot, dzīve ir sakārtota, arī bērns 
jūtas mierīgāk.
– Ja uzstādīta diagnoze celiakija, cilvēkam ir 
jālieto pārtikas produkti bez glutēna. Kāda ir 
to pieejamība veikalos? Šajā sakarā dzirdēti 
atšķirīgi viedokļi.

– Es pieejamību varu vērtēt pēc savu pacientu 
stāstītā, un arī šajā ziņā esmu dzirdējusi radi-
kāli pretējus viedokļus. Domāju, ka daudz kas ir 
atkarīgs no cilvēka dzīvesvietas. Produkti ir pie-
ejami lielveikalos, piemēram, Stockmann, Rimi 
u.c. Ir atsevišķi specializēti veikaliņi un aptiekas, 
kas tirgo šos produktus. Arī es pati, iegriežoties 
aptiekā, esmu šos produktus redzējusi. Produktu 
pieejamības problēma varētu būt lielāka laukos, 
kur uz vietas nav aptiekas vai arī šie produkti ir 
īpaši jāpasūta. Tad produktu klāsts varētu būt 
ierobežots. Rīdziniekiem, kā arī cilvēkiem, kas 
izbrauc ārpus Latvijas, šajā ziņā tik lielām sūdzī-
bām nevajadzētu būt. Savukārt lauku cilvēkiem 
ir pašiem savi dārzeņi, piena un gaļas produkti, 
kuros glutēna nav. Tiesa, dažreiz, ja ir pieejama 
tikai viena aptieka ar ierobežotu produktu klāstu, 
ar laiku var apnikt, piemēram, ēst vienus un tos 
pašus cepumus. Zināmas problēmas var rasties 
arī tad, ja bērniem negaršo neviena no pieeja-
majām maizēm.
– Visā pasaulē bezglutēna pārtikas patēriņš 
strauji aug. Vai šobrīd varam runāt par to, ka 
bezglutēna produkti kļuvuši par modes lietu 
un tos lieto arī cilvēki, kuriem nav celiakija?
– Jā, tā var teikt, ja paraugās uz statistikas 
datiem. Nesen biju konferencē, un tur stāstīja, 
ka, piemēram, Austrālijā 90% pieaugušo, kuri 
ievēro bezglutēna diētu, nekad nav bijusi celia-
kija. Par modes lietu to savā ziņā padara arī sla-
venības, kas sludina, ka bezglutēna ēdiens ir 
pats labākais.
Zināmā mērā es tam varētu piekrist, bet tajā 
pašā laikā man kā ārstam ir jāstrādā ar pacien-
tiem, kuriem bezglutēna diēta ir izdzīvošanas jau-
tājums, un tas ir ļoti nopietni. Līdz ar to nevēlos 
iesaistīties bezglutēna diētas slavināšanas kam-
paņās tiem, kuriem tāda nav nepieciešama. Ko 
ēst, ir katra paša personīgā izvēle.
– Izskanējusi informācija, ka tiek meklēta vak-
cīna pret celiakiju.
– Konferencē tika runāts arī par to, ka šādas vak-
cīnas tiek meklētas. Tās ir zinātnisko pētījumu 
stadijā, un tomēr tiek uzskatīts, ka vakcīna nevar 
pilnībā aizvietot bezglutēna diētu.

– Celiakijas pacienti Latvijā ik mēnesi saņem 
75 latu pabalstu – tas ir daudz vai maz? Kā jūs 
raugāties uz citu valstu praksi pabalstu daļēji 
izsniegt produktu veidā?
– Ar 75 latiem mēnesī vajadzētu pietikt, jo bērns 
jau nepārtiek tikai no miltu produktiem. Arī tad, 
ja bērns neēd speciālo bezglutēna maizi un viņam 
tiek pirkti cepumi, lai cik dārgi tie būtu, šī summa ir 
pietiekami liela. Runājot par naudas aizvietošanu 
ar produktiem, jāteic, ka tas varētu būt racionāli, 
jo tādā gadījumā nauda tiešām tiktu novirzīta 
pārtikas iegādei.
– Kāda šobrīd ir situācija ar celiakiju slimo 
bērnu ēdināšanas jomā izglītības iestādēs?
– Daudz kas ir atkarīgs no personālijām. To man 
stāsta arī pacientu vecāki. Daļa ir ļoti apmierināti 
un pateicīgi bērnudārziem un skolām, kur cenšas 
darīt visu, bet ir vietas, kur skaidri un gaiši pasaka: 
vai nu jūs nesīsiet ēdienu paši, vai mēs jūsu bērnu 
nebarosim. Šī situācija savā ziņā atspoguļo mūsu 
sabiedrību kopumā. Cits, ja otram ir kruķis, palīdz 
viņam iekāpt tramvajā, bet cits pagrūž malā un 
iekāpj pats.
Tomēr kopumā stāvoklim ir tendence uzlaboties. 
Mēs, protams, varam šķendēties, ka neviens neko 
nezina un negrib, bet tā gluži nav. Nevar visus vēr-
tēt vienādi. Skolu personālam, izglītības iestāžu 
pavāriem ir lasītas lekcijas. Motivācija parasti ir 
daudz lielāka, ja cilvēks pats ir saskāries ar šo sli-
mību, tā ir ģimenē vai kādam draugam. Tad viņi 
saprot, ka problēma patiešām ir reāla.
– Kā jūs vērtējat Latvijas Celiakijas pacientu 
biedrības darbu un Diētas skolas pasākumus?
– Noteikti pozitīvi. Ņemot vērā, ka celiakijas ārstē-
šana ir saistīta ar sociālās dzīves pārkārtošanu, 
tad šīs funkcijas nevar uzņemties ārsts. Ārsts var 
diagnosticēt slimību un noteikt ārstēšanas vir-
zienu. Līdz ar to es uzskatu, ka biedrība ļoti daudz 
palīdz situācijas uzlabošanā, lai slimnieki justos 
droši, viņiem nebūtu jāslēpj sava diagnoze un 
viņi nejustos izstumti. Mūsu sabiedrībā ir cilvēki, 
kuriem jāizskaidro, ka celiakija nav lipīga. Tāpat 
fakts, ka celiakijas pacients nevar ēst parastu 
maizi, nenozīmē, ka viņa pēdējā stundiņa ir klāt. 
Sabiedrībā par jebkuru slimību valda dažādi mīti, 

tāpat ir arī ar celiakiju. Ļoti apsveicams ir biedrības 
darbs, lai sakārtotu bērnu ēdināšanas jautājumus 
mācību iestādēs.
– Ko jūs novēlētu visiem celiakijas pacientiem 
un viņu tuviniekiem?
– Gribētu novēlēt, lai cilvēki, uzzinot diagnozi, 
uzreiz negrimst nomāktībā un mēģina savu sli-
mību pieņemt un piemēroties šai dzīvei. Domāju, 
ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no mūsu noskaņo-
juma. Ja mēs slimību uztveram ļoti negatīvi un 
turklāt apkārt ir cilvēki, kuri cenšas kaut ko «ieba-
rot», tad, protams, rezultāts nebūs tik labs kā tiem, 
kuri sakārto savu dzīvi un slimību neuztver kā ļoti 
lielu ierobežojumu. Cilvēki ar celiakiju var dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi.
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Ieva Eglīte: «Celiakija var radīt sociālas grūtības, taču tai ir labi saprotama ārstēšanas metode, kas nerada nopietnas blak-
nes, kā tas mēdz būt ar medikamentiem citu slimību gadījumā. Ievērojot diētu, nākotnē ir iespējams izvairīties no sarežģītām 
komplikācijām.»

Celiakijas slimnieki var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi

Kādas analīzes tiek veiktas  
celiakijas diagnostikai?

Asins analīzes
Pirmais solis ceļā uz diagnozi – asins analīzes. Jūsu gastroenterologs 
var nozīmēt jums asins analīzes uz imūnoglobulīna A antivielām (IgA), 
transglutamināzes antivielām (tTGA) un antiendomīziju (IgA EMA). 
Ja rezultāti ir pozitīvi vai paaugstināti, ārsts nosūtīs jūs uz tievās 
zarnas biopsiju. Tomēr ir jāņem vērā, ka negatīvais asins tests ne 
vienmēr izslēdz celiakiju, jo dažiem celiakijas slimniekiem var būt arī 
IgA deficīts, tāpēc asins analīžu rezultāti var būt maldinoši. It īpaši 
bērniem līdz trīs gadu vecumam asins analīzes var būt nedrošas.

Biopsija
Ja asins analīzes ir pozitīvas, ārsts nosūtīs jūs uz tievās zarnas biopsiju 
(fibrogastroskopija). Šo procedūru, ko tautā sauc par «kobras rīšanu», 
veic ar anestēziju gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tā ilgst 10–15 
minūtes. Gastroskopa caurulīte ar kameru galā caur muti tiek ievadīta 
barības vadā un tālāk divpadsmitpirkstu zarnā. Tur no zarnas sienas 
tiek nokniebti daži mikroskopiski audu gabaliņi. Izpētot zarnas audu 
paraugus, morfologs noteiks, kādā stāvoklī ir bārkstiņas, kas pārklāj 
zarnas. Veselam cilvēkam šīs bārkstiņas uzsūc barības vielas, taču 
celiakijas gadījumā glutēns «palaiž» tādu imunitātes programmu, 
pie kuras imunitāte sāk iznīcināt šo bārkstiņu veselās šūnas. Tādējādi 
bārkstiņas kļūst plakanas un vairs nespēj pildīt savas funkcijas. Sa-
skaņā ar starptautisko medicīnisko praksi biopsija ir zelta standarts 
celiakijas diagnostikā.

Avots: Latvijas Celiakijas pacientu biedrības  
Dzīve bez glutēna mājas lapa http://dzivebezglutena.lv/

INfoRMĀcIJAI
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Bezglutēna milti, bezglutēna maize, 
cepumi, pārslas, saldumi un dažādi citi 
produkti... Ik brīdi sastopamies ar kādu 
jaunu tirdzniecības vietu, kas piedāvā 
bezglutēna pārtiku, kā arī ar jauniem pro-
duktiem. Brīžiem šķiet, ka šo diētu diktē 
mode, taču nereti arī dzirdams, ka pie-
aug celiakijas pacientu skaits, kam graud-
augos sastopamais proteīnu maisījums 
patiešām ir veselībai bīstams.

Par celiakijas izplatību Latvijā, diagnozes noteik-
šanu, kā arī celiakijas pacientu dzīvesveida nian-
sēm Tautai un veselībai stāsta LU asociētais 
profesors gastroenterologs Mārcis Leja, Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zināt-
niskās daļas vadītājs.

Latvijā – tikai pusprocents
«Tiek lēsts, ka Eiropā ar celiakiju slimo apmēram 
viens procents populācijas. Vācijā šis rādītājs ir 
nedaudz zemāks, savukārt Skandināvijā – divi 
procenti un vairāk,» ārsts Mārcis Leja raksturo 
celiakijas izplatību. Jautāts, kāda ir situācija Lat-
vijā, ārsts droši apgalvo, ka pie mums tā nebūs 
sastopama vairāk kā 0,5% cilvēku. «Šāda informā-
cija iegūta Latvijā nesen izdarītajā pētījumā ERAF 
projekta* ietvaros, kur tika veiktas asins analīzes 
un ģenētiskie teksti aptuveni 1500 cilvēkiem. Pētī-
juma rezultāti pagaidām vēl nav plaši publicēti,» 
viņš piebilst. Visticamāk, celiakijas pacientu īpat-
svaru nosaka divi faktori. Pirmkārt, tas ir ģenē-
tiskais faktors, otrkārt – dzīvesveids un dzīves 
apstākļi, proti, jo labāki dzīves apstākļi valstī, jo 
vairāk cilvēku slimo ar celiakiju, līdzīgi kā tas ir 
ar alerģijām. M. Lejam ir piemēri, kas lieliski rak-
sturo šo apgalvojumu: «Karēlijas pierobežā šādā 
aspektā tika analizēti gan Krievijas, gan Somi-
jas pusē dzīvojošie iedzīvotāji. Robeža šajā gadī-
jumā ir visai mākslīgi radīta, ģenētiskās atšķirības 
starp iedzīvotājiem nav, toties atšķiras dzīves aps-
tākļi. Pētījumā tika secināts, ka Somijā ar celia-
kiju slimojošo cilvēku procentuāli ir vairāk.» Kā 
otru piemēru ārsts min Zviedriju, kur savulaik bija 
vērojams straujš celiakijas pacientu pieaugums, 
kas tika skaidrots ar tikpat strauju mākslīgi baroto 
bērnu pieaugumu. Tātad pastāv iespēja, ka arī 
Latvijā, uzlabojoties sadzīves apstākļiem, celia-
kijas pacientu skaits var pieaugt.

Diagnostikas iespējas
Gastroenterologs uzsver, ka galvenais ir pareiza 
celiakijas diagnostika. Atšķirībā no daudzām 
citām kaitēm šajā gadījumā nevar noteikt diag-
nozi, izvērtējot simptomus. «Nav pareizi prob-
lēmu gadījumā novērst graudaugu lietošanu 
un, ja sagaidītas pozitīvas pārmaiņas, noteikt 
diagnozi. Precīzas diagnozes noteikšanai nepie-
ciešams asins tests, kā arī biopsijas rezultāti 
no divpadsmitpirkstu zarnas parauga, kas tiek 
paņemts endoskopijas laikā. Paralēli nepiecieša-
mas arī analīzes uz imūnglobulīnu A antivielām, lai 
izslēgtu tā de�cītu, jo šajā gadījumā negatīvs tests 
uz celiakiju varētu būt arī mānīgs,» skaidro Mārcis 
Leja. «Taču arī tad, ja tests ir pozitīvs, tas vien vēl 
neapstiprina diagnozi. Nepieciešama ļoti skrupu-
loza un kompetenta biopsijas analīze, ko šobrīd 
visās Latvijas slimnīcās nav iespējams veikt.» 

Nereti gadoties, ka viena pārbaude ir pozitīva, 
bet otra – negatīva. Tādā gadījumā par diagnozi 
nelemj ģimenes ārsts, bet gan speciālists.

Vairums laboratoriju šobrīd piedāvā arī ģenētis-
kos testus celiakijas noteikšanai. Taču tie nepiecie-
šami tikai atsevišķos gadījumos. «Svarīgi zināt – ja 
ģenētiskais tests ir pozitīvs, tas nozīmē tikai to, ka 
šim cilvēkam ir iespēja slimot ar celiakiju, bet nevis 
to, ka tā patiešām ir. Turpretim gadījumos, ja tests 
ir negatīvs, ir skaidrs, ka šim cilvēkam celiakijas 
nav un nevar būt.»

Ģenētiskos testus var veikt arī tādos gadījumos, 
ja celiakijas diagnoze noteikta pirms gadiem des-
mit, kad vēl nebija pieejamas tik precīzas diagnos-
tikas metodes kā šobrīd, un pastāv aizdomas, ka tā 
nav pareiza. Ja ģenētiskais tests izrādās negatīvs, 
tad cilvēks var droši atsākt lietot pārtikā graud-
augu produktus. «Ir skaidrs, ka gan Latvijā, gan 
pasaulē celiakija diagnosticēta tikai nelielai daļai 
cilvēku, kam tā patiešām ir. Bet Latvijā ir vērojams, 
ka celiakija noteikta arī tiem pacientiem, kam tās 
nav.» Vai tas tiešām saistīts ar sliktākām diagnosti-
kas iespējām nekā citur Eiropā vai pasaulē? M. Leja 
uzsver, ka Latvijā šobrīd ir pieejams viss nepiecie-
šamais. Viņaprāt, var runāt tikai par atsevišķām 
niansēm, kas nestrādā gluži tik labi kā vajadzētu. 
«Pirmkārt, ne vienmēr visas diagnostikas iespējas 

tiek adekvāti un pareizi izmantotas; mēdz būt 
kļūdas. Otrkārt, vēl nesen valsts apmaksāja nepa-
reizu celiakijas diagnostiku. Vai turpmāk tā tiks 
apmaksāta vispār un vai tiks apmaksāta pareizā 
diagnostika, būs skaidrs pēc jauno Ministru kabi-
neta noteikumu publicēšanas,» skaidro M. Leja. 
«Ja šī diagnoze tiek noteikta tagad, tad tā ir uz 
mūžu, tā vairs nemainīsies. Tieši tāpēc tā ir jāno-
saka nopietni un atbildīgi. Īpaši jāatceras, ka vis-
pirms ir jānosaka diagnoze un tikai tad jāķeras 
pie bezglutēna diētas, pretējā gadījumā slimības 
noteikšana kļūst daudz grūtāka un sarežģītāka.»

Iespējas un problēmas
Ir skaidrs, ka, diagnosticējot celiakiju, pacientu 
dzīve radikāli mainās, jo ir jāievēro rūpīga un 
noteikta diēta. Ja pirmajā brīdī šķiet, ka izmaiņas 
ēdienkartē ir minimālas, jo jāatsakās no maizes, 
cepumiem un citiem miltu izstrādājumiem, kas 
tāpat �gūrai par labu nenāk, tad, rūpīgāk iedzi-
ļinoties, ir skaidrs, ka ēdienkarte jāmaina radi-
kāli. «Graudaugu olbaltumvielu piejaukums var 
būt ļoti daudzos produktos, kam pirmajā brīdī 
ar tiem šķiet ļoti maz sakara, piemēram, desā, 
mērcēs, dažādos panējumos un daudz kur citur. 
Aktuāls ir jautājums arī par šķietamo bezglutēna 
produktu drošību. Piemēram, auzas vai griķi 

celiakijas pacientiem ir atļauti, tajā pašā laikā ir 
grūti būt drošam, ka šajos produktos patiešām 
nav piejaukumu. Dabīgais piesārņojums var ras-
ties tādēļ, ka auzu laukā gadu iepriekš novākti 
kvieši un kāda vārpa izaugusi no jauna. Var būt 
arī t.s. rūpnieciskais piesārņojums, kad piemaisī-
jums šķietami tīrajā produktā nokļūst apstrādes 
laikā, piemēram, maltuvēs,» skaidro Mārcis Leja.

Lai gan teorētiski ir iespējams sastādīt celia-
kijas pacientam piemērotu ēdienkarti, pilnībā 
izslēdzot ar miltiem saistītos produktus un pār-
tiekot gandrīz tikai no augļiem un dārzeņiem, tā 
būtu visai vienveidīga, tāpēc lielākoties celiaki-
jas pacienti ikdienā lieto speciālos pārtikas pro-
duktus, kas nu jau arī Latvijā gan lielveikalos, gan 
aptiekās pieejami visai plašā izvēlē. «Taču, salīdzi-
not ar parasto pārtiku, šie produkti ir dārgi. Nor-
māli būtu, ja valsts apmaksātu šiem cilvēkiem 
konkrētus pārtikas produktus, kas tiek izsniegti 
pret receptēm, piemēram, kilogramu bezglutēna 
miltu vai noteiktu skaitu maizes klaipu. Šobrīd 
valsts atbalsts celiakijas pacientiem nav piete-
kams,» neslēpj M. Leja.

Pamazām Latvijā tiek sakārtota problēma, kas 
saistās ar paēšanu ārpus mājas – uzlabojas ēdi-
nāšana dažādās iestādēs, piemēram, skolās un 
bērnudārzos, kur tiek domāts arī par celiakijas 
pacientiem piemērotu ēdienkarti. «Tomēr Lat-
vijā bezglutēna virtuves pieejamība ir maz attīs-
tīta. Salīdzinājumam: daudzās citās pilsētās visā 
pasaulē var atrast ne vienu vien kafejnīcu, kur var 
paēst cilvēks arī ar šādām vajadzībām.»

Vai būs zāles?
Šobrīd pasaulē notiek darbs dažādās jomās, kas 
varētu palīdzēt celiakijas pacientiem: «Pirmkārt, 
tiek strādāts pie graudu audzēšanas tehnolo-
ģijām, lai varētu radīt tādu pārtiku, kas nesatur 
glutēnu. Otrkārt, tiek strādāts pie tādu pārtikas 
piedevu radīšanas, kas varētu likvidēt glutēnu 
organismā, ja tas netīšām nelielā daudzumā 
tomēr uzņemts. Nav vairs tālu līdz brīdim, kad šīs 
pārtikas piedevas varētu parādīties tirdzniecībā. 
Tiek strādāts arī pie vakcīnas radīšanas, tomēr 
jāatzīst, ka šeit vēl ir vistālāk līdz reālam produk-
tam.» Tomēr Mārcis Leja īpaši uzsver, ka diemžēl 
tuvāko gadu laikā pavisam noteikti netiks radīts 
tāds līdzeklis, kas celiakijas pacientam ļaus ēst 
visu, ko sirds kāro. Tātad, rūpējoties par ēdien-
kartes daudzveidību, noteikti ierobežojumi vēl 
joprojām būs jāņem vērā.

* Pētījums izstrādāts Latvijas Universitātes ERAF projekta 
Nr.2010/0302/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/158 «Ģenētisko un 
seroloģisko biomarķieru diagnostikas metodes izstrāde paaug-
stināta vēždraudes riska autoimūnas gastrointestinālas sli-
mības savlaicīgai noteikšanai pacientiem ar autoimūnām 
saslimšanām» ietvaros

Latvijā celiakija diagnosticēta 
tikai nelielai saslimušo daļai

Mārcis Leja: «Nav pareizi problēmu gadījumā novērst graudaugu lietošanu un, ja 
sagaidītas pozitīvas pārmaiņas, noteikt diagnozi. Precīzas diagnozes noteikšanai 
nepieciešams asins tests, kā arī biopsijas rezultāti no divpadsmitpirkstu zarnas 
parauga, kas tiek paņemts endoskopijas laikā.»
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Mārcis Leja piekodina:
zz ir nepareizi subjektīvu sūdzību dēļ uzsākt bezglutēna diētu, 
pirms noteikta diagnoze;
zz nedrīkst aizmirst, ka glutēna piejaukums var būt arī produk-
tos, kur tam nevajadzētu būt;
zz ir iedzīvotāju grupas, kurām īpaši vajadzētu pārbaudīties: 

1) celiakijas slimnieku pirmās pakāpes radiniekiem; 
2) autoimūno slimību pacientiem, kuriem ir 1. tipa cukura 

diabēts un autoimūnas vairogdziedzera saslimšanas; 
3) dāmām, kurām ir neauglības problēmas vai atkārtoti 

spontānie aborti bez cita zināma iemesla; 
4) mazasinība bez cita zināma iemesla;
zz nedrīkst aizmirst – celiakija nepāriet!
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Par to, ka aknas ir dzīvībai vitāli svarīgs 
orgāns, zinām mēs visi. Arī to, ka akna 
atšķirībā, piemēram, no nierēm cilvēkam 
ir tikai viena, turklāt grūti transplantē-
jama, esam dzirdējuši un teorētiski nojau-
šam, ka tās ir īpaši jāsaudzē. Arī alkohola 
kaitīgo ietekmi uz tām apzināmies. Tomēr 
ir arī citas nianses, kuras laiku pa laikam 
sev jāatgādina, lai neiedzīvotos nepatī-
kamā pārsteigumā, ka aknas it kā pēkšņi 
vairs negrib darboties.

Par aknu funkcijām, galvenajām negatīvajām 
ietekmēm un pro�laksi Tautai un Veselībai stāsta 
Dr.med., asoc. profesors hepatologs Jāzeps Keišs.

– Vai taisnība, ka aknas ir cilvēka organisma 
lielākais filtrs?
– Ir taisnība, ka aknas ir viens no lielākajiem 
orgāniem, turklāt nepāra orgāns, kas izvietots 
ķermeņa vidusdaļā. Acīmredzot arī funkcionālā 
ziņā tam ir būtiska, vadoša loma, ja runājam par 
metabolajiem procesiem. Aknām ir vairākas 
funkcijas. Cilvēka organisms no uzņemtajām 
vielām, tas ir, pārtikas, veido jaunas organis-
mam nepieciešamās vielas un enerģiju. Šajos 
metabolajos procesos veidojas arī daudzi tok-
siski produkti, aknas tos neitralizē un daļu no 
tiem izvada ar žults starpniecību, otru daļu 
izvada nieres. Vienlaikus aknas ir sava veida 
akumulators, kur uzkrājas enerģija, rezerves 
barības vielas, kas tiek patērētas laikā, kad 
cilvēks neēd, piemēram, starp ēdienreizēm, 
badojoties.
– Kas visbiežāk bojā aknas? Par ko cilvēkam 
vajadzētu ikdienā atcerēties, lai viņš neno-
darītu pāri šim tik ļoti svarīgajam orgānam?
– Organisms ir būvēts tā, ka gadījumā, ja cilvēks 
ievērotu visu, ko un kā daba paredzējusi, nekas 
ļauns viņam nenotiktu. Bet cilvēks ir pakļauts 
daudzām un dažādām lietām, un viena no tām 
ir bauda. Pastāv uzskats, ka mēs dzīvojam bau-
dai un, ja nebaudām, tad nemaz nav vērts dzīvot. 
Mēs baudām alkoholu, baudām gardu ēdienu. 
Ēdiens ir mūsu enerģijas avots. Ja ēdam daudz 
vairāk, nekā organismam nepieciešams, tad liekā 
enerģija taukvielu veidā uzkrājas aknu šūnās. 
Kad aknu šūnas ir pārpilnas, liekā enerģija tauku 
veidā sāk krāties arī citur organismā. Un tad mēs 
varam redzēt, cik enerģijas jeb taukvielu pārpilns 
ir cilvēks.
Mēs varam salīdzināt – bez gaisa cilvēks var izdzī-
vot tikai dažas minūtes, bez ūdens – maksimums 
divas dienas, bet bez ēdiena – pat 30–40 dienu, 
jo ķermenim ir uzkrājumi gan aknās, gan taukau-
dos, gan muskuļos.
Bieži notiek diskusijas par to, cik bieži ir jāēd – trīs 
reizes dienā vai biežāk. Ja aknas ir veselas, tad 
droši vien var ēst trīs reizes dienā, jo daļa apēstās 
enerģijas uzkrājas aknās un nodrošina orga-
nisma darbību sešas līdz astoņas stundas. Bet 
var ēst arī ik pēc divām stundām, jo apēstā pār-
tika metabolisma procesos piedalās apmēram 
divas stundas, pēc tam organisms sāk izman-
tot enerģijas rezerves. Cilvēkam ar nopietnām 
aknu problēmām vajadzētu ēst biežāk, lai apēs-
tais uzreiz iesaistītos vielmaiņas procesos, neie-
saistot aknas.
– Vai var gadīties, ka aknu problēmas rodas 
tieši no pārlieku biežas ēšanas?
– Jā, esmu sastapies ar problēmu, kad cilvēks 
saka, ka neēdot gandrīz nemaz, bet ir redzams, ka 
tauku slānis tomēr pabiezs. Viņš patiešām neēd, 
bet tikai nogaršo, piemēram, strādājot par pavāru. 

Līdz ar to organisma enerģija tiek uzlādēta, bet 
rezerves netiek tērētas nemaz.
– Kas vēl rada aknu problēmas?
– O�ciālā statistika attīstītajās valstīs liecina, ka 
ir divi galvenie cēloņi, kas bojā aknas. Tā ir pār-
mērīga alkohola lietošana un pārmērīga ēšana. 
Ar pārmērīgu mēs saprotam tādu ēšanu, kad cil-
vēks uzņem vairāk kaloriju, nekā tas vajadzīgs 
viņa �ziskajām aktivitātēm. Smaga �ziska darba 
veicēji var atļauties ēst vairāk, uzņemot ar ēdienu, 
piemēram, 5000–6000 kaloriju dienā. Bet mini-
mālais kaloriju daudzums ir 1500–1800. Kā jau 
teicu, liekajām kalorijām nogulsnējoties, veido-
jas taukaudi.
Trešā lielā problēma ir mazkustīgs dzīvesveids. 
Pēc statistikas, vienai trešdaļai Latvijas iedzīvo-
tāju ir mazkustīgs dzīvesveids. Starp citu, kā jums 
pašai liekas, kura nodarbe ir aknām viskaitīgākā? 
Droši vien neuzminēsiet. Televīzijas skatīšanās. 
(Smaida.) Skatoties televīziju, cilvēks, pirmkārt, ir 
mazkustīgs, otrkārt, viņam bieži vien gribas naš-
ķoties, gan iedzert kaut ko reibinošu.
Protams, aknu problēmas rada arī C vīrushepatīts.
– Par daudz un nepareizi ēdot, rodas tikai liekā 
svara problēmas vai arī aknu saslimšanas?
– Pie pārmērībām veidojas t.s. taukainā aknu sli-
mība. Pēc statistikas datiem, Eiropā katram cetur-
tajam cilvēkam ir ar alkoholu saistītā un katram 
ceturtajam – ar alkoholu nesaistītā taukaino 
aknu slimība, ko attiecīgi izraisa pārlieka ēšana 
un mazkustīgs dzīvesveids. Tātad kopumā tā skar 
pusi Eiropas iedzīvotāju. Ne visiem, kam akna ir 
aptaukojusies, process strauji virzās uz priekšu, 
bet daļai var attīstīties aknu ciroze. Jā, jā, arī tiem, 
kas nelieto alkoholu.

– Neliels alkohola daudzums, piemēram, 
30–50 g alkohola dienā, veselībai ir kaitīgs 
vai nav?
– Alkohols ir ļoti individuāla lieta. Pirmkārt, mēs 
nekad nezinām, cik lielu devu cilvēks var izturēt. 
Vienam 50 g ir šķietami nekas, cits jau to uzreiz 
jūt. Otrkārt, mēs nekad nezinām, vai cilvēks pēc šīs 
pirmās, otrās vai trešās glāzes nekļūs atkarīgs. Var 
gadīties, ka jau pēc pirmajiem 50 g rodas nepārva-
rama tieksme pēc nākamās alkohola devas. Mēdz 
jau teikt, ka glāze sarkanvīna ir pro�lakse pret 
sirds un asinsvadu slimībām, taču manā praksē 
ir bijuši cilvēki, kas tieši šādi nodzērušies. Regu-
lāri lietojot jebkuru apreibinošu vielu, veidojas t.s. 
devas atkarība. Tas nozīmē, ka ar laiku cilvēkam ir 
tieksme šo devu vēl un vēl palielināt.
Taču galvenais iemesls aknu veselības sakarā, 
kāpēc regulāra alkohola lietošana ir kaitīga, ir tas, 
ka akna pastāvīgi atrodas etanola stresa stāvoklī 
un nedabū no tā atpūsties. Tāpēc ir atzinums, ka 
labāk reizi pusgadā iedzert vairāk, nevis katru 
dienu pa nelielai devai.
– Vai cilvēks pats jūt, ka aknas ir aptaukojušās 
vai sākušās citas problēmas?
– Aknu slimības bieži, īpaši sākuma stadijā, saim-
nieku netraucē, jo aknām ir lielas funkcionālās 
rezerves un nepieciešamības gadījumā notiek 
bojāto šūnu kompensācija. Līdz ar to lielākā daļa 
cilvēku aptaukošanos nejūt. Ja aptaukošanās ir 
liela, palielinās aknas izmērs, un tad cilvēks var 
just smaguma un pilnuma sajūtu paribē.
Tā kā aknu saslimšanu sākumā cilvēks nejūt, rodas 
savlaicīgas diagnostikas problēmas. Nereti aknu 
kaites atklāj nejauši citu saslimšanu sakarā, kaut 
labā pašsajūta jau labu laiku bijusi mānīga.

– Kādas ir aknu aptaukošanās diagnostikas 
iespējas? 
Viens no pirmajiem izmeklējumiem, kas var uzrā-
dīt aknu aptaukošanos, ir parastā ultrasonogrā-
�ja. Tajā svarīgi divi rādījumi – aknu lielums un 
aknu ehogenitāte jeb blīvums. Ja aknā uzkrājušies 
tauki, tā kļūst blīvāka un, skatoties ultrasonogrā-
�ski, tā ir gaišāka.
Slimībai attīstoties, var paaugstināties ALAT, 
ASAT aktivitāte, holesterīna līmenis u.c. rādītāji. 
Ir izjaukts vielmaiņas process, organisms vēlas to 
sakārtot, taču tas ir ļoti grūti izdarāms, jo lielā kalo-
riju slodze, mazkustīgs dzīvesveids u.c. uzspiež 
savus nosacījumus. Veidojas t.s. metabolais sin-
droms, kur aknas kā galvenā metabolā procesa 
bāze ieņem vadošo vietu.
– Vai ALAT un ASAT testi šķietami veselam cil-
vēkam ir jāveic regulāri?
– Pieaugušam cilvēkam pēc 30–40 gadu vecuma 
vienu reizi gadā vajadzētu noteikt ALAT, ASAT 
aktivitāti, veikt ultrasonogrā�ju un, ja nepiecie-
šams, vēl citus izmeklējumus. Šie izmeklējumi 
palīdz laikus atklāt aknu taukaino slimību, kas 
varētu būt saistīta ar dažādiem etimoloģiskajiem 
faktoriem, perēkļainas izmaiņas aknās un citas 
problēmas. Ja ir paaugstināta ALAT aktivitāte, 
noteikti jāpārbauda iespējamā saslimšana ar C 
vīrushepatītu, ar kuru var in�cēties nejauši. Kā 
lielākajai daļai hronisko aknu slimību, sākotnējā 
posmā parasti veselības traucējumus nejūt.
– Kas cilvēkam jādara, ja kāds no šiem rādītā-
jiem ir paaugstināts?
– Protams, jāiet pie ārsta, vislabāk ar ģimenes 
ārsta nosūtījuma pie hepatologa. Taukainajai 
aknu slimībai ir vairākas stadijas: vienkāršs tauku 
uzkrājums aknās, tauku izraisīts iekaisums, �broze, 
ciroze. Aknu cirozes stadijā ir vairāk vai mazāk 
izteiktas klīniskās parādības, izmainīti vairāku ana-
līžu rādītāji. Tas atvieglo diagnostiku. Grūtāk par 
izmaiņām aknās spriest taukainās aknu slimības 
sākotnējās stadijās. Viena no informatīvākajām 
izmeklēšanas metodēm šajā situācijā varētu būt 
aknu biopsija. Ar tās palīdzību tiek iegūti aknu 
audi, kas tiek izvērtēti mikroskopiski. Hepatologs 
parasti nosaka šī izmeklējuma nepieciešamību, kā 
arī iegūto morfoloģisko rezultātu un citu izmek-
lējumu kopīgo analīzi.
– Kas ir hepatoprotektori un kad tie cilvēkam 
ir nepieciešami?
– Hepatoprotektori ir medikamenti, kas uzlabo 
aknu darbību un zināmā mērā pasargā tās 
no toksisko vielu iedarbības. Tas var būt gan 
alkohols, gan, piemēram, sadzīves ķīmija, 
par kuras ietekmi uz veselību mēs bieži vien 
nemaz neaizdomājamies.
Atsevišķos gadījumos hepatoprotektorus var lie-
tot pro�laktiski, īpaši, ja cilvēks zina, ka uz viņa 
aknām iedarbosies kas nevēlams. Bet lielāko-
ties tos lieto aknu slimību gadījumos; vislabāko 
rezultātu tie sniedz slimību sākumstadijās. Taču ir 
ļoti svarīgi atcerēties – lai hepatoprotektori dotu 
rezultātus, jāievēro gan samērīga diēta, gan jāno-
darbojas ar �ziskajām aktivitātēm.
Hepatoprotektoru ir diezgan daudz, un katram no 
tiem ir vairāk vai mazāk izteikta sava pamatievirze, 
nianses. Tā, piemēram, Essentiale Forte N satur 
fosfolipīdus. Tie ietilpst visu šūnu membrānās. 
Tos lietojot, mēs stiprinām šūnu membrānas, tai 
skaitā aknu šūnu. Tādā veidā aknas tiek pasargā-
tas no kaitīgo faktoru ietekmes pro�laktiski, kā arī 
tiek veicināti metabolisma procesi tajās, tai skaitā 
mazinot aknu taukainību u.c.
Praksē pastāv arī citi aknu darbību ietekmējoši 
medikamenti, tomēr, izvēloties vienu vai otru 
preparātu, būtu vēlams konsultēties ar ārstu 
vai farmaceitu.

Visvairāk aknām kaitē televizors
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Jāzeps Keišs: «Pēc statistikas datiem, Eiropā katram ceturtajam cilvēkam ir ar alko-
holu saistītā un katram ceturtajam – ar alkoholu nesaistītā taukaino aknu slimība, 
ko attiecīgi izraisa pārlieka ēšana un mazkustīgs dzīvesveids.»



Tauta unVeselība



16

Tauta unVeselība

VESELĪGS DzĪVESVEIDS

EVITA HOFMANE

Šogad Rīgas Austrumu klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā (RAKUS) ir izveidota 
jauna Gastroenteroloģijas, hepatoloģi-
jas un nutrīcijas klīnika. Kopš klīnika ir 
sākusi darboties, tās vadības mērķis ir 
radīt vienotu sistēmu, kādā pacientiem 
tiek sniegta palīdzība: ambulatorā pie-
ņemšana, diagnostika, ekspertīzes un 
arī stacionāra pakalpojumi.

Par klīnikas darbu stāsta tās vadītājs docents 
Aleksejs Derovs.

– Gastroenteroloģija ir viena no internās medicī-
nas (iekšķīgās slimības) pamatnozarēm, tāpēc ir 
būtiski, lai tā būtu sakārtota un mēs spētu nodro-
šināt maksimālu izmaksu efektivitāti, modernu 
klīnisko diagnostiku un ārstēšanu pacientiem. Ir 
svarīgi arī šajā Daugavas krastā nodrošināt speciālu 
pieeju gastroenteroloģisko pacientu ārstēšanā. 
Mums ir klīniskais dienests, dietoloģijas dienests, 
endoskopiju dienests. RAKUS ietvaros sadarboja-
mies ar visām slimnīcas struktūrvienībām, ieskaitot 
Onkoloģijas un Infektoloģijas centrus.

Kas ir nutrīcija?
Tulkojot no angļu valodas, tas nozīmē «uztura 
terapija». Tātad uzturs pats par sevi var ietekmēt 
pacientu stāvokli. Ārzemēs vārdam nutrīcija bieži 
vien pievieno arī vārdu «klīniskā», tātad «klīniskā 
nutrīcija». Šajā gadījumā mēs runājam ne tikai par 
diētas ieteikumiem un sabalansētas ēdienkartes 
sastādīšanu, bet arī par nozīmīgām lietām, ko dara 
stacionāros. Piemēram, parenterālā un enterālā 
barošana, kad pacientam ar zondes palīdzību 
tieši zarnā vai vēnā ievada speciālus barības kok-
teiļus, ja viņš kaut kādu iemeslu dēļ nevar barību 
uzņemt perorāli (norīt).

Vai cilvēks ir tas, ko viņš ēd?
Es atbalstu uzskatu, ka cilvēks ir tas, ko viņš ēd. 
Ja mūsu diēta ir sabalansēta, satur pietiekoši 
daudz šķiedrvielu un citu ēdiena frakciju, tad 
cilvēks necieš no vitamīnu, mikroelementu un 
aminoskābju trūkuma organismā, viņš pilnvēr-
tīgi saņem visu nepieciešamo kompleksu. Taču, 
ja cilvēks ikdienā lieto šaura spektra produktu 
klāstu, tas maina lietas būtību, un pēc kāda laika 
organismā izveidosies vitamīnu vai minerālvielu 
de�cīts. Sākumā cilvēks to nepamanīs, bet gala 
rezultātā var attīstīties veselības problēmas; atse-
višķos gadījumos tās var būt diezgan izteiktas 
un bīstamas. Šādiem cilvēkiem parasti nav kāda 
viena noteikta mikroelementa vai vitamīna de�-
cīts, bet komplekss trūkums. Jo lielāks būs vita-
mīnu trūkums, jo sliktāk tas padosies ārstēšanai. 
Turpinot ierasto dzīvesveidu, nerūpējoties par 
veselību, nepareizi ēdot, atsevišķos gadījumos tas 
var beigties diezgan dramatiski, pat letāli. Negribu 
dramatizēt, bet tā var notikt.

Pavasaris, nogurums, nervozitāte
Daudz tiek runāts par to, ka vitamīnu izteiktāk 
trūkst pavasarī, taču tas ir diezgan individuāli. 
Ja cilvēkiem ir trūcīgs uzturs, mazkustīgs dzīves-
veids, viņi neko nedara savas veselības uzturēša-
nai, tad varam gaidīt, ka visu gadu būs problēmas 
ar vitamīnu de�cītu. Tomēr jāņem vērā arī fakts, 
ka dzīvojam vairāk uz ziemeļiem, tāpēc uz pava-
sara pusi daudziem būs A, D, E vitamīnu nepie-
tiekamība, bieži vien trūkst arī C vitamīna. Ziemā 
daudzi pārslimo saaukstēšanās, infekcijas slimī-
bas, kas ietekmē imunitāti. Visas organisma rezer-
ves, ko bijām sagatavojuši iepriekšējā vasarā un 

rudenī, bieži vien ir izsīkušas, un visbiežāk prasās 
«pievedums» no ārpuses, lai varētu nodrošināt 
veselīgu dzīvi, arī atnākot pavasarim.

Ko organisms pats spēj sintezēt?
Visi vitamīni, ko organisms pats spēj sintezēt un 
kas piedalās organisma metabolisma uzturēšanā, 
ir svarīgi. Nevar strikti nodalīt: jā, tas viens būs 
mūsu draugs, bet uz otru varam paskatīties reizi 
desmit gados un ar to būs gana. Uzmanība jāpie-
vērš visam vitamīnu un mikroelementu kopu-
mam. Ir vitamīni, ko varam sintezēt paši, un parasti 
tas ir pašpietiekams un pašregulējams process, 
ar nosacījumu, ka cilvēkam nav nekādu hronisku 
saslimšanu. Tie ir, piemēram, PP (B3), B5 (panto-
tēnskābe) un K vitamīni. Visu vitamīnu sintēzē pie-
dalās normāla zarnu mikro�ora. Ja tā nav izjaukta, 
pacients vairākas reizes gadā nav lietojis antibio-
tikas, tad K un PP vitamīna sintēze tiek nodroši-
nāta normālā daudzumā. Taču tādi vitamīni kā D, 
C, B1 (tiamīns), B2 (ribo�avīns), B9 jeb Bc (folskābe) 
un citi ir jāuzņem ar sabalansētu uzturu, citādi ar 
laiku attīstīsies šo vitamīnu de�cīts.

Kad vitamīnu trūkst
Ir vitamīni, kuru daudzumu viegli varam noteikt 
laboratorijā, piemēram, D vitamīns. Šī vitamīna 
noteikšana šobrīd ir modē, taču D vitamīna nepie-
tiekamība vai de�cīts Latvijā ir izplatīta problēma. 
Taču parasti mēs raugāmies uz klīniskajām pazī-
mēm – vai pacientam ir kādas izpausmes, kas 
varētu būt saistītas ar konkrētā vitamīna de�cītu, 
vai varbūt ir izveidojies kombinēts de�cīts. Tad šo 
vitamīnu nozīmējam.

Ko papildus vajadzētu 
uzņemt visvairāk
Cilvēkiem Latvijā noteikti jādomā par D vitamīna 
lietošanu. Es iesaku katram, vai viņam būtu 10 vai 

60 gadu, noskaidrot, kāds ir asinīs cirkulējošā D 
vitamīna daudzums. D vitamīnu uzņemam divos 
veidos – saules staru ietekmē uz ādas notiek reak-
cija, kā rezultātā veidojas D vitamīns. Latvijā tas ir 
diezgan grūti realizējams. Otrs, alternatīvais ceļš 
ir uzņemt vitamīnu ar pārtiku. D vitamīns ir tau-
kos šķīstošs, līdz ar to jālieto pilnpiena produkti 
(biezpiens, piens, olas u.tml.), dažāda veida labie 
tauki – piemēram, aknas, ikri, eļļa, nevis speķis, u.c. 
Ja pacientam ir trūcīga diēta, tad noteikti orga-
nismā būs D vitamīna nepietiekamība vai de�-
cīts. Jādomā arī par A vitamīna uzņemšanu, jāēd 
produkti, kas bagātīgi satur A vitamīnu – piena 
produkti, zivis, gaļa, aknas u.c.

Nosacīti cilvēkus, kuriem vitamīni jāuzņem 
papildus, varam iedalīt divās grupās. Pirmajā ir 
pacienti ar dažādām veselības problēmām – kar-
diovaskulārām saslimšanām, reimatoloģiskām 
kaitēm, gremošanas trakta slimībām. Īpaši tas 
ir būtiski pacientiem ar hroniskām gremošanas 
trakta slimībām, jo šādiem pacientiem ļoti iespē-
jami uzsūkšanas traucējumi, kā rezultātā vērojama 
vitamīnu nepietiekamība. Šādos gadījumos ļoti 
iespējams, ka cilvēkam būs vairāku vitamīnu de�-
cīts un tos vajadzēs uzņemt papildus.

Otrā grupā cilvēkiem nekas nekaiš, bet var būt 
palielināts �zioloģiskais patēriņš (bērni, pusaudži, 
grūtnieces, sportisti u.c.). Tas ir, šai cilvēku grupai ir 
lielākas organisma prasības pret konkrētām mine-
rālvielām un vitamīniem. Viņiem jāvelta papildu 
spēki, lai uzturētu vitamīnu un minerālvielu dau-
dzumu organismā pietiekošā līmenī. Visticamāk, 
šiem cilvēkiem kaut ko vajadzēs lietot papildus: 
vismaz reizi gadā jāiziet multivitamīnu kurss.

Mans galvenais ieteikums visiem, arī tiem, kuru 
organismā nav vērojams vitamīnu trūkums, ir 
viens: ievērot veselīgu dzīvesveidu, neaizmirst 
par �zisku aktivitāti, ēst pilnvērtīgu, bagātīgu 
un sabalansētu uzturu, kurā ir pārstāvēti dažādi 

produkti, lietot daudz šķidruma, uzturēties svaigā 
gaisā. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem mēs konsta-
tējam veselības problēmas, un tad atklājas, ka 
viņiem ir grūtības ar vitamīnu uzsūkšanos, trūcīgs 
vai nepilnvērtīgs uzturs utt. Tagad modē ir daž-
nedažādas diētas: vienu nedēļu ēdīsim tikai biez-
pienu, nākamo – tikai ķirbjus, kaut ko neēdīsim 
vispār. Tā ir slikta parādība. Ideālas diētas nav. Tās 
ievērojot, var iegūt ne sevišķi patīkamus rezultā-
tus. Svars varbūt arī samazināsies, bet parādīsies 
citas problēmas.

Organismam svarīgie vitamīni un minerālvielas
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Aleksejs Derovs: «Tiek uzskatīts, ka vitamīnu vairāk trūkst pavasarī, taču tas ir diez-
gan individuāli. Ja cilvēkiem ir tikai trūcīgs uzturs, mazkustīgs dzīvesveids, viņi neko 
nedara savas veselības uzturēšanai, tad varam gaidīt, ka visu gadu būs problēmas 
ar vitamīnu deficītu.»

Ja runājam par veselu cilvēku, tad, ņemot vērā garo ziemu, iespē-
jamās saslimšanas, pavasarī būtu vēlams iziet vienu kompleksu 
polivitamīnu kursu. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem ar hroniskām slimī-
bām, vēl jo vairāk ar hroniskām gremošanas trakta slimībām. Tas ir 
būtiski, jo visas saslimšanas novājina organismu, un līdz ar to atkal 
vajag uzkrāt rezerves, jo vasara vēl ir diezgan tālu.

IETEIKUMS

B1 vitamīns – trauksme, nemiers, galvassāpes, depresija, ātra 
nogurdināmība, apetītes zudums, slikta dūša, aizdusa, tahikardija. 
Deficītam savukārt ir raksturīga Beri-Beri slimība.
B2 vitamīns – angulārs stomatīts, heiloze, ādas lobīšanās, glosīts, 
asarošana, cerebrāla nepietiekamība.
B3 (PP) vitamīns – pelagra, kas izpaužas ar caureju, dermatītu, 
gremošanas traucējumiem.
B5 (pantotēnskābe) vitamīns – locītavu sāpes, matu pa-
stiprināta izkrišana, sāpes ekstremitātēs, depresija, imunitā-
tes samazināšanās.
B6 (piridoksīns) vitamīns – galvassāpes, ātra nogurdināmība, 
dermatīts, glosīts, stomatīts, polineiropātija.
Bc (B9, folskābe) vitamīns – megaloblastiska anēmija, glosīts, 
stomatīts, caureja. Grūtniecēm šī vitamīna deficīts var izraisīt priekš-
laicīgas dzemdības un pēcdzemdību asiņošanu. Auglim savukārt 
tas draud ar mugurkaula attīstības anomālijām un anencefāliju.
B12 (ciankobalamīns) vitamīns – megaloblastiska anēmija, 
galvas sāpes, ātra nogurdināmība, aizdusa, apetītes zudums.
C (askorbīnskābe) – darbspēju samazināšanās, vājums, nespēks, 
biežas respiratoras saslimšanas, miegainība, sīki asins izplūdumi uz 
ādas. Deficīts (attīstās pēc 3–6 mēnešiem) raksturojas ar smagu 
slimību – cingu.
A (retinols) vitamīns – redzes adaptācijas traucējumi, ādas un 
gļotādas bojājumi, kseroftalmija jeb radzenes sausums, matu izmai-
ņas, gremošanas un imūnsistēmas traucējumi.
D (ergokalciferols, holekalciferols) vitamīns – bērniem – 
rahīts, attīstības traucējumi, mugurkaula un apakšējo ekstremitāšu 
deformācija; pieaugušajiem – osteomalācija un osteoporoze.
E (tokoferols) vitamīns – progresējošs vājums, muskuļu sāpes, 
dzimumfunkcijas traucējumi, aborti.

Vitamīnu  
trūkuma pazīmes

Dzelzs – anēmija, muskuļu sāpes, glosīts, garšas un ožas pārmaiņas 
u.tml.
Jods – vairogdziedzera slimības, bērniem – garīga atpalicība.
Kālijs – vājums, nogurdināmība, ģīboņi, arteriālā spiediena sama-
zināšanas, anoreksija, aizcietējumi, slikta dūša, vemšana, sirds ritma 
traucējumi, ādas pārmaiņas u.tml.
Kalcijs – osteomalācija un osteoporoze, krampji, sāpes muskuļos, 
biežas infekciozas saslimšanas, nervozitāte, depresija, hiperakti-
vitāte u.tml.
Fizioloģiskais fosofors – vājums, apetītes trūkums, sāpes kaulos, 
parestēzijas.
Magnijs – dispepsija, tahikardija, hiper- vai hipotensija, trauksme, 
depresija, parestēzijas, galvas reiboņi, krampji, muskuļu vājums, matu 
izkrišana un nagu trauslums.
Cinks – anēmija, ādas un gļotādas bojājumi, konjunktivīts un citi 
acs bojājumi, gremošanas traucējumi, sekundārs imūndeficīts, dzi-
mumorgānu disfunkcija u.tml.
Varš – imunitātes samazināšanās, hipotireoze, ādas un nagu izmai-
ņas, ateroskleroze, aknu funkciju traucējumi, katarakta, organisma 
novecošanās, reproduktīvā nepietiekamība u.tml.

Minerālvielu 
trūkuma pazīmes
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ActaVit GOLD
ActaVit Gold N60
Multivitamīni + Minerālvielas
Satur plaša spektra būtiski svarīgus
vitamīnus un minerālvielas

Pieaugušajiem: viena kapsula dienā

NEIZMANTOT UZTURA BAGĀTINĀTĀJU KĀ PILNVĒRTĪGA UN
SABALANSĒTA UZTURA AIZVIETOTĀJU!

Sastāvs:  kalcijs  – 162 mg, fosfors  – 125 mg, magnijs – 100 mg, kālijs  – 40 mg, vitamīns C - 60 mg,
dzelzs  – 14 mg, vitamīns E - 10 mg, cinks - 7,5 mg, pantotēnskābe - 6 mg, mangāns - 2,5 mg,
vitamīns A - 800 µg, varš – 700 µg, vitamīns B6 – 2 mg, vitamīns B1 - 1,4 mg, vitamīns  B2 – 1,6 mg,
luteīns  - 250 µg, folijskābe - 200 µg, jods - 150 µg, biotīns - 150 µg, hroms - 25 µg, selēns - 25 µg,
molibdēns - 25 µg, vitamīns K - 30 µg, vitamīns D - 5 µg, vitamīns B12 - 1 µg

Zelta formula
      aktīvai dzīvei!

Jaunums!

Nopērkams aptiekās
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PAcIENTU IzGLĪTĪBAI

AIJA KALĒJA

Plosošas sāpes vēdera augšdaļā starp 
krūšu kaulu un nabu, dedzināšana kuņģī, 
kas parādās starp ēdienreizēm un agrās 
rīta stundās un ilgst vairākas minūtes vai 
pat stundas, nelabums, vemšana, ape-
tītes un svara zudums, nogurums un 
asiņošana – tie ir simptomi, kas rakstu-
rīgi kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas 
čūlas slimībai.

Vienu lietu vajadzētu atcerēties katram no 
mums – viss, ko darām vai nedarām savas veselī-
bas labā, agrāk vai vēlāk sniegs jūtamus rezultā-
tus. Vai tie būs pozitīvi, vai tieši pretēji – negatīvi, 
lielā mērā ir atkarīgs no mums pašiem.
«Bieži vien mēs gaidām, ka citi par mums parū-
pēsies, taču pašiem ir jāuzņemas atbildība par 
savu veselību,» uzsver Latvijas Jūras medicīnas 
centra Gastroklīnikas vadītāja, serti�cēta gas-
troenteroloģe un gastrointestinālās endosko-
pijas speciāliste, ārste Jeļena Derova. «Čūla ir 
nopietna saslimšana, taču ar atbilstošu aprūpi 
to var izārstēt. Galvenais nosacījums – rūpes par 
savu ķermeni ar veselīgu uzturu, kā arī regulāras 
�ziskas aktivitātes, kas palīdz cīnīties ar stresu. 
Tad iespēja iegūt čūlu ir daudz mazāka, bet, ja 
čūla tomēr diagnosticēta, atveseļošanās periods 
ievērojami samazināsies.»
Par čūlas slimību, tās cēloņiem un ārstēšanu 
saruna ar ārsti.

– Cik izplatīta Latvijā ir čūlas slimība?
– Par čūlas slimības izplatību Latvijā varam spriest 
tikai aptuveni. Dažādu iemeslu dēļ cilvēki nenāk 
pie ārsta, tāpēc mēs pat orientējoši nevar pateikt, 
cik ir šo slimnieku. Ekonomiski attīstītajās valstīs 
čūlas slimība ir aptuveni 10% iedzīvotāju, bet es 
pieļauju, ka Latvijā slimnieku skaits ir lielāks. Kla-

siskos čūlas gadījumos slimībai raksturīgi saasi-
nājumi rudenī un pavasarī. Diemžēl slimnieki pie 
mums bieži vien ierodas tikai tad, kad jau ir izvei-
dojušās komplikācijas – čūlas asiņo, tās ir perforē-
tas. Vēlos uzsvērt, ka čūlas slimība ir izārstējama, 
ja to dara laikus.
– Kādi ir čūlas slimības simptomi?
– Simptomi, kas raksturīgi kuņģa un divpadsmit-
pirkstu zarnas čūlas slimībai, ir sāpes pakrūtē, kas 
parādās starp ēdienreizēm un agrās rīta stun-
dās un ilgst vairākas minūtes vai pat stundas, 
nelabums, vemšana, apetītes un svara zudums, 
nogurums un asiņošana. Ja kāds no simptomiem 
parādās vienu reizi, tad lielam uztraukumam nav 
pamata. Taču, ja šie simptomi atkārtojas vai ir 
regulāri, nekavējoties jādodas pie ārsta. Jāpie-
vērš uzmanība izmaiņām pašsajūtā, piemēram, 
ja pēkšņi parādās nepamatota un neizskaidro-
jama vājuma sajūta. Tad jāveic asins analīzes, 
jāpārbauda vēdera dobums, veicot ultrasono-
grā�ju un gastroskopiju, lai noteiktu diagnozi. 

Gastroskopijas laikā varam paņemt analīzes un 
noteikt, vai pacientam ir helikobaktērija.
– Kas izraisa čūlas slimību?
– Čūlas slimība – gremošanas trakta augšējās 
daļas dziļš gļotādas bojājums – ir pazīstama gad-
simtiem ilgi. 19.–20. gadsimtā bieži kā ārstēša-
nas metodi pielietoja kuņģa rezekciju. Ārstēšanas 
rezultāti krietni uzlabojās, kad tika radīti efektīvi 
medikamenti. Par revolūciju kuņģa čūlas slimī-
bas ārstēšanā uzskata brīdi, kad tika pierādīta 
helikobaktērijas saistība ar čūlas slimības rašanos.
Divi galvenie faktori, kas izraisa čūlas slimību, ir 
helikobaktērijas infekcija un nestereoīdo pretie-
kaisuma zāļu lietošana (diklofenaks, aspirīns, ibu-
profēns u.c.). Vairāk nekā 90% divpadsmitpirkstu 
zarnas un 70% kuņģa čūlas gadījumu ir saistīti 
ar helikobaktērijas infekciju. Tagad kuņģa čūlu 
operē tikai komplicētos gadījumos, kad ir izvei-
dojies sašaurinājums, u.c. Pārējos gadījumos ārstē 
ar medikamentiem. Tiesa, pēdējā laikā novēro-
jam, ka jauniem cilvēkiem helikobaktērija tiek 
konstatēta retāk, tomēr čūlas rodas. Tātad ir kādi 
nenoskaidroti un neatklāti iemesli, kas to izraisa.
Helikobaktērija kombinācijā ar nesteroīdo pre-
tiekaisuma līdzekļu lietošanu dramatiski palielina 
risku saslimt ar kuņģa vai divpadsmitpirkstu zar-
nas čūlu. Šī saistība ir pierādīta 97% slimnieku ar 
divpadsmitpirkstu zarnas čūlu un 95% pacientu 
ar kuņģa čūlu.
Vēl viens čūlas veidošanās iemesls ir sālsskābes 
hipersekrēcija organismā (sālsskābes pārproduk-
cija). Ja pēc ārstēšanās kursa helikobaktērija ir 

iznīcināta, taču čūla atkārtojas, parasti ir vaino-
jams stress un medikamenti. Hipersekrēcija rodas 
uz to fona. Čūlas veidošanos ietekmē arī smēķē-
šana – tā jebkurā orgānā pasliktina apasiņošanu, 
nenotiek audu barošana, un veidojas bojājumi. 
Čūla var rasties arī akūtas traumas rezultātā, pie-
mēram, apdegumi vai operācija.
– Kā tiek ārstēta čūlas slimība?
– Ja pacientam ir helikobaktērija un izveidojusies 
čūla, jālieto medikamenti. Pamatterapija ir divu 
antibiotiku kombinācija kopā ar zālēm, kas sama-
zina sālsskābes sekrēciju. Ir pierādīts, ka tikai visas 
trīs zāles kopā dod ļoti labu efektu. Parasti zāļu 
kurss ilgst 7–10 dienas, ārstēšana lielākoties ir ļoti 
sekmīga, un mēs varam izārstēt 85–90% pacientu. 
Ārstēšanu var veikt ambulatori.
Parasti čūla rētojas un sadzīst, bet, ja tā atkārtojas, 
atkal veicam helikobaktērijas noteikšanas testu. 
Ja čūla ir, tā ir endoskopiski jānovēro un pēc kāda 
laika atkal jāveic gastroskopija. To, kā rīkoties katrā 
individuālā gadījumā, izvērtē ārsts. Piemēram, 
pacientam ir slikta dūša, un viņš domā, ka kaut 
kas nav kārtībā ar kuņģi. Taču varbūt patoloģija 
ir pavisam citur – žultspūslī, zarnu traktā vai aiz-
kuņģa dziedzerī. Ja ir kādas sūdzības par vese-
lību, vienmēr vajag veikt izmeklējumus. Tā mēs 
varam uzstādīt diagnozi un sākt ārstēšanu. Daž-
reiz pacientiem, kuriem agrāk bijusi čūlas slimība, 
veidojas stenozes (sašaurinājumi) un deformāci-
jas. Ja ir komplicēts gadījums, kam ir tendence 
atkārtoties, čūla asiņo, tad jāizvērtē operāci-
jas nepieciešamība.

Ja slimība ir atklāta, to, protams, vajag ārstēt, taču 
jāskatās arī uz čūlas izraisītāju. Vienam pacientam 
čūla parādās ēšanas režīma kļūdu dēļ, citam tās ir 
nervu sistēmas problēmas. Lai izveseļotos, nepie-
tiek tikai ar medikamentiem – jāmaina arī ēšanas 
režīms, paradumi.
– Ko cilvēks pats var darīt, lai čūla nerastos? 
Ko jūs ieteiktu tiem pacientiem, kuri reiz jau 
slimojuši un nevēlas, lai čūla atkal rastos 
no jauna?
– Jāatzīst, ka liela nozīme ir darba režīmam. Ja 
cilvēks strādā naktīs vai viņam ir darbs maiņās, 
tiek traucēti bioritmi un cieš veselība. Tā ir viena 
no lietām, ko mēs nevaram tik viegli mainīt. Ļoti 
liels čūlas veidošanās riska faktors ir smēķēšana. 
Liela loma ir pareizam, sabalansētam uzturam. 
Pacienti bieži domā, ka vārds «diēta» nozīmē to, 
ka drīkstēs ēst tikai putriņas un dzert ūdeni. Īste-
nībā diēta nozīmē ēst regulāri, vismaz trīs reizes 
dienā un veselīgu ēdienu. Ir ļoti svarīgi pievērst 
uzmanību tam, ko ēd.
Īpaši es gribētu uzrunāt sievietes. Kad slimība 
diagnosticēta un izrakstītas zāles, kā arī nozī-
mēts regulārs ēšanas režīms, sieviete tik un tā 
paliek sieviete. Nekur nepazūd vēlme būt ne tikai 
veselai, bet arī skaistai. Viņai šķiet, ka augumam 
jābūt slaidam, ko veicina žurnālos redzamie sie-
viešu skaistuma «etaloni». Sevišķi sarežģīti sekot 
noteiktajiem ēšanas paradumiem ir gadījumos, 
ja atklāta divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimība. 
Kāpēc? Tāpēc, ka divpadsmitpirkstu zarnas čūla 
«prasa ēst». Sāpes šīs slimības gadījumā rodas, 
kad cilvēks nav paēdis, badojas. Piemēram, ja bro-
kastis tiek ieturētas pulksten astoņos no rīta, bet 
pusdienas ir tikai četros pēcpusdienā. Starplaikā 
starp šīm ēdienreizēm rodas tā sauktās «bada» 
sāpes, kas notiek sālsskābes pārmērīgas sekrēci-
jas dēļ. Divpadsmitpirkstu zarnas čūla pieprasa, 
lai sieviete ēd bieži. Lielākajai daļai sieviešu tā ir 
liela problēma, tāpēc biežais ēšanas režīms šķiet 
nepieņemams. Vēl viens moments, kas sievietēm 
nepatīk, ir ēšana vakarpusē. Ir ļoti daudz dažādu 
rakstu par to, kā viegli novājēt, taču viens no gal-
venajiem noteikumiem ir tāds, ka nedrīkst ēst pēc 
sešiem vakarā. Čūlas slimības gadījumā obligāti 
jāēd uz nakti. Vismaz pulksten 21 un nedaudz, 
taču tukšā dūšā gulēt iet nedrīkst.
Čūlas slimniekiem ļoti piesardzīgi jāizturas pret 
alkohola lietošanu. Ja cilvēks regulāri lieto neste-
roīdos pretiekaisuma līdzekļus, ir dispepsija, 
sāpes, slikta dūša, tad paralēli jālieto zāles, kas aiz-
sargā kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnu gļotādu.
Pacientiem, kuriem kuņģa zarnu trakta kaites ir 
hroniskas, pie speciālista ir jāgriežas laikus, lai 
slimību neielaistu. Varbūt pirmajā reizē ģimenes 
ārsts var izvēlēties terapiju pēc saviem ieskatiem, 
taču, ja tas nelīdz un slimības uzliesmojumi atkār-
tojas, iespējams, zāļu shēmas ir izvēlētas nepa-
reizi un jāvēršas pie speciālistiem. Gadījumos, ja 
pacients ir vecāks par 45 gadiem un asinsradi-
niekiem ir bijusi čūlas slimība, noteikti jāiet pie 
ārsta un jāveic izmeklējumi. Protams, arī tad, ja 
simptomi vērojami jaunākiem slimniekiem. Labāk 
veikt pārbaudes desmit cilvēkiem un konstatēt, 
ka čūlas slimības nav, nekā nepārbaudīt vienu, 
kuram pēc tam attīstās kuņģa vēzis.
 Katram ir sava vājā vieta organismā, citreiz tas ir 
arī ģenētiski determinēts. Ja ir sūdzības, nedrīkst 
gaidīt, ka kļūs labāk, jo ticamāk, ka kļūs sliktāk. 
Vajag laikus vērsties pie ārsta un veikt izmeklē-
jumus, kā arī darīt visu, lai slimība neatkārtotos. 
Bieži ir tā: kad cilvēkam ar čūlas slimību veselī-
bas stāvoklis uzlabojas, viņš vairs nevēlas ievērot 
diētu un citus nosacījumus, lai slimība neatkār-
totos. Taču jāatceras, ka tas viss taču tiek darīts 
mūsu pašu labā!
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Jeļena Derova: «Divi galvenie faktori, kas izraisa čūlas slimību, ir helikobaktērijas 
infekcija un nestereoīdo pretiekaisuma zāļu lietošana (diklofenaks, aspirīns, ibupro-
fēns u.c.). Vairāk nekā 90% divpadsmitpirkstu zarnas un 70% kuņģa čūlas gadījumu 
ir saistīti ar helikobaktērijas infekciju.»

Ārstēt kuņģa čūlu – pacietīgi un atbildīgi

Čūlas slimībai 
raksturīgas sāpes 
pakrūtē un slikta dūša. 
Ja tā notiek vienu reizi, 
tad lielam uztraukumam 
nav pamata. Taču, ja 
šie simptomi atkārtojas 
vai ir regulāri, 
jādodas pie ārsta.
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Diētas rekomendācijas pacientiem ar čūlas slimības paasinājumu un/vai izteiktiem simptomiem:
Ievērojiet ēšanas režīmu – ēdiens jāuzņem 5–6 reizes dienā, nelielām porcijām, labi sakošļājot. Ēdienam vajadzētu būt ne pārāk aukstam vai karstam 
(40–50° C).

Maize un miltu 
izstrādājumi

Otrie ēdieni

Gaļa un tās 
izstrādājumi

Zivis

Piena produkti

Olas

Graudaugi

Dārzeņi

Augļi

Saldie ēdieni

Mērces un piedevas

Dzērieni

Rekomendējamie produkti un ēdieni

Augstākā labuma kviešu maize (apkaltēta); sauss biskvīts, bezrauga cepumi

Piena zupas; dārzeņu, atsevišķi vārītas gaļas/zivs biezzupas, putras

Varīta (tvaicēta) vista, tītars, teļa gaļa, tvaicētas kotletes

Vārītas, tvaicētas liesas zivis (piem., zandarts); kotletes

Biezpiens, piens, liess siers, iebiezināts piens, svaigie sieri, saldais krējums

Tvaicēta omlete vai olu kultenis (ne vairāk kā 1–2 reizes dienā)

Pienā vai ūdenī vārītas putras (mannā, rīsu, attīrīta auzu pārslu, griķu pārslu)

Vārīti kartupeļi, burkāni, bietes, puķkāposti, jaunie kabači un ķirbji biezeņu veidā

Banāni, saldas ogas un augļi (izņemot tos, no kuriem ieteicams atturēties) rīvētā, 
vārītā vai ceptā veidā

Medus, cukurs, ievārījums, putukrējums, krēmi, zefīrs, pastillas, uzpūtenis

Piena, krējuma, olu-sviesta mērces

Vāja tēja ar pienu vai krējumu, kompoti, ķīseļi, mežrozīšu uzlējums

Produkti un ēdieni, no kuriem ieteicams atturēties

Svaiga kviešu, rudzu maize, pankūkas, pīrāgi, smalkmaizītes, tortes

Sātīgas gaļas, zivs, dārzeņu zupas, sēņu un koncentrēti buljoni, borščs, skābu kāpostu 
zupa, aukstā zupa

Trekna sarkanā gaļa (cūkgaļa, aitas gaļa) un putnu gaļa (pīle, zoss), konservi, desas, 
kūpinājumi, speķis

Treknas zivis (karpa, sams); zivis žāvētā, sālītā, vītinātā, ceptā, sautētā veidā

Piena produkti ar augstu skābes saturu, sāļi/pikanti sieri, sviests, biezpiena sieriņi, 
20% skābais krējums

Cepta omlete, ceptas olas, jēlas olas

Pilngraudu putras, grūbas, kviešu putraimi, griķu graudi, kukurūzas graudi, zirņi, pupas

Kāposti, gurķi, kāļi, redīsi, loki, ķiploki, skābenes, spināti, rutki, sēnes; dārzeņi 
skābētā, marinētā, sālītā, konservētā veidā

Skābi, negatavi un šķiedrvielām bagāti augļi un ogas

Šokolāde, halva, saldējums

Asas uzkodas, piedevas, tomātu mērce, mārrutki, pipari, majonēze, garšvielas

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
SIA KRKA Latvija, Mūkusalas 101, Rīga, LV-1004, 
Tālrunis 6 733 86 10, 6 733 86 11, Fakss 6 733 81 51

Informatīvais materiāls sagatavots sadarbībā ar Dr. Jeļenu Derovu (LJMC, Gastroklīnika)

Izmantotā literatūra:
1. Sleisenger and Fordtran's "Gastrointestinal and Liver disease"
8 edition p.1089-1130
2. Peptiskas čūlas slimība. Doctus, dec.2006 

PEPTISKAS ČŪLAS SLIMĪBA. 
VAI TĀ SKAR MANI? 
Peptiskas čūlas slimība ir bieži sastopama slimība, ekonomiski attīstītās  valstīs ar to slimo apmēram 10% iedzīvotāju.

Kas ir čūlas slimība?
Gremošanas trakta augšējās daļas dziļš gļotādas bojājums. Visbiežāk sastop kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlu. 

Kas izraisa čūlas slimību? 
 Helicobacter pylori infekcija 

 Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (piem., aspirīns, ibuprofēns) 

 Stress – psihoemocionālais stress un stress, ko izraisa smagas slimības (apdegums, trauma,  
 operācija, sepse vai plaušu, nieru, smadzeņu un citu iekšējo orgānu nopietni bojājumi u.c.) 

Kādi ir čūlas slimības simptomi?
 Sāpes pakrūtē, kas parādās no rīta tukšā dūšā vai 45 – 60 minūtes pēc ēšanas 

 Nakts sāpes (raksturīgas divpadsmitpirkstu zarnas čūlai)

 Nepatīkama sajūta pakrūtē, dedzināšana

Sāpes mazina ēšana, dažreiz arī vemšana. Simptomi kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlai nedaudz atšķiras, bet vēlams būtu (sevišķi vecumā 
pēc 45 gadiem) tos apstiprināt ar  objektīvu izmeklēšanas metodi (gastroduodenoskopiju). 

Ko pacients var darīt pats?
Atteikties no smēķēšanas, alkohola lietošanas. Ievērot ēšanas un dienas režīmu. Ja ilgstoši jālieto nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, ievērot 
medikamentu lietošanas norādījumus (piem., ārsta ieteikto devu, lietot pirms ēšanas u.c.). Veikt regulāras veselības pārbaudes.

Pievērsiet uzmanību saviem un savu tuvinieku ēšanas paradumiem un painteresējieties par cēloni, ja tie mainās. 
Ja arī kāds simptoms Jums nešķiet pietiekami nozīmīgs, lai ar to dotos pie ārsta, pārliecinieties, vai ārstam nav cits viedoklis.
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speciāli Tautai un veselībai

Sāpes kājās var būt dažādas izcel-
smes. Biežāk dzirdēts par vēnu saslim-
šanām, par tām brīdina medikamentu 
reklāmas un poliklīniku gaiteņos runā 
vecāka gadagājuma cilvēki. Taču lielā 
daļā gadījumu kāju sāpes izraisa peri-
fēro artēriju slimība, kas rodas, ja ilgākā 
laika posmā kājās nosprostojas artērijas 
un apstādina asinsriti, novedot pie kāju 
audu bojājumiem.

Nereti pacienti šai saslimšanai nepievērš pienā-
cīgu uzmanību, piemēram, «izrakstot» sev kom-
presijas zeķes, kas paredzētas vēnu ārstēšanai un 
perifēro artēriju slimības gadījumā var nopietni 
pasliktināt asinsriti kājās. Tikai ārsts var noteikt 
precīzu diagnozi un izvēlēties piemērotāko ārs-
tēšanas veidu, kas katrai saslimšanai ir atšķirīgs. 
Īpaši būtiski pēc iespējas ātrāk meklēt palīdzību 
pie mediķa, ja sāpes kājās parādās pie slodzes – 
noejot kādu ceļa posmu.

Par kāju artēriju nosprostošanos un to, kā 
nepieļaut būtiskas izmaiņas pacienta dzīves 
kvalitātē šīs saslimšanas dēļ, avīzei Tauta un 
veselība stāsta Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas asinsvadu ķirurģe Patrī-
cija Ivanova.

Smēķētēji saslimst 
četras reizes biežāk
Perifēro artēriju saslimšana ir aterosklerotiska 
slimība, ko izraisa smēķēšana, cukura diabēts, 
paaugstināts holesterīna līmenis, paaugstināts 
asinsspiediens, arī iedzimtība. Šie paši riska 
faktori kaitē sirdij un veicina galvas asinsvadu 
nosprostošanos. «Pacientiem ar perifēro artēriju 
slimību ir augstāks risks saslimt ar sirds asinsvadu 
slimību un augstāka mirstība no sirds un gal-
vas asinsvadu slimībām nekā pārējā populācijā. 

Pētījumos pierādīts, ka smēķēšana ir noteicošs 
faktors un smēķētāji saslimst ar perifēro asins-
vadu slimību pat četras reizes biežāk nekā ar 
koronāro asinsvadu saslimšanām,» stāsta dr. 
Patrīcija Ivanova. «Parasti tā ir vecu cilvēku sli-
mība, taču arvien biežāk saslimst samērā jauni 
pacienti.» Nereti ģimenes ārsti neiedomājas, ka 
perifēro artēriju saslimšana var būt pacientiem 
vecumā ap 50 gadiem. Līdz ar to viņi pie asins-
vadu ķirurgiem nonāk vēlāk, un slimība jau ir 
smagākā formā un grūtāk ārstējama.

Galvenā slimības pazīme – 
mijklibošana
«Galvenā saslimšanas pazīme ir sāpes kāju apak-
šējā muskulatūrā staigājot, ko sauc par mijklibo-
šanu. Cilvēks var noiet noteiktu posmu, un tad 
attīstās sāpes. Sāpes var parādīties, piemēram, 
pēc noieta puskilometra. Lai tās pārietu, jāapstā-
jas un jāpagaida, tad var ceļu turpināt. Šī saslim-
šana var ievērojami pasliktināt dzīves kvalitāti,» 
skaidro Patrīcija Ivanova. Ja nosprostota artērija, 
kājas nesaņem nepieciešamās barības vielas, skā-
bekli kāju audiem, un rodas sāpes. Attīstoties 
slimības smagākām formām, var rasties čūlas 
vai pat izveidoties gangrēna – kāja lēnām mirst. 
Čūlas, kas izveidojušās uz kājām perifēro artēriju 
saslimšanas gadījumā, nedzīst. Tas arī skaidro-
jams ar asinsapgādes nepietiekamību.

«Mēdz būt situācijas, kad mijklibošana izpa-
liek, bet pacientam uzreiz parādās nedzīstošas 
čūlas. Klasiska čūlu rašanās vietas ir pirkstu gali. 
Tie var kļūt arī melni, sākoties gangrēnai, tāpat 
šīs problēmas var arī kombinēties. Lielākajā daļā 
gadījumu pacienti neatšķir, vai problēma ir artē-
rijās vai vēnās, un uzskata, ka saskārušies ar vēnu 
slimību,» norāda ķirurģe.

Atbrīvojies no kaitīgiem 
ieradumiem!
Parādoties sāpēm kājās, jāvēršas pie ārsta, lai 
slimību neielaistu. Ja ārsts konstatē perifēro 

artēriju saslimšanu, piemērotākās ārstēšanas 
izvēlei nepieciešams izvērtēt, cik lielu distanci 
pacients var noiet, līdz parādās sāpes. Mijklibo-
šanu ārstē konservatīvi, proti, samazinot riska 
faktorus, atmetot smēķēšanu, sekojot holeste-
rīna līmenim (ar zālēm vai ar diētas palīdzību) un 
kontrolējot cukura līmeni asinīs, ja pacientam ir 
cukura diabēts. Tāpat ārsts nozīmē medikamen-
tozo terapiju, kas palīdz palielināt distanci, ko var 
noiet bez sāpēm.

Perifēro artēriju slimības 
tabu – mazkustīgums
Pacienti nereti iedomājas – ja sāp kājas, tās 
nevajag kustināt. Gluži pretēji – ja ir perifēro 
asinsvadu slimība, daudz staigāt ir īpaši sva-
rīgi. «Protams, ir citas slimības, piemēram, ste-
nokardija, kuru gadījumā tik tiešām liela slodze 
nav vēlama, taču, ja problēma ir kājās, ir jāiet. Ja 
sāp, jāpastāv un jāiet atkal,» iesaka dr. Ivanova. 
Šādus pastaigu treniņus ārsti saviem pacien-
tiem rekomendē, jo, slēdzoties artērijai, orga-
nisms pats cenšas risināt problēmu un veido 
apvedceļus nosprostotajām artērijām. Tos sauc 
par kolaterālēm. «Artēriju, kas ir pilnībā slēgu-
sies, ar staigāšanas palīdzību nevar iztīrīt, toties 
tā palīdz izveidoties kolaterālēm un nodrošina 
asins plūsmu,» skaidro Patrīcija Ivanova.

Apvedceļus veido arī 
medikamentozi un ķirurģiski
Kolaterāļu veidošanos veicina ne tikai staigā-
šana, bet arī speciālu medikamentu lietošana, 
kas ir izplatītākais neķirurģiskais ārstēšanas 
veids pacientiem ar perifēro artēriju saslim-
šanu. Smagām slimības formām, kad attīstī-
jušās sāpes miera stāvoklī vai čūlas uz kājām, 
kāju artērijās liek stentus un šuntē asinsvadus 
tāpat kā sirdī, taču labāk, ja cilvēks var iztikt 
bez šādas iejaukšanās. Ja pacientam kāja sāk 
sāpēt miera stāvoklī vai arī distance, ko viņš 
var noiet, kļūst ļoti īsa – aptuveni 50 līdz 100 

metru –, tad gan bez operācijas neiztikt. «Šādās 
situācijās iespējams veikt šuntēšanu, tas ir, bojā-
tajai vietai izveidot mākslīgu apvedceļu, vai 
izdarīt angioplastiju (nosprostoto vai sašauri-
nāto artēriju ar speciālām ierīcēm balonkatet-
riem atver no iekšpuses un, ja nepieciešams, 
ievieto arī stentu). Minētās operācijas izdarā-
mas, ja izmeklējumos aiz nosprostojuma kon-
statē nenosprostotus asinsvadus, kur asinīm 
plūst tālāk,» paskaidro dr. Ivanova. «Iespējams, 
ka, ārstējot ķirurģiski, sūdzības pilnībā neizzūd 
un saglabājas mijklibošana, taču palielinās dis-
tance, ko pacients var noiet. Pacientu ķirurģiski 
var ārstēt, ja slimība nav pārlieku progresējusi. 
Ir situācijas, kad kāja ir jānoņem. Kā jau minēju, 
ar operācijas vai angioplastijas palīdzību nevar 
nodrošināt asins plūsmu kājā, ja aiz nospros-
totā asinsvada nav artēriju, pa kurām asinīm 
plūst tālāk. Bieži pacients pie ārsta vēršas tikai 
tad, kad ir attīstījusies gangrēna, pirksti kļu-
vuši melni, notikušas neatgriezeniskas izmai-
ņas audos. Tad nav citas izejas – vienīgi kājas 
amputācija. Diemžēl tā notiek arī mūsdienās,» 
atklāj P. Ivanova.

Efektīvākā izmeklēšanas metode – 
spiediena attiecības mērījums
Kājas pro� laktiski noteikti būtu jāpārbauda, ja 
atklātas aterosklerotiskas pārmaiņas, piemēram, 
sirds asinsvados. «Pat ja pacientam kājas nesāp, 
var gadīties, ka artēriju slēgums ir izveidojies, 
taču slimība notiek asimptomātiski, bez jūtamām 
pazīmēm. Parasti tas ir tāpēc, ka asinsvadiem 
dabīgā veidā attīstījušies apvedceļi,» paskaidro 
dr. Ivanova. Efektīvākā metode, lai pierādītu artē-
riju slēgumu, ir potītes–augšdelma indekss (PAI), 
nosakot spiediena attiecību starp augšdelmu 
un kāju. Pēc attiecības koe� cienta var pateikt, 
kādā apjomā asinsrite kājā ir kompensēta. Ja PAI 
indekss ir zem 0,9, pastāv perifēro asinsvadu sli-
mība, bet koe� cients zem 0,4 parasti norāda, ka 
asinsrite kājā ir ļoti slikta.

PAcIENTU IzGLĪTĪBAI

Efektīvākā metode, lai pierādītu artēriju slēgumu, ir potītes–augšdelma indekss (PAI), nosakot spiediena attiecību starp augš-
delmu un kāju. Pēc attiecības koefi cienta var pateikt, kādā apjomā asinsrite kājā ir kompensēta. Ja PAI indekss ir zem 0,9, pastāv 
perifēro asinsvadu slimība.

Ievēro!
zz Ja, mērojot ceļa posmu kājām, apakšstilbos rodas sāpes, 
jāvēršas pie ārsta. Sāpes kājās pie slodzes jeb mijklibošana 
ir pirmā perifērās artēriju saslimšanas pazīme.
zz Lai uzlabotu kāju artēriju asinsriti, pacientiem daudz jāstaigā. 
Ārsti rekomendē regulāri doties pastaigās, nūjot vai izmantot 
mehānisko skrejceļu sporta zālē. Ja parādās sāpes, jāapstājas, 
līdz tās pāriet un tad jāturpina ceļš.
zz Uzmanība jāpievērš arī kāju nagu stāvoklim – par perifē-
ro artēriju saslimšanu var liecināt izmaiņas nagu stāvoklī, 
nagu sēnīte.
zz Ja kājas kļūst karstas, slimībai var būt pievienojies iekaisums. 
Šajā gadījumā ar ārsta apmeklējumu nedrīkst kavēties. Īpaši 
uzmanīgiem jābūt cukura diabēta pacientiem.
zz Pacienti ar perifēro artēriju slimību nedrīkst pieļaut kāju 
noberšanu, kā rezultātā var izveidoties nedzīstoša čūla. Ārsti 
tāpat rekomendē valkāt brīvākas zeķes.
zz Pirms uzsākt pašārstēšanos, labāk pārliecināties par diagno-
zi, vēršoties pie asinsvadu ķirurga, kurš nozīmēs atbilstošāku 
ārstēšanas veidu.
zz Ja kāja pēkšņi notirpst, kļūst vēsa, parādās ļoti stipras sāpes, 
kāju ir grūti pakustināt, NEKAVĒJOTIES jādodas uz slimnīcu! 
Šīs pazīmes liecina par akūtu asinsvada nosprostošanos, kad 
kājas glābšanā svarīga katra stunda.

Sargi kājas – 
pārbaudi artērijas!



Bakteriālā vaginoze -

Ražotājs: Bifodan, Dānija

Vaginālās kapsulas  
Palīdz  uzturēt  un reģenerēt veselīgu vaginālo 

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

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

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

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

Lietošana:
Ievietojiet 1 vaginālo kapsulu 
dziļi makstī pirms gulētiešanas.

Glabāt istabas temperaturā!

biežākā vaginālā infekcija
Bakteriālā vaginoze uzskatāma par visbiežāko vaginālās infek-

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

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

Iepakojumā:  10 vaginalās kapsulas
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 REĢIoNoS

ZINAĪDA RESSELE,

speciāli Tautai un veselībai

Daugavpils reģionālā slimnīca (DRS) ir 
lielākais darba devējs un nodokļu mak-
sātājs Latgalē – šeit strādā 1 424 cilvēki, 
tostarp 206 ārsti, 608 vidējā un 191 jau-
nākā medicīnas personāla speciālisti.

Pirms septiņiem mēnešiem slimnīcas vadību 
uzņēmās Inta Vaivode, pilsētā pazīstama kā 
poliklīnikas Olvi vadītāja, ārste ar vairāk nekā 22 
gadu stāžu.

– Tas, ko slimnīcā varēja paveikt agrāk, un tas, 
ko darām šobrīd, ir nesalīdzināmas lietas. Iepriek-
šējā administrācija spēja piesaistīt lielus naudas 
resursus no Eiropas Savienības un realizēt vērie-
nīgus un perspektīvus projektus (rekonstrukcija, 
remonts, aparatūras iegāde). Tādēļ pēdējo piecu 
gadu laikā DRS ir piedzīvojusi grandiozas pārmai-
ņas, dažviet pat sasniedzot pasaules līmeni: teh-
noloģiju, metodiku, šeit strādājošu speciālistu 
ziņā. Piemēram, mūsu mākslīgās nieres nodaļa 
droši vien ir labākā Baltijas valstīs. Augstu vērtē-
jama ir arī mūsu operāciju zāle. Pēdējo gadu laikā, 
pateicoties tam, ka valsts programmas ietvaros 
DRS tika izveidota angiogrā� jas laboratorija, slim-
nīcai izdevies ievērojami samazināt mirstību no 
akūtām koronārām problēmām.

Eiropas pārrobežu projekta ietvaros slimnīca 
iegādājusies arī mobilo digitālo mamogrāfu, un 
ar tā palīdzību izmeklētas 1 211 sievietes (dažos 
pagastos izmeklēšanu veica līdz pat 70 pacien-
tēm). Tika atklāti ap 11% patoloģiju un ielaistu 
vēža gadījumu: no katrām 100 sievietēm 10 tika 
uzstādīta diagnoze! Eiroprojektam beidzoties, 
mobilais mamogrāfs pusgadu vienkārši nostāvēja 
garāžā: nedz valsts pasūtījuma, nedz � nansējuma 
šai iekārtai nebija, taču sniegt maksas pakalpoju-
mus ar šo aparātu tuvāko piecu gadu laikā mēs 
nedrīkstam. Pēc diskusijas ar Nacionālo veselības 
dienestu mēs tomēr saņēmām � nansējumu krūts 
vēža skrīningam un marta beigās sāksim šīs prog-
rammas realizāciju.

Gaidīt palīdzību no 
Veselības ministrijas?
DRS ir lielākā slimnīca ārpus Rīgas, tai ir neat-
liekamās palīdzības slimnīcas statuss, un dien-
naktī uzņemam 130–150 pacientus. Tie ir ļoti 
smagi slimnieki, bieži vien ar ielaistām slimībām 
un, protams, ar akūtiem stāvokļiem – traumas, 
sirds un asinsvadu saslimšanas u.c. Lai operatīvi 
sniegtu palīdzību un uzlabotu medicīnas pakal-
pojumu kvalitāti, stacionārā vienlaikus dežurē 14 
dažādu pro� lu speciālisti. Taču mums ir hronisks 
� nansu trūkums! Mēs cēlām trauksmi: braucām uz 
Saeimu, tikāmies ar deputātiem un Ministru pre-
zidentu. Tas palīdzēja slimnīcai 2013. gada beigās 
saņemt papildu līdzekļus un pabeigt gadu bez 
īpašiem zaudējumiem. DRS tiek pilnībā � nansēta 
no valsts budžeta. Pašvaldība mums ar naudu 
nepalīdz, tikai iedzīvotājiem: tiek maksāts dono-
riem, � nansēta Detoksikācijas palāta, kā arī Dau-
gavpils un reģiona pensionāri trīs dienas gadā var 
ārstēties stacionārā par pašvaldības līdzekļiem.

Šogad uz papildu subsīdijām no valsts līdzek-
ļiem cerēt nevar – Veselības ministrija pateica, ka 
budžets vairs netiks mainīts. Tas savukārt stipri 
ietekmēs ambulatoro palīdzību – 2014. gadā 
poliklīniku par valsts līdzekļiem varēs apmek-
lēt par desmit tūkstošiem cilvēku mazāk nekā 
pērn. Mēs esam ar mieru strādāt vairāk, kamēr 
ir speciālisti un ir aprīkojums. Taču mums trūkst 
valsts � nansējuma. Tādēļ šogad mēs, sniedzot 

ambulatoro palīdzību, strādājam tikai valsts kvo-
tas robežās, bet, kad naudas sāk trūkt, piedāvājam 
pacientam izvēlēties – maksāt vai iestāties rindā. 
Šodien uz dažiem izmeklējumiem, kuri maksā 
dārgi, rindā pierakstām jau uz augustu (magnē-
tiskā rezonanse).

Kā piesaistīt personālu?
Visu Latvijas slimnīcu lielā problēma tiešām ir 
personāls, jaunu speciālistu trūkums. Šo prob-
lēmu nav iespējams atrisināt bez valsts līdzdalī-
bas. Daugavpils reģionālajā slimnīcā pašlaik trūkst 
25 ārstu. Trūkst arī vidējā medicīnas personāla – 
ļoti gaidām izlaidumu mūsu Medicīnas koledžā, 
lai pie mums sāktu strādāt vismaz 15 medmāsas.

Iepriekšējā slimnīcas administrācija no saviem 
līdzekļiem piešķīra jaunajiem speciālistiem stipen-
dijas, apmaksāja rezidentūru – ir noslēgti deviņi 
līgumi ar ārstiem, kuri pašlaik studē Rīgā. Pēc stu-
dijām ārstiem būs jānostrādā Daugavpilī pieci 
gadi vai arī jāatgriež viņu vajadzībām iztērētie 
līdzekļi dubultā apmērā. Šobrīd tas ir efektīvākais 
veids, kā piesaistīt kadrus. Par laimi, šogad arī pil-
sētas dome pirmoreiz nolēmusi maksāt stipen-
dijas un piešķirt dzīvokli jaunajiem ārstiem, kuri 
piekritīs atgriezties Daugavpilī.

Var piesaistīt kadrus arī no bijušajām padomju 
republikām (Latvijā ir spēkā diplomi, kas iegūti 

līdz 1991. gadam). Taču ir viens šķērslis – Valsts 
valodas likums nosaka, lai šie speciālisti būtu 
nodrošināti ar tulku, kurš palīdzēs viņiem kon-
taktēties ar pacientiem, noformēt dokumentā-
ciju utt. Mēs spērām šo soli, jo akūtajā ķirurģijā 
trūkst ārstu, tādēļ ar darba vīzu štatā pieņēmām 
ķirurgu no Baltkrievijas.

Vispirms – neatliekamā palīdzība
Mūsu svarīgākais uzdevums, protams, ir neat-
liekamās palīdzības attīstība. Turklāt tai jābūt 
kompleksai, neizceļot kaut ko vienu. Pacientam 
smagā stāvoklī ir nepieciešama gan kardiologu, 
gan neirologu, gan reanimatologu palīdzība. Lai 
realizētu savu plānu, mums ir gan aparatūra, gan 
speciālisti. Nesen parakstījām līgumu ar rezidentu 
reanimatologu – pēc četriem gadiem viņš nāks 
strādāt uz mūsu slimnīcu. Reģionālajām slimnī-
cām ir vairākas priekšrocības. Te ir vairāk iespēju 
praktizēties, ārsts ātrāk kļūst patstāvīgs, aug pro-
fesionāli, turklāt arī aprīkojums ir Rīgas slimnīcu 
līmenī. Tādēļ brīvdienās pie mums ierodas rezi-
denti un mūsu ārstu vadībā strādā Uzņemšanas 
nodaļā, kur redz reālus slimniekus, nevis mulāžas. 
Augustā pie mums ieradīsies divi jauni ārsti. Un 
tas priecē, jo jauni un ambiciozi speciālisti maina 
atmosfēru kolektīvā – parādās konkurence, kas 
stimulē profesionālo izaugsmi.

Atstrādāšana vai fi nansējums?
Medicīna, kā jebkura cita nozare, attīstās, pateico-
ties jaunajām tehnoloģijām, mūsdienīgām iekār-
tām un, protams, speciālistiem entuziastiem. Taču 
bez � nansējuma, bez valsts programmas, pat bez 
valsts politikas veselības aprūpē slimnīcām daudz 
kas nav pa spēkam. Lai valstī būtu laba veselī-
bas aprūpe, PVO rekomendē šim mērķim pie-
šķirt līdzekļus – 7,5% no IKP. Igaunijā un Lietuvā 
šis skaitlis ir apmēram 4%, pie mums – 2,9%. Tas ir 
zem katras kritikas. Tādēļ šobrīd mēs spējam vien 
sniegt neatliekamo palīdzību, bet par plānveida 
ārstēšanu un pro� laksi faktiski esam spiesti aiz-
mirst. Pēc ministres Circenes vārdiem, lai medi-
cīnas � nansējums Latvijā sasniegtu 4,5 % no IKP 
(kā tas bija ieplānots 2014. gadam), trūkst 370 mil-
jonu latu. Kur Latvijai ņemt tik lielu naudu – tas ir 
budžeta pārdales un valsts prioritāšu jautājums. 
Taču mūsu valstī medicīna un veselības aprūpe 
diemžēl nebūt nav prioritāra nozare.

Mūsdienās Latvijas iedzīvotājiem ir atvērta visa 
Eiropa, un mūsu speciālisti brauc uz semināriem 
un kongresiem, iepazīstas ar jauniem medika-
mentiem un tehnoloģijām, piedalās starptau-
tiskajos pētījumos. Visi mūsu ārsti ir pieredzējuši 
augstākās klases profesionāļi, izcili lietpratēji savās 
nozarēs. Es pat nespētu izcelt kādu no viņiem un 
nekautrējos teikt, ka esmu lepna strādāt kopā 
ar viņiem! Bet mūsu ārstu vidējais vecums jau 
pārsniedzis 50 gadus. Taču jaunatne ar valodu 
zināšanām un labu profesionālu bagāžu pēc uni-
versitātes dodas uz ārzemēm. Uz neatgriešanos. 
Jo mūsu algas un darba apstākļi nav samērojami 
ar Eiropu. Kamēr valsts līmenī netiks pieņemts 
politisks lēmums, kas liks speciālistiem, kuri stu-
dējuši par valsts naudu, vismaz 3–5 gadus šeit 
nostrādāt, nekas nemainīsies.

Eiropas Savienībā ir brīvais darba tirgus, un mēs 
nedrīkstam nevienu piespiest? Tātad ir jānodro-
šina normāls medicīnas � nansējums! Mūsu ārsti 
burtiski izdeg darbā: lai nodrošinātu dežūru gra-
� ku, cilvēki strādā virs normas, bet mēs viņiem 
par tik smagu darbu pat normāli samaksāt neva-
ram! Vidējā ārsta alga mūsu slimnīcā ir 700–850 
eiro uz papīra. Tas ir izsmiekls Eiropas Savienī-
bas valstij.

Inta Vaivode: «Pēdējo piecu gadu laikā DRS ir piedzīvojusi grandiozas pārmaiņas, 
dažviet pat sasniedzot pasaules līmeni: tehnoloģiju, metodiku, šeit strādājošu spe-
ciālistu ziņā. Mūsu mākslīgās nieres nodaļa droši vien ir labākā Baltijas valstīs. Pēdējo 
gadu laikā, pateicoties tam, ka valsts programmas ietvaros DRS tika izveidota angio-
grāfi jas laboratorija, slimnīcai izdevies ievērojami samazināt mirstību no akūtām 
koronārām problēmām.»

Iepriekšējā administrācija spēja pie-
saistīt lielus naudas resursus no Eiropas 
Savienības un realizēt vērienīgus un 
perspektīvus projektus (rekonstrukcija, 
remonts, aparatūras iegāde).

Inta Vaivode: «Latvijā medicīna nav prioritāte»
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zz 2013. gadā Daugavpils reģionālās slimnīcas stacionārā ārstējās 
29 716 pacienti.
zz Centrālā poliklīnika ir lielākā Latgalē. Ik mēnesi tā apkalpo 
aptuveni 24 tūkstošus pacientu, kas ir aptuveni 30% no visu 
ambulatoro apmeklējumu skaita reģionā.

SKAITĻI



Tauta unVeselība

Latvijas aptiekākāk s 
parādījies jauns produkts jūsu 
vevev selībai – efektīfektīf vektīvektī a alternatīvtīvtī a 
tradicionālajai zivjuvjuv eļļai!
Lai turpinātu sniegt pašu labāko 
un dabiskāko cilvēka veselībai, LYLYL L 
love your life® aktīvi meklē jaunus 
risinājumus. Kopš janvāra LYLYL L krila 
eļļu klāstu papildina nebijis produkts 
– LYLYL L krila eļļa FISH. TāTāT ir ar LYLYL L krila 
eļļu bagātināta zivju eļļa par pircējam 
draudzīgāku cenu, lai rūpes par 
veselību būtu pieejamas plašākam 
cilvēku lokam.

LYLYL L pārstāve Ieva Cakule skaidro: „LYLYL L 
komanda saprot, ka daudzi no jums uzticas 
tradicionālajam omega 3 produktam – 
zivju eļļai. Mēs ņemam vērā to, ka LYLYL L krila 
eļļas vērtīguma un kvalitātes dēļ produkta 
pašizmaksa ir augsta. Līdz ar to tas ir 
diezgan dārgs omega 3 avots. Mēģinot 
saglabāt labāko, ko sniedz krila eļļa, tika 
meklētas iespējas, kā piedāvāt kvalitatīvu 
produktu par zemāku cenu. Risinājums
– LYLYL L krila eļļa FISH! Pateicoties LYLYL L krila 
eļļas sastāvā esošajiem fosfosf folipīdiem,folipīdiem,f arī 
zivju eļļas sniegtās omega 3 taukskābes 
organismā uzsūcas ievērojami labāk.”

LYL krila eļļas FISH kvalitāti garantē pasaules 
vadošie omega 3 produktu ražotāji. LYLYL L 
krila eļļu FISH ražo Norvēģijā, ievērojot 
pašus augstākos standartus, lai sniegtu 
iespējami tīrāko omega 3 taukskābju 
produktu. LYL krila eļļas FISH izejvielu ieguvē 
un pārstādē izmantotas dabai saudzīgas 
metodes, un to ir novērtējuši daudzi dabas 
aizsardzības fondifondif un organizācijas visā 
pasaulē. Lai sniegtu cilvēkam vērtīgās 
omega 3 taukskābes atbilstošā daudzumā 
un novērtētu to patieso labvēlīgo ietekmi 
uz organismu, LYLYL L krila eļļas ražotāji veic 
nepārtrauktu un vērienīgu zinātnisko 
izpēti.

Atšķirīgās omega 3 
taukskā

ķ
taukskā

ķ
bes – kuru labāk 

izvēlēties?
Laikā, kad aptiekās, pārtikas veikalos un 
internetā var iegādāties kvalitatīvu un 
vērtīgu, tāpat kā nekvalitatīvu, viltotu, 
bieži pat veselībai bīstamu zivju eļļu, 
nepieciešams izzināt to, kāds omega 3 
nesējs ir labākais un piemērotākais. 

Liela nozīme pircēja izvēlē par labu 
konkrētajam produktam bieži ir tieši 
finansiālajam aspektam. Nereti zivju eļļu 
ražotāji un izplatītāji piedāvā šķietami 
lētāku produktu, kas  beigu beigās izrādās 
mānīgi, jo lietotājam jāuzņem vismaz 
divas zivju eļļas kapsulas dienā. Pateicoties 
LYLYL L krila eļļas augstvērtīgajām īpašībām, 
jums pietiks ar vienu LYL krila eļļas FISH 
kapsulu, lai uzņemtu optimālo omega 3 
taukskābju daudzumu dienai. TasTasT ir viens 
no apstākļiem, kas padara LYLYL L krila eļļu 
FISH par efektīfektīf vāku alternatīvu pierastajām 
zivju eļļām. 

TaTaT s, ka produkts ir lētāks, nenozīmē 
tikai to, ka tajā var būt mazāk omega 3 
taukskābju. TajosTajosT var būt arī izmantotas 
zemas kvalitātes zivis, kā arī tādas, kuras 
zivaudzētavās ir tik intensīvi uzņēmušas 
dažādas antibiotikas, ka, lietojot produktu, 
kas no tām izgatavots, cilvēkam var rasties 

rezistence pret konkrētajām antibiotikām. 
TomērTomērT arī savvaļā augušas zivis nav 
pasargātas no apdraudējuma. VarVarV gadīties, 
ka zivju eļļa ražota no ne visai tīros ūdeņos 
dzīvojušām lielajām zivīm. Jau netīrie 
ūdeņi ir riska faktors produkta lietderībai, 
bet – jo lielāka ir zivju eļļā pārstrādātā 
zivs, jo lielāks var būt toksisko, radioaktīvo 
vielu un smago metālu piesārņojums, 
kas cilvēka organismā tiks uzņemts līdz 
ar omega 3 taukskābēm. LYLYL L krila eļļa 
ir iegūta no mazajiem kriliem, kas tiek 
nozvejoti pasaules tīrākajos ūdeņos pie 
Antarktikas ledājiem. Savukārt LYLYL L krila 
eļļa FISH sastāvā esošā zivju eļļa nāk no 
Peru anšoviem. TāsTāsT ir vienas no mazākajām 
zivīm, un to organismā nevar uzkrāties 
tāds kaitīgo vielu daudzums kā, piemēram, 
mencu, tunču un haizivju organismā. 

Vēl viens aspekts, ko pircējam ir vērts ņemt 
vērā. Diemžēl bieži vien aptieku plauktos 
atrodamajiem omega 3 produktiem netiek 
garantēta ilgtermiņa kvalitāte. Iemesls 
tam ir zivju eļļas oksidēšanās –  eļļa zaudē 
labās īpašības un kļūst nevērtīga. Lai to 
novērstu, daudzi ražotāji pievieno dažādus 
antioksidantus – arī mākslīgus. LYLYL L 
krila eļļa FISH nepakļaujas oksidatīviem 
procesiem kā pierastās zivju eļļas, jo tās 
sastāvā esošā LYLYL L krila eļļa ir bagāta ar 
pasaulē visspēcīgāko no dabiskajiem 
antioksidantiem – astaksantīnu. Jāpiebilst, 
ka tam piemīt ne tikai ievērojamas 
antioksidatīvas spējas, bet astaksantīns arī 
ir lielisks līdzeklis cīņā ar novecošanos, tas 

uzlabo imunitāti un redzi un stiprina sirds 
un asinsvadu sistēmu. 

Ar produkta tīrību vien nebeidzas LYLYL L krila 
eļļas pārākums salīdzinājumā ar citiem 
omega 3 produktiem. Zivju eļļās omega 
3 taukskābes ir triglicerīdu fofof rmā, turpretī 
LYLYL L krila eļļa piedāvā omega 3 taukskābes 
jūras fosfosf folipīdufolipīduf fofof rmā. TāTāT kā cilvēka šūnu 
apvalks ir veidots no fosfosf folipīdiem,folipīdiem,f tad 
LYLYL L krila eļļā esošās vērtīgās vielas mūsu 
organismam ir atpazīstamākas. Zinātniskie 
pētījumi ir pierādījuši, ka, pateicoties 
tieši LYLYL L krila eļļā esošajām omega 3 
taukskābēm jūras fosfosf folipīdufolipīduf fofof rmā, tās 
organismā uzsūcas par vairāk nekā 62% 
labāk nekā zivju eļļā atrodamās omega 
3 taukskābes. Pateicoties LYLYL L krila eļļas 
sastāvā esošajām omega 3 fosfosf folipīdu folipīdu f
fofof rmā, arī LYLYL L krila eļļa FISH zivju eļļas 
sniegtās omega 3 taukskābes organismā 
uzsūcas ievērojami labāk.

Farmaceite Jana Voļska uzsver: “Protams, 
LYLYL L krila eļļa FISH ir mazāk efektīfektīf va nekā 
pārējie līdz šim pieejamie LYLYL L krila eļļas 
produkti, jo te krila eļļa nav tīrā veidā, 
bet gan atšķaidīta ar zivju eļļu. Tomēr, Tomēr, T
pateicoties izvēlētās zivju eļļas augstajai 
kvalitātei, LYLYL L krila eļļa FISH ir pilnvērtīgāks 
omega 3 avots par dažām aptiekās 
nopērkamajām zivju eļļām. Svarīgi 
atcerēties, ka omega 3 taukskābes ir būtisks 
līdzeklis imunitātes paaugstināšanai, lai 
gada aukstajā laikā izvairītos no vīrusu 
izraisītām saslimšanām!”

Daudzi zinātniskie pētījumi apstiprinājuši, 
ka omega 3 taukskābju papildu 
uzņemšana uzturā stiprina organisma 
aizsargspējas pret dažādām slimībām, 
veicina normālu attīstību, palīdz cīnīties 
ar ikdienas fiziskajiem un emocionālajiem 
pārbaudījumiem. TasTasT padara LYLYL L krila 
eļļas produktus par ideāli piemērotiem, 
drošiem un nepieciešamiem uztura 
bagātinātājiem bērniem, topošajām 
māmiņām, pieaugušajiem un senioriem, 
smaga fiziskā darba darītājiem un biroja 
darbiniekiem. LYLYL L krila eļļa FISH – optimāls 
risinājums veselībai un pašsajūtai tagad 
draudzīgākā cenā!

Pazīmes, kas liecina par 
nepietiekamu omega 3 
taukskābju daudzumu 
organismā:
taukskābju daudzumu 

ganismā:
taukskābju daudzumu 

• sausa āda;
• saplaisājusi āda uz pirkstu galiem;
• blaugznas;
• blāvi nagi;
• lēni augoši nagi;
• acu sausums;
• sausuma sajūta mutē;
• kāre pret trekniem ēdieniem;
• neelastīgas vai sāpīgas locītavas.



24

Tauta unVeselība

EVITA HOFMANE

3,5 kilogramus zivju vai 12 litrus piena 
katru dienu vajadzētu apēst vai izdzert 
veselam cilvēkam, lai organismā nodro-
šinātu pietiekošu B vitamīnu kom-
pleksa daudzumu.

Protams, B vitamīns rodams arī citos pārtikas pro-
duktos, taču vai katrs no mums spēs izrēķināt sev 
nepieciešamo dienas normu, saskaitot apēstās 
maizes šķēles? Turklāt ir ļoti daudz cilvēku, kuri 
dažādu veselības problēmu dēļ, pat ēdot pilnvēr-
tīgi, nepieciešamo vitamīnu daudzumu ar uzturu 
vien uzņemt nevar. Tāpēc zināms B grupas vita-
mīnu trūkums organismā ir daudziem.
«Ja neēdam racionālu uzturu vai neesam svai-
gēdāji, ēdot tikai pārstrādātus graudaugu vai 
dzīvnieku izcelsmes produktus, mēs B grupas 
vitamīnus ar uzturu vien uzņemt nevaram ne 
kvantitatīvi, ne kvalitatīvi, jo, pārtiku apstrādā-
jot, vitamīni zūd. Tāpēc rekomendēju B grupas 
vitamīnus papildus uzņemt ar vitamīnu prepa-
rātiem,» saka Rīgas 1. slimnīcas ārste endokrino-
loģe Evija Rudzīte. Tauta un Veselība ar ārsti runā 
par to, cik nozīmīgs katram no mums ir B vita-
mīnu komplekss.

– Kāda ir B grupas vitamīnu loma mūsu 
veselības stiprināšanā un labas pašsajūtas 
saglabāšanā? 
– B vitamīnu grupa sastāv no astoņiem vitamī-
niem, un tie piedalās visos vielmaiņas procesos, 
tāpēc tiem ir liela nozīme mūsu �ziskās un garī-
gās veselības nodrošināšanā.
Vitamīni palīdz ogļhidrātus un taukus pārstrādāt 
enerģijā. Lietojot B grupas vitamīnus, mēs nodro-
šinām normālu centrālās un perifērās nervu sis-
tēmas funkcionēšanu. Tie ir vajadzīgi imunitātei, 
kas ir īpaši aktuāli ziemas un pavasara sezonā. B1 
vitamīns tiamīns regulē ogļhidrātu vielmaiņu, lai 
uzturētu mūsu darbspējas un enerģiju, uzlabo 
smadzeņu darbību. Tam ir ļoti svarīga loma poli-
neiropātijas – perifēro nervu bojājuma – ārstēšanā. 
Šī slimība izpaužas kā kāju un/vai roku tirpšana, 
«skudriņu tekalēšana», jušanas traucējumi (neju-
tīgums vai pastiprināta jutība). B6 vitamīns jeb 
piridoksīns piedalās olbaltumvielu, tauku vielmai-
ņas procesu regulēšanā, asins sarkano ķermenīšu 
produkcijā, nodrošinot normālu hemoglobīna 
līmeni, ādas veselību un emocionālo labsajūtu. 
B12 vitamīnam kobalamīnam ir liela nozīme maz-
asinības pro�laksē (tas obligāti papildus jālieto 
veģetāriešiem, lai kompensētu šī vitamīna trū-
kumu). Tas rūpējas par labu asins apgādi. Viens 
no B12 vitamīna uzdevumiem ir metionīna, kas 
atbild par prieka, mīlestības un labestības sajū-
tām, producēšana. B12 vitamīns tāpat kā B6 un 
B1 nodrošina normālu nervu sistēmas, musku-
latūras darbību, tāpēc B1, B6, B12 vitamīnu kom-
pleksu plaši lieto pacienti dažādu mugurkaula, 
nervu sistēmas saslimšanu dēļ, piemēram, diska 
trūce, radikulīts, dažādu iemeslu neiropātijas utt.
B grupas vitamīnus var lietot, lai uzlabotu ādas, 
matu un nagu veselību. Aknu bojājuma gadīju-
mos obligāti būtu jālieto B1, B6 vitamīni. Tie ir 
svarīgi atmiņas uzlabošanai, piemēram, B1 vita-
mīnu papildus lieto Alcheimera slimības gadī-
jumā, jo tas nedaudz palīdz uzlabot atmiņu. B 
grupas vitamīnus var rekomendēt arī hroniska 

stresa gadījumā, vitamīni cīnās ar stresa izraisītām 
sekām – nomāktu garastāvokli, apātiju, bezmiegu, 
nespēku, palīdz arī trauksmes un pastiprinātas 
emocionalitātes gadījumā. Tie kopā ar magniju 
ir ļoti nozīmīgi sportistiem enerģijas nodrošinā-
šanā, palīdz tolerēt lielas slodzes un �zisku pārslo-
džu gadījumos aizsargā no muskuļu krampjiem.
– Kas liecina par B grupas vitamīnu trūkumu 
organismā? 
– Kopējās pazīmes ir nomākts garastāvoklis, rau-
dulība, nogurums, nespēks, apātija vai tieši pretēji 
– trauksmes sajūta, pastiprināta emocionalitāte, 
bezmiegs. Arī garīgo spēju, atmiņas samazinā-
šanās cēlonis var būt B1 vitamīna trūkums. Ir 
pacienti, kuri sūdzas par samazinātu svaru, ape-
tītes trūkumu. Viņi lieto vērmeles un dažādus citus 
homeopātiskus līdzekļus, bet svara palielināšanos 
panākt nevar – tad līdzēs B1 vitamīns. Ne tikai lie-
kais svars, bet arī samazināts svars nav veselīgs. 
B1, B6, B12 vitamīna trūkumam ir raksturīga roku 
un kāju tirpšana, durstošas sajūtas ekstremitātēs, 
jušanas traucējumi (nejūt kājas vai nevar atšķirt 
siltu temperatūru no aukstas, nejūt sāpes, pie-
mēram, uzkāpjot uz stikla šķembas, var būt arī 
pastiprināta jušana: slaukoties ar dvieli, sajūta ir 
it kā berztu ar rīvi), grūtības staigāt, grūti piecel-
ties no sēdus stāvokļa.
Par B6 grupas vitamīnu trūkumu var liecināt arī 
ādas veselības stāvokļa pasliktināšanās – sausa, 
zvīņojoša āda, niezoši izsitumi, iekaisums. Pacien-
tiem ar recidivējošiem ādas sastrutojumiem, hro-
nisku furunkulozi obligāti jāpārbauda cukura 
līmenis asinīs, izslēdzot cukura diabēta iespēja-
mību, taču nereti iemesls ir B vitamīnu trūkums. 
Ja furunkuli ir sastrutojuši, jālieto antibakteriālā 
terapija, bet papildus arī B vitamīni. Ādas stāvokļa 
uzlabošanai pacients var ēst raugu.
Ja organismā trūkst B6, B12 vitamīna, folskā-
bes (B9), tad attīstās anēmija jeb mazasinība, un 
pacients �ziskas slodzes laikā var sajust sirds-
klauves, nespēku, elpas trūkumu, pasliktinās 
domāšana, vērojams ādas un gļotādu bālums. 
Šādā gadījumā pacientam ir jāgriežas pie ģime-
nes ārsta, lai nodotu asins analīzes un izvērtētu, 
kādi ir hemoglobīna rādītāji. Mazasinība jāārstē, 
jo gados vecākiem cilvēkiem tā var izsaukt mio-
karda infarktu!
Vēl par B1, B6, B12 vitamīna trūkumu var liecināt 
mutes veselības stāvoklis: palielināta, pietūkusi, 
jēla, sāpīga mēle, sausas, plaisājošas lūpas. Bieži 
vērojama mutes kaktiņu ieplaisāšana (heilīts) – 
sāpīgas plaisiņas, kuras grūti sadziedēt. Tās parasti 
vērojamas cilvēkiem, kas uzturā maz lieto maizi. 
Tad labi palīdzēs B grupas vitamīni.
– Jūs minējāt, ka B grupas vitamīnu kom-
pleksā ietilpst astoņi vitamīni. Kuri no tiem 
ir visnozīmīgākie ikvienam no mums?
– Vissvarīgākie vitamīni, kuru, manuprāt, arī vis-
biežāk cilvēka organismā trūkst, ir B1, B6, B9 un 
B12. Tie ir kā stūrakmeņi labas veselības nodroši-
nāšanai. Tie veicina normālu nervu sistēmas funk-
ciju un bieži tiek lietoti neiropātiju gadījumā. Šī 
vitamīnu grupa nodrošina arī labu hemoglobīna 
līmeni, mazasinības pro�laksi, aknu veselību (kā 
zināms, aknas ir mūsu ķīmiskā laboratorija, caur 
kuru tiek izvadīti visi toksīni). Zināmā mērā tie ir 
arī antidepresanti, uzlabo emocionālo stāvokli 
un �ziskās spējas.
– Kam būtu īpaši rekomendējama B grupas 
vitamīnu papildus lietošana?

– Tādu cilvēku ir daudz. Papil-
dus vitamīnus vajadzētu lie-
tot tiem, kuri neēd veselīgu, 
racionālu, dažādu uzturu vai 
no ēdienkartes izslēdz konkrē-
tus produktus (piemēram, veģetā-
rieši, vegāni). Vitamīni nepieciešami 
pacientiem ar hronisku stresu, palieli-
nātu �zisko un psihoemocionālo slodzi. 
Tie vajadzīgi grūtniecēm normālai grūtniecī-
bas norisei, sportistiem. Vitamīni palīdz stiprināt 
imunitāti saaukstēšanās gadījumos, pēc antibak-
teriālās terapijas, kad izmainīta zarnu mikro�ora, 
kā arī cilvēkiem ar kuņģa zarnu trakta slimībām 
(celiakija, Krona slimība), pēc kuņģa zarnu trakta 
operācijām vai tad, kad ilgstoši tiek lietoti kuņģa 
skābi bloķējoši preparāti, kad traucēta B grupas 
vitamīnu ražošana un uzsūkšanās kuņģa zarnu 
traktā. Pēc literatūras datiem aptuveni 30% cil-
vēku pēc 50 gadu vecuma B12 vitamīns neuzsū-
cas, pat ja viņi to uzturā lieto pietiekami daudz. 
Tas rada kardiovaskulāro slimību risku. Regulāra 
papildus vitamīnu deva nepieciešama arī diabēta 
pacientiem, kuri cukura līmeņa pazemināšanai ilg-
stoši lieto metformīnu, jo pētījumi vēsta, ka tad 
organismā trūkst B12 un folskābes, kas savukārt 
veicina paaugstinātu trombožu risku, kardiovas-
kulārās saslimšanas.
 B vitamīna papildus lietošanu var rekomendēt 
pacientiem ar nieru aizstājējterapiju. Tā ieteicama 
arī pacientiem ar ādas problēmām un nepie-
ciešama cilvēkiem, kuri pārmērīgi aizraujas ar 
alkoholu, tāpat pacientiem ar pazeminātu imu-
nitāti – tuberkulozes, AIDS slimniekiem.
Pašlaik ir daudz cilvēku, kuri atsakās no dzīvnieku 
izcelsmes produktiem, savukārt B12 vitamīnu 
varam uzņemt tikai ar tiem. Tātad veģetārieši, 
vegāni B12 vitamīnu faktiski neuzņem! Tāpēc šiem 
cilvēkiem ļoti bieži sastopama mazasinība – hiper-
hromā anēmija. Lai no tās izvairītos, visu mūžu 
noteikti papildus jālieto B12 vitamīns.
– Pastāstiet nedaudz vairāk par B vitamīna 
nozīmi cukura diabēta slimnieku dzīvē!
– Ja cukura diabēta pacientiem slimība netiek lai-
kus diagnosticēta vai ilgstoši netiek labi kontro-
lēta, draud komplikācijas. Viena no biežākajām ir 
kardiovaskulārās saslimšanas, nereti arī diabētiskā 
neiropātija, kas izpaužas kā sāpes un jušanas trau-
cējumi rokās un kājās. Slimība pacientam paze-
mina dzīves kvalitāti, un sajūtas ir mokošas. Bieži 
cilvēks naktī cieš sāpes, nevar gulēt, un nestero-
īdie pretiekaisuma līdzekļi nelīdz. Ir nepieciešams 
lietot B grupas vitamīnus un speci�sku neiropā-
tisku terapiju. B1, B6, B12 vitamīnu kompleksa 
lietošana palīdz, un sūdzības mazinās. Diabē-
tiskās neiropātijas gadījumā B vitamīni ir jālieto 
lielās devās, piemēram, B1 vitamīnu vajadzētu 
lietot 200–300 mg dienā. B grupas vitamīni ne 
tikai mazina sāpes, bet arī uzlabo nervu sistēmas 
funkciju un atjauno bojātās nervu šķiedras.
– Kuros pārtikas produktos ir visvairāk B vita-
mīna? Vai, ēdot veselīgi, ir iespējams uzņemt 
nepieciešamo vitamīnu devu?
– B grupas vitamīnu visvairāk ir pārtikas raugā. 
Tāpēc varētu teikt – ēdiet raugu! Tiesa, tas nav pārāk 
garšīgs. Daudz B grupas vitamīnu ir graudaugos, 
maizē, aknās, gaļā, zivīs, dārzeņos, olās, pienā. Jau-
tājums ir tāds: cik daudz šo produktu ir jāapēd, lai 
uzņemtu terapeitisko B grupas vitamīnu devu? Kā 
vēsta literatūras dati, piemēram, vajadzīgo B1, B2, 

B6, B12 vitamīnu devu mēs varam iegūt, ja dienā 
apēdam 3,5 kg zivju vai 1,5 kg rudzu maizes, vai 
izdzeram 12 litrus piena. Tas nav reāli.
Ja dārzeņus apstrādājam – vārām, cepam –, tad 
50% vitamīnu zūd apstrādes procesā. Tāpēc vēlos 
sniegt dažus ieteikumus, kā vitamīnus produktos 
iespējams labāk saglabāt. Dārzeņus un augļus 
ieteicams pārāk ilgi neturēt ūdenī; vārot tos labāk 
likt verdošā ūdenī, lai vārīšanas laiks ir mazāks. 
Tāpat vērtīgās vielas paliks dārzeņos, ja gatavosim 
tvaika katlā. Lai vitamīni saglabātos, saldētos dār-
zeņus un augļus pirms gatavošanas vēlams neat-
kausēt. Daudzus vitamīnus iznīcina saskarsme ar 
dzelzi, tāpēc labāk lietot emaljētus, keramikas vai 
stikla traukus.
– No jūsu teiktā var secināt, ka zināms B 
grupas vitamīnu trūkums organismā ir vai-
rumam cilvēku. Aptiekās un veikalos nopēr-
kams ļoti plašs vitamīnu klāsts. Kā izvēlēties 
sev nepieciešamos?
– Aptiekās ir pieejami ļoti dažādi B grupas vita-
mīnu preparāti. Diemžēl, jo vairāk dažādu vita-
mīnu ir vienā preparātā, jo mazākās devās tas 
tur ir. Tāpēc, piemēram, ārstējot polineiropātiju, 
labāk izvēlēties atsevišķi izdalītus B grupas vita-
mīnus. Atšķirīgs ir arī B grupas vitamīnu ķīmiskais 
sastāvs. Ir ūdenī šķīstošs B1 grupas vitamīns, un ir 
arī taukos šķīstošā B1 vitamīna pro forma – benfo-
tiamīns, kas uzsūcas 3–5 reizes labāk par parasto 
B1 vitamīnu un lielās devās nenomāc kuņģa zarnu 
trakta darbību, nerada aizcietējumus, sliktu dūšu. 
To mēs bieži izmantojam endokrinoloģijā. B gru-
pas vitamīni ir ļoti alerģiski, tādēļ pacientiem var 
būt ierobežojumi to lietošanā tieši alerģijas dēļ. 
Taukos šķīstošā vitamīna forma ļoti reti izsauc 
alerģiskas reakcijas, tāpēc ir plašāk un drošāk lie-
tojama. Tai nav arī speci�skās smaržas, kas rak-
sturīga B grupas vitamīniem.
Izvēloties vitamīnus aptiekā, noteikti ir jāiepa-
zīstas ar vitamīnu kompleksa sastāvu, jāizvēlas 
sev piemērotākais un jālieto terapeitiski efek-
tīvās devās. Protams, arī vitamīnu cena daudz 
ko nosaka. Jāskatās, cik finansiāli pieejams 
ir preparāts.
Gribu piebilst, ka pats svarīgākais ir ēst veselīgu, 
daudzveidīgu, svaigu, vitamīniem bagātu pārtiku 
un daudz kustēties! Ja jūtam, ka pašsajūta ir paslik-
tinājusies, tad ir jādomā par vitamīnu preparātu 
papildus lietošanu. Protams, nevajadzētu nodar-
boties ar pašārstēšanos, bet atnākt pie ārsta, izda-
rīt analīzes un izmeklējumus un noskaidrot sliktās 
pašsajūtas cēloni. Vēlos atgādināt, ka vitamīni nav 
pamatterapija, bet papildu terapija. Ar vitamīniem 
mēs nevaram izārstēt visas kaites, bet, lietojot tos 
papildus, vērojami ļoti labi rezultāti!

MĀJAS APTIEKA

Daudz B grupas vitamīnu ir graudaugos, 
maizē, aknās, gaļā, zivīs, dārzeņos, olās, 
pienā.

B vitamīns – vitāli 
svarīgs ikvienam



Tauta unVeselība

Māksla smelties
no dabas

Ko darīt saaukstēšanas gadījumā? Droši vien katrs pats 
sev itin bieži uzdod šo jautājumu, jo cilvēks saaukstējas 
vidēji no vienai līdz četrām reizēm gadā. Gultas režīms, 
pastiprināta šķidruma uzņemšana, medus un citas visiem 
labi pazīstamas tautas metodes būtu iesakāmas katram 
pacientam, kurš ir saaukstējies. Taču kā ir ar medikamen-
tiem? Vai saaukstēšanās laikā ir nepieciešami medika-
menti? Diemžēl specifisku pretsaaukstēšanās līdzekļu 
nav, tāpēc pastāv tikai simptomātiska ārstēšana. Tas 
nozīmē, ka ar medikamentiem ir iespējams atvieglot 
saaukstēšanas simptomus, piemēram, tekošu degunu, 
kairinošu, sausu klepu vai sāpošu kaklu, bet likvidēt pašu 
iemeslu mēs nevaram. Tādā gadījumā labāk izvēlēties 
dabīgos ārstēšanas līdzekļus, kuri ir drošāki un arī efektivi-
tātes ziņā nav sliktāki par ķīmiskajiem preparātiem.
 Ārstniecības augi uzkrāj dažādas ārstnieciskās vielas, 
kas mums palīdz cīnīties pret saaukstēšanos. Vienas no 
tām – ēteriskās eļļas –, kuras pie dažādām  iekaisuma, 
elpceļu vai saaukstēšanās slimībām izmanto jau kopš 
senseniem laikiem. Tā tas bijis ne velti, jo ēteriskās eļļas ir 
gaistošas, dziļi penetrējošas  vielas. Pateicoties tam, ir 
iespējams ātrāk sasniegt vēlamo ārstniecisko efektu. 
HERBA BRONCHO balzams ir unikāls dabīgu ēterisko eļļu 
maisījums, radīts, lai mazinātu saaukstēšanās simpto-
mus. Sastāvā esošās eikalipta, priedes, mārsila, tējas koka 
ēteriskās eļļas, kampars un šī sviests saaukstēšanās laikā 
palīdz atbrīvot aizliktu degunu, atvieglot elpošanu un 
atklepošanos.
 Eikalipts ir viena no galvenajām ēteriskajām eļļām, ko 
izmanto atklepošanās atvieglošanai. Tās sastāvā ir 
eikaliptols, kas viegli kairina augšējo elpceļu (bronhu, 
blakusdobumu) gļotādu, tādā veidā veicinot gļotu 
veidošanās un gļotādu attīrīšanās procesus. Eikaliptolam 
ir arī izteiktas baktericīdās īpašības: lai izsargātos no 
infekcijām, ar eikalipta lapām agrāk nosedza brūces, to 
lietoja pie dažādiem ievainojumiem. Parastās priedes 
ēteriskās eļļas pamatkomponenti ir pinēnu grupas 

savienojumi un limonēns. Laikam katrs no mums ir 
nogaršojis aromātisko, rūgteno priežu pumpuru tēju, bet 
vispār priedes pumpuri ir zināmi Latvijā jau no neatmina-
miem laikiem; priežu pumpuru ēteriskajai eļļai bez 
atkrēpošanos veicinošām piemīt arī sildošas īpašības, 
tāpēc tā labi der arī ādas ieziešanai. Tējas koka (kayaputi) 
ēteriskā eļļa ir viena no visspēcīgākajām dabā sastopa-
majām baktericīdajām, fungicīdajām un virucīdajām 
vielām, kuras sastāvā ietilpst terpēnu grupas savienoju-
mi, cineols un pinēns. Kopumā tajā ir ap 100 dažādu 
komponentu. Pasaulē to izmanto ne tikai ārīgai lietoša-
nai. Tējas koka ēteriskā eļļa minēto dabīgā biocīda 
īpašību dēļ atradusi vietu arī elpošanas slimību ārstēšanā. 
Mārsila ēteriskā eļļa – vēl viena HERBA BRONCHO sastāv-
daļa. Iespējams, labāk piemērotu, pazīstamāku ārstniecī-
bas augu atkrēpošanās veicināšanai neatrast. Mārsila 
sīrupi un mikstūras mums ir labi pazīstamas kopš 
bērnības. Tā ēteriskajā eļļā ietilpst ap 60 komponentiem, 
galvenais no tiem – timols, kam ir izteiktas biocīdās 
īpašības. Kampara eļļa slimību ārstēšanā, tostarp arī pret 
elpceļu infekcijām, tika lietota jau senajā Ķīnā un Indijā. 
Tā ir neaizvietojama dažādu ārīgai ieziešanai lietojamu 
līdzekļu sastāvdaļa (piemēram, vjetnamiešu zvaigznīte). 
Kampara eļļas sastāvdaļas ir kampars, linalols un 
cineols. Ne mazāk svarīgs HERBA BRONCHO 
komponents ir šī sviests, ko iegūst no Āfrikas 
sviesta koka. Tam piemīt ādu mitrinošas, 
mīkstinošas īpašības un kas palīdz uzsūkties 
pārējiem komponentiem. Tajā ir liels E vitamī-
na daudzums, kas ir viens no spēcīgākajiem 
dabas antioksidantiem.
 Nelielu HERBA BRONCHO balzama 
daudzumu ieziest un viegli iemasēt uz krūts un 
muguras apvidiem vairākas reizes dienā. 
Ieziesto vietu var silti pārklāt vai saģērbties. 
HERBA BRONCHO balzamu nerekomendē 
lietot bērniem, kas ir jaunāki par 3 gadiem. 

Sildošs augu balzams HERBA BRONCHO BALM – lielisks līdzeklis 
cīņā ar saaukstēšanos

Kampara eļļas sastāvdaļas ir kampars, linalols un 

muguras apvidiem vairākas reizes dienā. 
Ieziesto vietu var silti pārklāt vai saģērbties. 
HERBA BRONCHO balzamu nerekomendē 

Kad iestājas vēsāks, drēgnāks laiks, saaukstēšanās gadījumu skaits vienmēr 
pieaug, jo organismam ir jāpielāgojas mainīgiem laika apstākļiem, kas tomēr 
ne vienmēr izdodas. Augšējo elpceļu infekcijas tādā laikā visbiežāk izraisa vīrusi. 
Parasti mēs izraisītājus nēsājam savā organismā, piemēram, aizdegunē, un 
labvēlīgu apstākļu ietekmē, apaukstējot rokas vai kājas, saslimstam. Tāpēc ir 
kļūdaini domāt, ka ar vīrusiem mēs inficējamies tikai no slimiem indivīdiem.

Izgudrots un ražots Lietuvā
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Visā pasaulē strauji aug cukura diabēta 
pacientu skaits. Visstraujāk palielinās 
saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu. Eiro-
pas valstīs, tostarp Latvijā, ar to slimo nu 
jau vairāk nekā trīs procenti iedzīvotāju.

Ja vēl nesen ar šo slimību lielākoties saskārās tikai 
pieaugušie cilvēki, turklāt dzīves otrajā pusē, tad 
pēdējos gados aizvien biežāk 2. tipa cukura dia-
bēts tiek diagnosticēts arī bērniem.

Par to, kas īsti ir 2. tipa cukura diabēts, kas vei-
cina saslimšanu un – vissvarīgākais – kā maksimāli 
izvairīties no šīs slimības, Tautai un Veselībai stāsta 
endokrinoloģe Inese Care.

Kas ir diabēts?
Lielākoties tiek runāts par divu tipu cukura dia-
bētu. 1. tipa cukura diabēta gadījumā aizkuņģa 
dziedzera beta šūnas pārtrauc ražot insulīnu pie-
tiekamā daudzumā, kā rezultātā tiek traucēta viel-
maiņa un nepieciešamas insulīna injekcijas, lai 
normalizētu cukura līmeni asinīs. Ar 1. tipa cukura 
diabētu sirgst 10–15% diabēta pacientu. Visbiežāk 
sastopamais (85–90%) ir 2. tipa cukura diabēts. 
Endokrinolģe Inese Care uzsver, ka sastopami vēl 
divi diabēta veidi – t.s. gestācijas cukura diabēts, 
kas mēdz rasties grūtniecības laikā, kā arī cukura 
diabēts, kas var attīstīties citu saslimšanu rezul-
tātā vai arī lietojot speci� skus medikamentus.

«2. tipa cukura diabēts sastopams visbiežāk, un 
tā ir hroniska saslimšana, kuru raksturo paaugsti-
nāts glikozes līmenis asinīs,» skaidro I. Care. «Gliko-
zei asinīs ir jābūt, jo tā ir viens no jebkuras šūnas 
enerģijas avotiem. 2. tipa cukura diabēta gadī-
jumā ir divi galvenie mehānismi, kādēļ paaug-
stinās cukura līmenis asinīs. Pirmkārt, traucēta 
glikozes iekļūšana šūnās. Veidojas insulīna rezis-
tence, tas ir, šūna kļūst nejutīga pret insulīnu, kura 
uzdevums ir nogādāt glikozi katrā šūnā. Otrkārt, 
2. tipa cukura diabēta pacientiem insulīns nepie-
ciešams vairāk nekā veselam cilvēkam, līdz ar to 
veidojas relatīvs insulīna de� cīts. Aizkuņģa dzie-
dzera beta šūnas sekretē insulīnu bieži pat vairāk 
nekā veselam cilvēkam, bet, lai glikoze iekļūtu 
šūnā, cukura diabēta pacientam insulīna dau-
dzums nav pietiekams.»

2. tipa cukura diabēts var pazemināt dzīves 
kvalitāti, kā arī tas palielina mirstību trīs līdz četras 
reizes. Tas saistīts ar cukura diabēta izraisītajām 
komplikācijām. Visbiežākās komplikācijas ir kar-
diovaskulārās slimības – miokarda infarkts, insults, 
kāju asinsvadu skleroze, kas draud ar amputāciju, 
nieru mazspēja, redzes pasliktināšanās u.c.

Pazīmes un diagnostika
2. tipa cukura diabētu Inese Care raksturo kā vil-
tīgu slimību, kuru cilvēks ilgstoši var nepamanīt, 
jo tam nav speci� sku pazīmju. Līdz ar to arī bieži 
to diagnosticē ļoti vēlu. «Klasiskās 2. tipa diabēta 
pazīmes ir nelielas slāpes un biežāka urinēšana, 
var būt arī neliels nogurums,» stāsta ārste, piebils-
tot, ka pie nedaudz paaugstināta cukura līmeņa 
asinīs šo pazīmju var arī nebūt. Turklāt, ņemot vērā 
mūsdienu straujo dzīves ritmu, jāuzdod retorisks 
jautājums – kurš gan ik pa brīdim nesajūtas nogu-
ris?! Diabētam attīstoties, var parādīties arī citas 
pazīmes: neizskaidrojams svara zudums, redzes 
pasliktināšanās, tirpšanas sajūta kājās, grūti dzīs-
tošas brūces. Taču ārstes prakse liecina, ka arī tajos 

gadījumos, kad brūces ielaistas jau tik tālu, ka 
draud amputācija, cilvēks var nebūt informēts, 
ka viņam ir cukura diabēts...

Lai maksimāli savlaicīgi atklātu 2. tipa cukura 
diabētu, jebkuram cilvēkam pēc 45 gadu vecuma 
reizi gadā jāpārbauda cukura līmenis asinīs ar 
asins analīzi no vēnas. Ja tukšā dūšā rādītājs pār-
sniedz 6,1, tad laboratorijā jāveic t.s. glikozes tole-
rances tests: vispirms jāveic analīzes tukšā dūšā, 
tad jāizdzer 75 mg glikozes un pēc divām stun-
dām analīzes jāatkārto. Ja tukšā dūšā glikozes 
līmenis asinīs ir lielāks vai vienāds ar 7 vai arī divas 
stundas pēc glikozes slodzes lielāks vai vienāds 
ar 11,1, tad tas liecina par 2. tipa cukura diabētu. 
Rādītāji no 6,1–7 tukšā dūšā un/vai 7,8–11,1 pēc 
glikozes slodzes liecina par glikozes vielmaiņas 
traucējumiem, kas uzskatāmi par 2. tipa diabēta 
riska faktoru. Pie mums to sauc par glikozes tole-
rances traucējumiem, bet ASV šādus rādītājus 
sauc jau par prediabētu, uzsver I. Care.

Riska grupas
Pirms 45 gadu vecuma glikozes līmenis asinīs 
regulāri jāpārbauda tiem cilvēkiem, kas ietilpst 
kādā no riska grupām. «Ir t.s. neietekmējamie 
un ietekmējamie riska faktori. Pie neietekmēja-
majiem, pirmkārt, pieder ģenētiskā predispozī-
cija, tas ir, kāds no pirmās pakāpes radiniekiem 
slimo ar šo slimību. Otrkārt, riska grupā ir sievie-
tes, kurām diagnosticēts policistisko olnīcu sin-
droms, bijis diabēts grūtniecības laikā, kā arī tās 
sievietes, kuru bērnam dzimšanas svars bijis virs 
4,1 kilograma,» uzskaita I. Care. «Pie ietekmējama-
jiem riska faktoriem savukārt pieder liekais svars, 
mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, dislipidēmija, 
iepriekš aprakstītā robežglikēmija, paaugstināts 
asinsspiediens, kā arī koronārā sirds slimība.»

Joprojām nav vienas konkrētas atbildes, kādēļ 
mūsdienās saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu 
pieaug tik strauji. Visbiežāk to ietekmē vairāku 
faktoru kopums, galvenokārt neveselīgs dzīves-
veids, kas, neraugoties uz informācijas pārbagā-
tību, vēl joprojām ir cilvēku klupšanas akmens 

ikdienā. «Galvenā kļūda ir nepareizs ēšanas 
režīms, proti, cilvēks uzņem pārāk daudz enerģi-
jas, kas, īpaši mazkustīga dzīvesveida gadījumā, 
netiek patērēta. No enerģijas pārprodukcijas 
rodas liekais svars, kas savukārt ietekmē insulīna 
rezistenci. Jo vairāk cilvēks kustas, jo mazāka insu-
līna rezistence.»

Veselīgā profi lakse
Galvenais veids, kā līdz minimumam samazināt 
risku saslimt ar 2. tipa cukura diabētu, ir veselīgs 
dzīvesveids – kaitīgo ieradumu atmešana, saba-
lansēts uzturs un kustīgs dzīvesveids. «Endokrino-
logi neatbalsta pārmērīgi biežas ēdienreizes, par 
optimālo variantu uzskatot trīs līdz četras ēdien-
reizes dienā,» skaidro I. Care. «Mēs iesakām, pirm-
kārt, pilnvērtīgas brokastis, kas satur pilngraudu 
produktus, tā sauktos labos ogļhidrātus, kas orga-
nismā uzsūcas lēni. Pie tiem pieder pilngraudu 
maize, pilngraudu putras, nevis ātri vārāmās pārs-
las. Piemērotas ir arī olas, liesi piena produkti.

Otrā ēdienreize ir labas, siltas pusdienas. Ja 
domās sadalām šķīvi četrās daļās, tad divas no 
tām vajadzētu aizpildīt ar dārzeņiem, salātiem, 
vienu aizņem zivs vai gaļa, pēdējo – dažādas kvali-
tatīvas piedevas, piemēram, griķi, brūnie un sarka-
nie rīsi, cieto graudu miltu makaroni. Saldā ēdiena 
vietā labāk izvēlēties kādu augli. Arī launagam vis-
piemērotākie ir dārzeņi un augļi, savukārt dienu 
noslēgt vajadzētu ar vieglām vakariņām. Būtiski ir 
iztikt bez dažādiem našķiem, kas pavisam nema-
not mēdz radīt lielāko daļu dienā apēstās enerģi-
jas.» Lai labāk kontrolētu ikdienā apēsto produktu 
daudzumu un kvalitāti, ārste iesaka ēst tikai pie 
galda, nevis iekārtoties ar šķīvi pie datora vai 
televizora, tādējādi nemanot apēdot daudz vai-
rāk nekā organisms reāli prasa un nekā iepriekš 
bijis paredzēts.

Tikpat svarīga kā ēdienkarte ir ari � ziskā slodze. 
I. Care uzsver, ka mērena � ziskā slodze nepiecie-
šama jebkuram cilvēkam, un, ja gadījumā kādu 
citu slimību vai � ziskā stāvokļa dēļ visas kustības 
nav iespējamas, tad kopā ar � zioterapeitu noteikti 

iespējams atrast slodzi, kas piemērota arī prob-
lēmgadījumos. Vaicāta, kas tad tiek uzskatīts par 
mērenu � zisko slodzi, ārste uzsver, ka tā ir aerobā 
slodze – skriešana, ātra pastaiga vai nūjošana, 
riteņbraukšana, peldēšana u.c. nodarbes, kuru 
laikā paātrinās pulss, sirdsdarbība un vērojama 
neliela svīšana. Minimālā slodze ir 30 minūtes 
dienā vai arī 150 minūtes nedēļā. «Ja katru dienu 
nav iespējams atlicināt pusstundu kustībām, tad 
slodze jāsadala, piemēram, pa 50 minūtēm trīs 
reizes nedēļā. Tam ir jākļūst par ieradumu, tādēļ 
vislabāk, ja nodarboties ar sportiskām aktivitā-
tēm sāk visa ģimene kopā. Ja vienam no ģimenes 
uznāks slinkums braukt ar riteni, tad pārējie var 
paskubināt. Starp citu, arī aktīva dejošana ir uzska-
tāma par � ziskajām aktivitātēm,» smaida ārste.

DIABĒTA SKoLA

zz Pastāvīgas slāpes
zz Bieža urinēšana, arī naktīs. Bērniem varētu būt arī urīna ne-
saturēšana naktī
zz Izteikts nespēks
zz Apetītes pārmaiņas
zz Neskaidra redze
zz Neizskaidrojams svara zudums
zz Nieze
zz Lēna brūču un iekaisumu dzīšana
zz Nejutīguma vai durstīšanas sajūta rokās un pēdās
zz Slikta dūša, vemšana
zz Izsitumi uz ādas, furunkuli

cukura diabēta 
pazīmes

zz 2011. gadā Eiropā ar 2. tipa cukura diabētu slimoja 52 miljoni 
cilvēku. Tiek prognozēts, ka 2030. gadā tie būs 64 miljoni.
zz 2011. gadā pasaulē no 2. tipa cukura diabēta komplikācijām 
miruši 281 miljons vīriešu un 217 miljoni sieviešu.
zz 2011. gadā Eiropā 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai tērēti 75 
biljoni eiro. Prognozēts, ka 2030. gadā šī summa sasniegs 90 
biljonus eiro.

Daži skaitļi

Veselīgs dzīvesveids 
jeb kā aizbēgt no diabētajeb kā aizbēgt no diabētajeb kā aizbēgt no diabēta

Joprojām nav vienas konkrētas atbildes, kādēļ mūsdienās saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu pieaug tik strauji. Visbiežāk to 
ietekmē vairāku faktoru kopums, galvenokārt neveselīgs dzīvesveids, kas, neraugoties uz informācijas pārbagātību, vēl jop-
rojām ir cilvēku klupšanas akmens ikdienā.
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PAcIENTU IzGLĪTĪBAI

LUDMILA GLAZUNOVA

Cukura diabētu mēdz dēvēt par kluso 
slepkavu, jo pirmie simptomi ir tik nespe-
cifiski, ka cilvēki tos bieži vien pat nepa-
mana vai arī noraksta uz dzīves straujo 
ritumu. 

Par to, kad būtu jānodod analīzes, kādiem ir jābūt 
rādītājiem, lai nevajadzētu bažīties par cukura 
diabētu, kā arī par to, ko darīt, lai sevi pasargātu 
no diabēta, uz sarunu aicinājām Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģi 
Kristīni Geldneri.

– Kā tiek diagnosticēts cukura diabēts?
Visbiežāk ir sastopams 2. tipa cukura diabēts – 
85–90% no visas pacientiem. Vairumā gadījumu 
to atklāj nejauši, ja pacientiem, veicot asins ana-
līzes, konstatē paaugstinātu cukura līmeni asinīs. 
Protams, notiek arī tā, ka to nejauši atklāj kādas 
citas slimības dēļ – pacienti vēršas pie ārsta vai 
nonāk stacionārā un tad, veicot plašāku izmeklē-
šanu, konstatē paaugstinātu cukura līmeni asinīs.
Pacientam var būt arī dažādas sūdzības: slāpes, 
nogurums, biežāka urinēšana – tie ir raksturīgākie 
simptomi. Kādreiz var novērot arī nedzīstošas brū-
ces vai ikdienā gūtus nelielus traumatiskus ievaino-
jumus, kas ilgstoši nesadzīst. Arī tas var norādīt uz 
paaugstinātu cukura līmeni asinīs. Tomēr daži simp-
tomi, piemēram, nogurums, ir tik ļoti nespeci�ski, 
ka cilvēki tiem nepievērš uzmanību un pie ārsta 
nedodas. Tāpat arī sausuma sajūta mutē – pacients 
to uztver kā normu un pat nedomā sūdzēties.
– Kādi ir galvenie 2. tipa cukura diabēta riska 
faktori, proti, kuriem cilvēkiem būtu jāpie-
vērš pastiprināta uzmanība pat nespecifis-
kiem simptomiem?
– Īpaši jāuzmanās tiem cilvēkiem, kuriem ģimenē 
ir bijusi saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu – sli-
mojuši vecāki, māsas, brāļi. Šo slimību var ģenē-
tiski pārmantot, tāpēc, ja radiniekiem ir bijis cukura 
diabēts, it sevišķi pēc 40 gadu vecuma, cilvēkiem 
reizi gadā būtu jāiet nodot analīzes un jānosaka 
cukura līmenis asinīs, lai laikus ieraudzītu izmaiņas.
Protams, ne visi, kuriem ģimenē kāds ir slimojis ar 
cukura diabētu, arī paši saslimst, jo liela nozīme sli-
mības attīstībā ir mūsu dzīvesveidam un ķermeņa 
svaram. Ļaudis, kuri ir mazkustīgi un neievēro vese-
līga uztura principus, kā rezultātā attīstās aptau-
košanās, ir paaugstināta cukura diabēta attīstības 
riska pamatgrupa. Cukura diabēts iet roku rokā ar 
palielinātu ķermeņa svaru.
– Ja cilvēkam rados ir cukura diabēta pacients, 
kā vislabāk rīkoties, lai ar diabētu nesaslimtu?
– Viņam vajadzētu ievērot aktīvu un veselīgu dzī-
vesveidu, rūpēties, lai �ziskās aktivitātes būtu regu-
lāras. Tas nebūt nenozīmē, ka visiem ir jādodas uz 
sporta zāli, pietiek ar 40 minūšu pastaigām raitā 
solī katru dienu. Sportam ir ļoti būtiska nozīme 
gan aptaukošanās, gan diabēta riska mazināšanā. 
Vēl viens svarīgs aspekts, protams, ir veselīgs un 
sabalansēts uzturs.
– Vai arī gados jauniem cilvēkiem, kuri vēl 
nav sasnieguši 30 gadu slieksni, bet kuriem 
ir palielināts ķermeņa svars, būtu jāsāk par 
to satraukties?
– Palielināts ķermeņa svars vienmēr ir iemesls 
satraukumam, un ne tikai, ja domājam par 
cukura diabētu, bet arī citām slimībām. Izmainīts 
lipīdu līmenis jeb holesterīna paaugstināšanās, 
paaugstināts asinsspiediens, cukura vielmaiņas 

traucējumi – tas var rezultēties kā nopietna kar-
diovaskulāra slimība.
– Kāds ir normāls cukura līmenis asinīs?
– Visvienkāršāk to ir saprast, paņemot rokās labora-
torijas lapiņu ar analīžu rezultātiem. Cukura līmeņa 
asinīs apakšējā robeža ir 3,3–3,5 mmol/litrā, aug-
šējā – 5,8–5,9 mmol/litrā. Rādītāji gan dažādās 
laboratorijās var atšķirties, jo atšķiras analizatori. 
Bet vidēji ir jābūt šādiem rezultātiem.
– Vai pacientam ir kaut kā īpaši jāgatavo-
jas asins analīzēm, lai varētu korekti noteikt 
cukura līmeni asinīs?
– Ļoti svarīgi būtu zināt to, kad un kā analīzes 
nodotas, jo 3,5–5,9 mmol/l ir norma tukšā dūšā, 
ja pacients nav ēdis vismaz 8–10 stundas. Ja cilvēks 
ir ēdis 12 naktī vai arī bijusi ļoti bagātīga maltīte 
vēlu vakarā, bet jau no rīta astoņos tiek nodotas 
analīzes, tad tas var ietekmēt cukura līmeni asinīs.
Par cukura diabētu var domāt, ja vismaz divās no 
vēnas ņemtās asins analīzēs glikozes līmenis pār-
sniedz septiņus milimolus litrā. Ja starpstāvoklis 
(6–7 mmol/l) ir vairākās analīzēs, tad mēs varam 
runāt par paaugstinātu tukšas dūšas glikēmiju, 
kad pacientam diabēta īsti nav, bet risks saslimt ar 
cukura diabētu pastāv, jo šie rādītāji jau ir izmainīti.
Ja asinsanalīzes ir nodotas jebkurā diennakts laikā, 
neskatoties uz to, vai pacients ir ēdis vai nav, un ja 
cukura līmenis asinīs ir virs 11, tas arī viennozīmīgi 
apstiprinās cukura diabēta diagnozi.
Vēl, runājot par cukura diabēta diagnostiku, mēs 
nereti ņemam talkā glikozes slodzes testu, kad 
cilvēks vispirms tukšā dūšā nodod analīzes no 
vēnas, tad pacients laboratorijā izdzer saldu noteik-
tas koncentrācijas glikozes šķīdumu, kas parasti 
satur 75 gramus glikozes. Cukura līmenis asinīs tiek 

kontrolēts pēc divām stundām. Arī atkarībā no šī 
rādītāja mēs skatāmies, vai pacientam nav glikozes 
vielmaiņas izmaiņu. Ja cukura līmenis pēc proves ir 
ievērojami augsts – vairāk nekā 11,1 mmol/l –, tad 
arī tas liecina par cukura diabētu.
– Ja pacientam ir diagnosticēts diabēts, vai 
viņam katru dienu jādodas uz laboratoriju 
noteikt cukura līmeni, vai arī ir kāds vienkār-
šāks ceļš, kā to kontrolēt?
– Katram pacientam, kuram konstatēts cukura 
diabēts, mēs rekomendējam mājās veikt gliko-
zes līmeņa mērījumus ar glikometru. Izmantojot 
šo paškontroles līdzekli, pacients ļoti labi var kon-
trolēt gan cukura līmeni asinīs tukšā dūšā, gan arī 
glikēmiju pēc ēdienreizes, kas arī ir svarīgs rādī-
tājs diabēta ārstēšanā. Ja pacients lieto medika-
mentus, tad mūs interesē, vai šie medikamenti 
spēj nodrošināt labu glikēmiju pēc ēšanas. Parasti 
mērījumus veic divas stundas pēc ēdienreizes, lai 
izvērtētu, vai glikozes līmenis ir atgriezies normas 
robežās (līdz 7,8 mml/l). Līdz ar to pacients nav 
atkarīgs no laboratorijas un pats var kontrolēt savu 
slimību. Tas cilvēku padara līdzatbildīgu par ārstē-
šanu, jo, kā jebkurai hroniskai slimībai, tās ārstē-
šanā ir vajadzīga arī pacienta piedalīšanās, ne tikai 
ārsta iniciatīva.
Uzsākot lietot glikometru, pacients tiek apmā-
cīts, kā ar to pareizi darboties. Šai ierīcei vienmēr 
ir pievienotas instrukcijas, un mērījumu veik-
šana nav sarežģīta. Bieži vien pacientiem ir bail 
no tā, kā tiks izdarīts dūriens, jo ir jāiegūst asins 
piliens, lai izmērītu glikozes līmeni asinīs. Mūs-
dienās šī ierīce atgādina vienkāršu pildspalvu, 
kurai ir jānospiež podziņa, un zibenīgi tiek veikts 
dūriens, kuru faktiski pat nemana. Ja adatiņa tiek 

savlaicīgi mainīta un tā nenotrulinās, tad dūrienam 
ir jābūt nesāpīgam.
Pirms veic glikozes mērījumu, ir jānomazgā rokas, 
tās kārtīgi jānosusina. Nav pieļaujams, ka tās ir 
miklas. Īpašu dezinfekcijas līdzekļu lietošana nav 
nepieciešama, bet, ja pacients vēlas to darīt, tad 
noteikti ir jāpagaida, lai āda pilnībā nožūtu, jo mikla 
āda var nepareizi ietekmēt glikozes mērījumu.
– Vai dūrienam ir jābūt pilnīgi svaigam, nevar 
izmantot asins pilienu no kādas jau pussadzi-
jušas un nokasītas pumpas?
– Jā, svaigam! Jāveic dūriens, pirmais asins pilieniņš 
ar vati jānoslauka, tad otro pilienu liek uz vienreiz 
lietojamās teststrēmeles. Pēc dažām sekundēm 
aparāts izskaitļo rezultātu un parāda to uz ekrāna.
Lai gan, uzsākot lietot glikometru, parasti tiek 
uzstādīts gan datums, gan laiks, tomēr pacien-
tiem vēlams veikt pierakstus glikēmijas dienas-
grāmatā, kur viņi reģistrē mērījuma datumu, laiku, 
atzīmē, vai tas ir tukšā dūšā vai pēc ēdienreizes. Šī 
dienasgrāmata, ejot pie ārsta, noteikti jāņem līdzi. 
Tā uzskatāmi parāda, kādas ir glikēmijas svārstības 
un, ja tiešām ir neapmierinoši rādītāji, tad ārstam 
ir vieglāk orientēties, kur ir problēma, un attiecīgi 
mēģināt to risināt, koriģējot terapiju.
Cik bieži ir jāveic glikozes līmeņa kontrole, atkarīgs 
no ārstēšanas veida, kādu pacients saņem, jo ne 
visiem pacientiem, kas lieto tabletētos medika-
mentus diabēta ārstēšanai, ir nepieciešama gli-
kēmijas kontrole katru dienu, pat vairākas reizes 
dienā. Minimums būtu vismaz trīs dienas nedēļā, 
bet tā, lai mērījumi atspoguļotu gan tukšas dūšas 
glikēmiju, gan arī divas stundas pēc ēdienreizes. 
Savukārt tiem pacientiem, kas terapijā lieto insu-
līna preparātus, it īpaši tā saucamo īsas darbības 
insulīnu, mērījumi būtu jāveic vismaz četras rei-
zes dienā.
– Vai ir kādas analīzes, kuras liecina par nozī-
mētās ārstēšanas efektivitāti?
– Mēs pārbaudām glikozētā hemoglobīna (HbA1c) 
līmeni, lai spriestu par cukura diabēta ārstēšanas 
efektivitāti jeb kompensācijas rādītājiem. Šī ana-
līze ikvienam cukura diabēta pacientam būtu 
jāveic reizi trijos vai četros mēnešos, jo šis rādītājs 
atspoguļo vidējo glikozes līmeni, ar kādu pacients 
ir dzīvojis pēdējo mēnešu laikā. Tas ir objektīvs 
rādītājs, pēc kura varam spriest, kāda ir terapijas 
efektivitāte. Ja terapija ir efektīva, rādītājam ide-
ālā gadījumā būtu jābūt 6,5% un zemākam. Tas ir 
kā robežšķirtne, kad mēs varam teikt, ka pacients 
ir labi ārstēts. Pacientiem, kuri ir gados vecāki un 
kuriem ir dažādas nopietnas blakus saslimšanas, 
šo latiņu varētu pacelt nedaudz augstāk – ap 7%, 
jo pieaug pazemināta cukura līmeņa epizožu jeb 
hipoglikēmijas risks. Tāpēc mēs individuāli izvēr-
tējam katru gadījumu.
– Kā saprast, kad pacientam ir hipoglikēmija 
un kā viņam rīkoties šādā gadījumā?
– Pazeminātu cukura līmeni asinīs, kad glikēmija 
ir mazāka nekā 3,3 mmol/l, var izraisīt vairāki fak-
tori – medikamenti, pacients nav ēdis, bijusi lie-
lāka �ziska slodze, kas izsauc glikēmijas rādītāju 
samazināšanos. Mēs parasti apmācām pacien-
tus, lai viņi spētu atpazīt tipiskos hipoglikēmijas 
simptomus, un tie ir satraukums, nemiers, pēkšņi 
paaugstināta apetīte, roku trīcēšana, sirdsklauves, 
sviedri. Ja ir šādi simptomi, nekavējoties jāuzņem 
papildus ogļhidrāti, kas var būt glikozes tabletes, 
konfektes vai glāze augļu sulas. Parasti papildus 
mēs rekomendējam apēst arī kādu maizes šķēli, 
kas uzsūcas lēnāk, taču nodrošina normālu cukura 
līmeni asinīs arī pēc tam.
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Kristīne Geldnere: «Katram pacientam, kuram konstatēts cukura diabēts, mēs reko-
mendējam mājās veikt glikozes līmeņa mērījumus ar glikometru. Izmantojot šo 
paškontroles līdzekli, pacients ļoti labi var kontrolēt gan cukura līmeni asinīs tukšā 
dūšā, gan arī glikēmiju pēc ēdienreizes, kas arī ir svarīgs rādītājs diabēta ārstēšanā.»

Nogurums un sausums mutē – 
pirmie cukura diabēta simptomi
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2.tipa cukura diabēta attīstības riska 
izvērtējums tuvākajiem 10 gadiem*
Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā jautājumā!

1. Vecums:
     Līdz 45 gadiem (0)
     45 – 54 gadi (2)
     55-64 gadi (3)
     Virs 64 gadiem (4)

3. Vidukļa apkārtmērs (mēra nabas apvidū):
     Vīrietis līdz 94 cm (0)
     Vīrietis 94 – 102 cm (3)
     Vīrietis virs 102 cm (4)

5. Cik bieži Jūs ēdat dārzeņus?
     Katru dienu (0)
     Ne katru dienu (1)

7. Vai Jums jebkad ir konstatēts paaugstināts 
cukura līmenis asinīs (pm., veselības 
pārbaudes, slimības vai grūtniecības laikā)?
     Nē (0)
     Jā (5)

2. Ķermeņa masas indekss**:
     Līdz 25 kg/m2 (0)
     25 – 30 kg/m2 (1)
     Virs 30  (3)

4. Vai Jums katru dienu ir vismaz 30 minūtes 
fiziskās aktivitātes darbā/atpūtas laikā?
     Jā (0)
     Nē (2)

6. Vai Jūs jebkad esat regulāri lietojis 
asinsspiedienu pazeminošus medikamentus?
     Nē (0)
     Jā (2)

8. Vai Jūsu radiniekiem ir diagnosticēts 
cukura diabēts ( 1. vai 2. tipa)?
     Nē (0)
     Jā: vectētiņam/vecmāmiņai, tantei/onkulim 
     vai pirmās pakāpes brālēnam/māsīcai (3)
     Jā: tēvam/mātei, brālim/māsai, paša bērnam (5)

* Sagatavoja P.Stradiņa KUS endokrinoloģe Una Gailiša pēcSomijas Diabēta Asociācijas rekomendācijām.
**Ķermeņa masas indekss = Svars (kg) / Augums2 (m)

Saskaitiet iegūtos punktus: __________
Punkti atrodami aiz katras atbildes atbildes.

Jūsu risks saslimt ar 2.tipa cukura diabētu 10 gadu laikā ir sekojošs:

Līdz 7 punktiem:

7 – 11 punkti:

12 – 14 punkti:

15 – 20 punkti:

Virs 20 punktiem:

ZEMS RISKS – 1 no 100 cilvēkiem attīstīsies saslimšana

NEDAUDZ PAAUGSTINĀTS RISKS – 1 no 25 cilvēkiem attīstīsies saslimšana

VIDĒJS RISKS – 1 no 6 cilvēkiem attīstīsies saslimšana

AUGSTS RISKS – 1 no 3 cilvēkiem attīstīsies saslimšana

ĻOTI AUGSTS RISKS – 1 no 2 cilvēkiem attīstīsies saslimšana

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 0 – 11 punkti – ievērojiet veselīga dzīvesveida nosacījumus - trīs regulāras pamatēdienreizes ar 
sabalansētu un vienmērīgu uzturvielu sadalījumu, regulāri sportojiet, uzturiet ķermeņa masas indeksu mazāku par 25 kg/m2 un 
nesmēķējiet.

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 12 – 14 punkti – Jums ir vēlams nopietni pārdomāt savu dzīvesveidu – ēšanas paradumus, fizisko 
aktivitāšu daudzumu. Sazinieties ar savu ārstu par labāko veidu, kā samazināt Jūsu risku saslimt ar 2.tipa cukura diabētu.

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 15 un vairāk punkti – Jums ir jānosaka cukura (glikozes) līmenis asinīs (orālais glikozes tolerances 
tests), lai noteiktu, vai Jums ir vai nav attīstījies diabēts.

Kā rīkoties tālāk:

Sieviete līdz 80 cm (0)
Sieviete 80 – 88 cm (3)
Sieviete virs 88 cm (4)
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LUDMILA GLAZUNOVA

Viņi dzird balsis, viņi ir savādāki, viņu 
domās kāds iejaucas no tālienes. Viņi – 
šizofrēnijas pacienti. Sabiedrībā bieži 
vien nepieņemti un izstumti, lai gan 
daudzi no viņiem spēj un var adaptēties 
normālai dzīvei, mācīties, apgūt arodu, 
strādāt un veidot ģimenes, ja vien izvē-
lēta pareiza terapija.

Uz sarunu par šizofrēniju aicinājām Rīgas Psihi-
atrijas un narkoloģijas centra, ambulatorā centra 
Pārdaugava vadītāju, Latvijas Psihiatru asociācijas 
prezidentu Elmāru Tēraudu.

– Kas ir šizofrēnija un kādi ir šīs psihiskās sli-
mības raksturīgākie simptomi?
– Šizofrēnija ir viena no senākajām psihiskajām 
slimībām, kas aprakstīta jau pirms vairākiem sim-
tiem gadu. Taču tāda, kādu šo slimību uztveram 
šodien, tā ir pazīstama pēdējos simt gadus.
Uzskata, ka šizofrēnija ir hroniska slimība, kas vis-
biežāk sākas apmēram 20 gadu vecumā, tātad 
jaunībā, un raksturojas ar divām lielām simptomu 
grupām. Vienu no simptomu grupām cilvēki ļoti 
bieži atpazīst kā nepareizu uzvedību. Proti, cilvēks 
dzird vai redz kādas halucinācijas, vīzijas, kas sais-
tītas ar aplamu uzvedību, viņam raksturīga vajā-
šanas mānija, kas izpaužas kā aplami spriedumi. 
Bieži vien «vajāšanā» iesaistīta vesela gūzma spec-
dienestu. Ir cilvēki, kuri izjūt kādu ārkārtīgi speci-
�sku iedarbību uz savu ķermeni, savām domām. 
Klasisks šizofrēnijas simptoms – uzskats, ka no 
attāluma, ar kaut kādiem stariem vai satelīta šķīv-
jiem var iekļūt cilvēka galvā, domās. No tāluma 
var iejaukties sajūtās, kustībās. Pie šādiem simp-
tomiem apkārtējie saprot, ka ar cilvēku kaut kas 
nav kārtībā.
Otru klasisko simptomu grupu cilvēki īsti nepa-
mana. Tā sākas pamazām, pakāpeniski un reizēm 
tiek apzīmēta kā šizofrēnijas pamatsimptomu 
grupa – norobežošanās no sabiedrības, darba 
spēju pazemināšanās un zudums, gribas procesu 
pazemināšanās, apātija, bezdarbīgums. Perso-
nība mainās negatīvā virzienā – agrāk visu spēja, 
saplānoja un izdarīja, tagad cilvēks ir demotivēts, 
neko negrib, gulšņā pa māju, bieži vien vienkārši 
skatās griestos, citreiz arī nodzeras, jo nav nekādu 
papildu interešu.
Mūsdienās izdala arī citas simptomu grupas – 
garastāvokļa svārstības, intelektuālo procesu 
pārmaiņas –, bet kopumā tie nav šīs slimības 
pamatsimptomi, tie vairāk attiecas uz uzvedības 
traucējumiem un sociālo adaptāciju.
– Par šizofrēniju ir rakstīts daudz, taču gan-
drīz nekur nav minēti slimības cēloņi. Vai 
tiešām, lai arī cik sena, šīs slimības rašanās 
nav izpētīta?
– Ir teorijas, ir koncepcijas. Stabilākā no tām ir 
pārmantotības, ģenētiskā koncepcija – tā jau ir 
diezgan stabila, un arvien parādās jauni pierādī-
jumi. Ir skaidrs, ka nav vienas vietas hromosomā, 
kas atbild par šizofrēniju. Tiek meklēts daudzu 
pazīmju kopums, kas varētu būt atbildīgs par 
šizofrēnijas attīstību. Taču tur konkrētas kopsa-
karības nosaukt ir grūti, jo līdzīgas pārmaiņas 
tiek konstatētas arī pie citām psihiskām slimī-
bām. Ja pēc insulta cilvēks zaudē runas spējas, ir 
skaidrs, kura smadzeņu daļa ir bojāta, pie šizof-
rēnijas situācija ir savādāka – ir bojāta dažādu 
smadzeņu struktūru mijiedarbība, savstarpējā 
sadarbība. Kāpēc tā notiek, diemžēl nav skaidrs, 
lai gan zinātne šajā nozarē ir krietni pavirzījusies 
uz priekšu.

Ir arī dažādas citas, piemēram, sociālas teorijas un 
audzināšanas faktoru ietekme. Taču šie novēro-
jumi tikpat labi var liecināt, ka cilvēks ir pārdzī-
vojis ilgstošu, smagu stresu, kas ir novedis pie 
smadzeņu struktūras pārmaiņām, un pakārtoti 
nāk klāt šizofrēnijas simptomi.
– Kā īsti ir – šizofrēnija ir izārstējama vai tikai 
apārstējama slimība?
– Hroniska slimība – tas ir viens no atslēgas vār-
diem. Tomēr šī slimība ir ļoti neviendabīga. Var būt 
pacienti ar ļoti labvēlīgu norisi: tādi, kuriem ir divi 
trīs uzliesmojumi dzīves laikā, kas vēlāk neatkār-
tojas, un viņi vairāk vai mazāk ir adaptēti dzīvei 
un saglabājuši darba spējas. Bet ir sastopamas arī 
tādas formas, ka pacientam ir uzliesmojums, un 
turpmāk vērojama nepārtraukta slimības norise, 
kas dažu gadu laikā sagrauj personību. Šāds cil-
vēks neatgriežas darbā un mācībās. Šādi pacienti 
bieži vien dzīvo ģimenēs, ja tādas ir, taču, ja nav 
tuvinieku, viņi nonāk sociālās aprūpes centros.
– Vai pēdējos gados ir mainījies šizofrēnijas 
vecums? 
– Nē. Klasiski šizofrēnija sākas 18–25 gados. 
Amerikāņi raksta, ka otrais vilnis ir ap 40 gadu 
vecumu. Bērnu un pusaudžu vecumā šizofrēnija 
ir reti sastopama.
– Tomēr tā ir sastopama arī bērniem. Kādas ir 
prognozes, ja pacients sasirdzis jau agrā bēr-
nībā vai jaunībā?
– Ir bērnu un arī juvenīlās formas, kuras pamatā 
uzskata par nelabvēlīgām formām. Ja psihiskie 
procesi tiek skarti agrīni, bērnībā, tad cilvēks neiz-
veidojas, nenobriest, nespēj iegūt izglītību. Prog-
noze kopumā ir sliktāka nekā tad, ja slimība sākas 
pēc 40 gadiem, kad tomēr ir bijis gan sociālais stā-
voklis, iemaņas, dzīvesvieta, ģimene.
Bet ir gadījumi, kad no šāda bērna ar talanta 
dzirksti galu galā izaug Einšteins. Noteiktas atbil-
des nav.
– Ja šizofrēnija ir hroniska slimība, vai tas 
nozīmē, ka pacientiem visu mūžu jālieto 
tabletes? 

– Ne katram, bet lielajam vairumam gan. Ir svarīgi 
katram šizofrēnijas pacientam atkarībā no slimī-
bas formas piemeklēt individuālu nepieciešamo 
terapiju. Dažkārt pacientiem iespējams pārtraukt 
medikamentozo terapiju. Tomēr lielajam vairu-
mam tā ir vajadzīga. Paasinājumu laikā lielākās 
devās, balsta terapijas laikā – mazākās. Dzīve ļoti 
bieži pierāda, ka, pārtraucot lietot medikamen-
tus, divu mēnešu laikā šizofrēnijas pacientiem 
atkal parādās traucējumi.
– Kādas ir šizofrēnijas pacientu iespējas sadzī-
vot ar šo slimību – normāli strādāt, mācīties?
– Tie ir aspekti, kurus pēta un ar kuriem strādā 
pasaulē. Par šizofrēnijas terapiju tiek diskutēts, 
bet lielā mērā pamatlietas ir skaidras: vēlams lie-
tot neiroleptiskos līdzekļus, labāk jaunās paau-
dzes, jo tie ir prognostiski labvēlīgāki un drošāki.
Pētījumos galvenokārt skaidro, kādas formas 
palīdzība pacientiem nepieciešama: vai tā būtu 
multiprofesionāla komanda – psihiatrs, psiho-
logs, sociālais darbinieks, psihiatrijas māsa –, kas 
strādā ar šo pacientu. Katram ir savs uzdevums, 
kā cilvēku virzīt atpakaļ dzīvē. Mēs Latvijā neva-
ram lepoties ar šādu palīdzības komandu katram 
no slimnīcas izrakstītajam pacientam. Pašlaik 
tā tikai veidojas. Vērtējot adaptāciju kopumā, 
ir pacienti, kas spēj atgriezties normālā dzīvē, 
bet ne visi.
Patlaban mēs redzam jaunu problemātisku 
pacientu grupu, kas lieto dažādas vielas: mari-
huānu, sintētiskos kanabinoīdus, stimulantus. 
Pēdējos gados mēs bieži novērojamam, ka sin-
tētiskie kanabinoīdi jeb «legālā zālīte» provocē 
šizofrēnijas sākumu. Šīs vielas izmaina smadzeņu 
neirobioloģiju, receptoru struktūru, reakciju uz 
medikamentiem. Pacientiem, kuriem ir dubult-
diagnoze kombinācijā ar šī vielām, spēja mācīties 
un atgriezties sabiedrībā ir sliktāka.
– Noteikti svarīga ir arī paša pacienta 
līdzestība slimības simptomu novēršanā. 
Vai mūsu valstī pacienti ir līdzestīgi? Vai 
būtu kāda iespēja viņiem atvieglot dzīvi, 

piemēram, piedāvājot ilglaicīgas iedarbī-
bas medikamentus?
– Par šizofrēniju ir ārkārtīgi daudz dažādu puspa-
tiesību internetā, daudz viedokļu arī sabiedrībā. 
Tāpat kā par bērnu audzināšanu un skološanu, 
tāpat arī par ārstēšanu katram ir savs viedok-
lis. Visiem patīk dot padomus, reizēm grēko arī 
mediķi, kas saka cilvēkiem: «Neklausi psihiatru, 
gan jau būs labi, gan jau pāries, šodien taču 
nekas nekaiš...» Šizofrēnijas balsta terapija būtu 
nepieciešama no pusgada līdz diviem gadiem, 
kā nu kurā situācijā. Daudzi cilvēki neiztur. Jā, 
būs atsevišķi pacienti, kuriem tas nespēlēs lielu 
lomu, bet būs pacienti, kuriem neārstējoties, 
slimība vairāk attīstīsies, negatīvā simptomā-
tika nostiprināsies.
Saistībā ar medikamentiem ir daudz dažādu jau-
tājumu. Kas tie ir par medikamentiem? Vai labi 
panesami, vienkārši lietojami? Vai nav dārgi? No 
vienas puses, esam labā situācijā, jo mums ir plašs 
kompensēto medikamentu klāsts. No otras puses, 
protams, tajā nav visu medikamentu un to formu.
Ja runājam par medikamentiem, tad pašas mole-
kulas ir vairāk vai mazāk pieejamas, taču formas 
gan ne. Ilgas darbības injekcijas Latvijā valsts 
neapmaksā. Tās ir reģistrētas, bet lielākoties cil-
vēki nespēj paši maksāt. Rumānijā, kas ir nabadzī-
gāka par mums, valsts apmaksā šādas injekcijas, 
Latvijā – nē.
Es pirms kāda laika runāju ar rumāņu kolēģiem. 
Protams, arī tur ir brīži, kad naudas pietrūkst, 
bet faktiski viņiem nav skaitlisku ierobežojumu, 
cik pacientiem šādas injekcijas varētu izraks-
tīt, un tās ir iekļautas kompensējamo medika-
mentu sarakstā.
Ir valstis, kurās uzskata, ka jaunās medikamentu 
formas ir progresīvākas, efektīvākas un vieglāk 
lietojamas, un tās būtu izmantojamas pirmrei-
zējo pacientu ārstēšanā. Ir svarīgi šos pacientus 
noturēt terapijā, lai slimība nenostiprinātos, lai 
šie cilvēki būtu adaptīvāki, spētu mācīties, apgūt 
profesiju, veidot ģimenes. Latvijā neizdodas pār-
liecināt Nacionālo Veselības dienestu, ka arī mums 
tas būtu vajadzīgs. Iebildumi gan nav principiāli, 
bet arguments ir jau zināmais – nepietiek līdzekļu. 
Līdz ar to Latvijā pieejami tikai medikamenti tab-
letētā formā, kas jālieto katru dienu. Pierunāt 
pacientus ikdienā tos lietot nav viegli.
– Kopš padomju laikiem arī mūsu valstī valda 
stereotips – šizofrēniķis, nedziedināmi slims, 
jātur izolācijā... Kur nu vēl runāt par spēju 
adaptēties dzīvei un sākt strādāt. Kā ir tagad, 
vai domas mainās? Vai šizofrēnijas pacientiem 
ir kādi būtiski ierobežojumi, piemēram, aiz-
liegts vadīt auto?
– Autovadīšanas iespējas vērtē individuāli, neat-
karīgi no diagnozes. Diagnoze šizofrēnija pati par 
sevi nav tik ierobežojoša. Jā, varbūt nevarēs strā-
dāt Satversmes aizsardzības birojā, vadīt lidma-
šīnu vai kādu smago tehniku, bet ir taču tik daudz 
dažādu profesiju, kurās var iztikt bez smagās teh-
nikas un ieročiem!
Ja runājam par stereotipiem, tas ir labs jautājums, 
bet grūti risināms. Jādara viss, lai šis cilvēks nejus-
tos kā autsaiders. Bērnam ar psihiskiem traucēju-
miem vēlams iet parastā skolā, ja vien viņš spēj 
tikt līdzi mācībās. Un tas nekas, ka viņš kādu brīdi 
būs «baltā vārna».
Sabiedrības attieksme pret šizofrēnijas pacien-
tiem brīžiem ir piesardzīga, brīžiem klaji negatīva. 
Ir valstis, kurās domā par nosaukuma maiņu šai 
slimībai. Piemēram, Japānā tika diskutēts, lai cil-
vēkam nenāktu līdzi klasiskais slimības termins. 
Dažkārt, runājot par vienu un to pašu, bet citiem 
vārdiem, tas tiek uzņemts daudz labāk.
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Elmārs Tērauds: «Šizofrēnija ir ļoti neviendabīga. Var būt pacienti ar ļoti labvēlīgu 
norisi: tādi, kuriem ir divi trīs uzliesmojumi dzīves laikā, kas vēlāk neatkārtojas, un 
viņi vairāk vai mazāk ir adaptēti dzīvei un saglabājuši darba spējas. Bet ir sastopamas 
arī tādas formas, ka pacientam ir uzliesmojums, un turpmāk vērojama nepārtraukta 
slimības norise, kas dažu gadu laikā sagrauj personību.»

Šizofrēnija – tas nav dzīves gals
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Bagātajās valstīs šizofrēnijas pacienta 
ārstēšana nebeidzas tikai ar medikamen-
tozo terapiju – tā turpinās ar integrācijas 
programmām, socializēšanās iespējām, 
mācībām un pat darbavietu veidošanu, 
lai šiem pacientiem būtu iespējas dzī-
vot pilnvērtīgu dzīvi. Latvija diemžēl 
nav šādu valstu sarakstā, un rūpes par 
pacientu atgriešanos dzīvē uzņemas 
nevalstiskas organizācijas.

1997. gadā tika izveidota biedrība Gaismas Stars, 
kas palīdz šizofrēnijas pacientiem mācīties komu-
nicēt, nenoslēgties četrās sienās un apgūt dzīvei 
nepieciešamās iemaņas, nebaidoties no kritikas 
vai nesapratnes no apkārtējo puses.

Mācīties arī no citu valstu pieredzes
Brigitas Siliņas ģimenes loceklis sirga ar šizofrē-
niju, un pirms 17 gadiem viņa satikās ar līdzīgiem 
cilvēkiem – vecākiem, kuru atvases piemeklējusi 
šī sarežģītā slimība, kuras cēloņi nav īsti skaidri 
līdz pat šai dienai. Tajā laikā internets vēl nebija 
iekarojis plašu popularitāti, informāciju par šizo-
frēniju varēja smelties enciklopēdijās, taču vecā-
kiem tā īsti arī netapa skaidrs, kā rīkoties tālāk, kā 
izprast savu bērnu. Tādēļ domubiedri uzklausīja 
ieteikumu dibināt biedrību. «Mūsu mērķis bija 
panākt, lai cilvēki izietu laukā no mājas, neno-
slēgtos četrās sienās. Domājām nodibināt cen-
triņu. Valsts un pašvaldība mūs neatbalstīja, pat 
nekādās sarunās negribēja ielaisties. Tomēr palē-
nām, ar Sorosa fonda un zāļu ražotāju kompā-
niju atbalstu radām iespēju īrēt telpas Lāčplēša 
ielā. Tās bija divas mazas istabas, kurp klientiem 
atnākt un parunāties – tas viņiem ir ļoti svarīgi,» 
atklāj B. Siliņa.

Ar laiku izdevās piesaistīt ārstus, izveidot atbal-
sta grupas vecākiem, izdevās arī rast līdzekļus grā-
matas izdošanai, kas palīdzēja izprast šizofrēniju 
un ar šo slimību sirgstošo problēmas. Biedrība 
attīstījās. Šobrīd tā piedāvā rehabilitācijas pakal-
pojumus un palīdz risināt sociālos jautājumus.

Ar laiku latviešiem radās iespējas doties uz 
ārvalstīm, apgūt citu valstu pieredzi darbā ar 
šizofrēnijas pacientiem. «Kad biju Kanādā, mūs 
aizveda uz atbalsta grupu. Pie viņiem ir tā, ka 
atbalsta grupa faktiski ir viena ģimene – mamma, 
tētis, vecāmāte, vecaistēvs, brāļi, māsas, onkuļi 
un tantes. Viņi visi iziet kursu un saprot, kas ar 
viņu ģimenes locekli notiek, kā palīdzēt viņam 
un kā palīdzēt pašiem sev,» stāsta biedrības Gais-
mas Stars dienas aprūpes centra vadītāja. Toronto 
šizofrēnijas pacientiem ir vairāk nekā 400 dažādu 
iespēju, kur iziet – klubi, centri, dzīvokļi. «Viņiem 
nopērk veselu māju, kur katram ir sava istabiņa, 
kopēja virtuve. Ir mājas, kur sociālais darbinieks 
nāk vienreiz mēnesī, ir mājas, kur reizi nedēļā. 
Bet vienmēr ir zināms telefona numurs, kur 
vērsties pēc palīdzības, ja tāda nepieciešama,» 
stāsta Brigita.

Interesanta pieredze gūta arī Īrijā. Bet īpaši 
pārsteigusi Vācijas pieredze. «Vācijā ir izveidots 
milzīgs angārs, kurā iekārtotas kādas 600 darba-
vietas, un pacienti paši var izvēlēties, kādu darbu 
labāk vēlas darīt. Tur var gan krāsot, gan medicī-
nas somas kārtot, diodes un triodes šķirot. Brīniš-
ķīgi!» stāsta B. Siliņa.

Ārstu palīdzība vairs nav 
tik nepieciešama
Šo gadu laikā arī Gaismas Stars ir pārvērties 
par iespaidīgu dienas centru. Rīgas pašvaldība 

apmaksā pakalpojumus 25 pacientiem, bet 
kopumā šobrīd dienas centru apmeklē 37 slim-
nieki. Pats svarīgākais, ko biedrībai izdevies 
panākt, – šie cilvēki, kuri ikdienā satiek sev līdzī-
gos un kopā apgūst dažādas prasmes, gadiem 
nav ārstējušies stacionārā. Tam neesot nekādas 
vajadzības. Protams, esot reizes, kad kādam rodas 
problēma, taču visu var atrisināt sarunu ceļā, un 
visu centra pastāvēšanas laiku ne reizi nav bijusi 
nepieciešama mediķu iejaukšanās kāda reci-
dīva novēršanai.

Biedrībā strādā ergoterapeits, trīs sociālie dar-
binieki, mūzikas pasniedzēja, mākslas pasnie-
dzēja. «Mums vismaz divas reizes dienā notiek 
grupu nodarbības,» stāsta B. Siliņa. «Domāju, tās 
ir ļoti interesantas, piemēram, motivācijas nodar-
bības, «sievietes pasaule», nodarbības virtuvē, 
arī gardēžu nodarbības. Ir arī veselības mācība – 
katru reizi apskatām citu tēmu. Trešdienās mēs 
dodamies uz muzejiem, ejam pārgājienos, pat 
ziemā puiši nostaigā 20 kilometrus, vasarā rīkojam 
nometnes, dodamies makšķerēt. Pacienti mācījās 
celt teltis, kurt ugunskurus. Sākumā gāja grūtāk, 
bet tagad jau ir labi,» atklāj Brigita Siliņa. Centrs 
ir kā īsta ģimene, kur pacienti kopā svin svētkus, 
apsveic dzimšanas dienās. Galvenais � nansētājs 
šai ģimenei ir Rīgas domes Sociālais dienests, kā 
arī tiek rakstīti dažādi projekti, uzvarēti konkursi.

Liels pieprasījums pēc 
Gaismas Stara krūzītēm
Vislielākās problēmas šizofrēnijas pacientiem 
sagādā iekārtošanās darbā. Ja citās valstīs līdzi 
pacientam dodas sociālais darbinieks, kas palīdz 
apgūt iemaņas un uzsākt darbu, tad Latvijā šādu 
iespēju nav. «Ar darbu ir grūti. Reizēm cilvēki 
iekārtojas kaut kur uz pusslodzi, iekārtojas simt-
latniekos, bet pēc nedēļas jau izmet ārā,» neslēpj 
Brigita, gan piebilstot, ka daudziem izdodas notu-
rēties darbā un gūt prieku.

«Lielākā problēma ir nodarbinātība. Ja nav 
darba, par kādu resocializāciju varam runāt? 
Tāpēc mēs darbavietu pārcēlām uz šejieni,» 

stāsta biedrības ergoterapeits Jānis Urtāns. Viņa 
vadībā tiek realizēts projekts Jūhū. Biedrība uzva-
rēja konkursā, saņēma � nansējumu krāsnij un 
materiāliem un šobrīd veido Nīderlandes māks-
linieku krūžu prototipus. «Mēs esam izveidojuši 
sistēmu, kā gatavojam krūzes. Šķidro masu lejam 
veidnēs, žāvējam, ņemam ārā no veidnēm, grie-
žam, slīpējam, apdedzinām un tad varam sākt 
glazēt,» ne bez lepnuma stāsta Jānis. Jau šobrīd 
Gaismas Stara biedru veidotās krūzītes ir nopēr-
kamas dizaineru salonos. Pagaidām tikai Latvijā, 
bet noris arī tālākas sarunas. Taču jau šobrīd pie-
prasījums pēc krūzēm ir lielāks, nekā čaklās rokas 
spēj paveikt.

«Kad cilvēks ir divus gadus nostrādājis darbnīcā, 
viņš saņem serti� kātu. Serti� kāts ir kā meistarības 
apliecinājums, kā caurlaide tālākajai dzīvei. Viņi 
pēc tam var strādāt dizaina uzņēmumos Latvijā,» 
atklāj J. Urtāns.

Saprast sevi un apkārtējos
Savukārt sociāli karitatīvais darbinieks Valts Kam-
piņš māca slimniekiem cilvēka uzbūvi, palīdz 
izprast, kā cilvēks ir iekārtots. «Mēs izmantojam 
visu, ko vien varam. Galvenokārt konfrontējam 
cilvēku ar reālo situāciju. Tas nenotiek asā veidā,» 
stāsta Valts. Bieži vien šizofrēnijas slimnieki ir sevī 
ierāvušies, bet biedrības darbinieki pieliek pūles, 
lai viņi spētu komunicēt viens ar otru un apkār-
tējo pasauli.

Viens no veidiem, kā sevi iepazīt, ir doties pār-
gājienos. «Iepriekšējais mūsu pārgājiens saucās 
«Endorfīni». Uzzinājām, kas tas ir, un tad izbaudī-
jām praksē, ka cilvēkam pie � ziskas slodzes sma-
dzenes izstrādā vielas, kas rada laimes sajūtu. 
Katrs varēja pārliecināties, kā tas ir,» atklāj Valts.

Sociālā darbiniece Kristīne Zinkēviča centrā 
vada dažādas nodarbības – sporta, domāšanas 
un loģikas, kā arī māca dažādus rokdarbus. Dau-
dzas meitenes jau apguvušas rokdarbu prasmes 
tik labi, ka nu jau var savus darbiņus realizēt. 
Piemēram, Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljonā 
ir salons Saulgrieze, kurā ikviens var iegādāties 

dažādu invalīdu biedrību biedru darinājumus. 
Šobrīd galvenā rūpe – sakārtot nodokļu politiku, 
lai arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevar strādāt katru dienu un pilnu 
slodzi, tomēr būtu godīgi nodokļu maksātāji un 
ar darba stāžu.

Pašiem sava izstāde
Viens no Gaismas Stara lepnumiem ir mākslas dar-
bnīca Sava istaba, kuru vada māksliniece Katrīna 
Gaile. Unikāls projekts, kuram Latvijā nav līdzīgu. 
«Tas ir mēģinājums īstenot sociālās integrācijas 
projektu, kur kopā strādā tie, kuri ir saslimuši, un 
tie, kuri nav. Četras dienas nedēļā, arī vakara stun-
dās un sestdienās, pulcējamies uz mākslas nodar-
bībām,» atklāj Katrīna.

Ar projektu nevedas viegli – daudzi ir ilgstoši 
jāpierunā, jāpārliecina, ka iemaņu trūkums nav 
šķērslis, neviens nekritizēs un neliks atzīmes, bet 
visi kopā mācīsies un apgūs tēlotājmākslu. Pār-
svarā tā ir glezniecība. «Mums ir viena meitene, 
kas taisa lelles, ir puisis, kurš veido fantastiskas 
� gūras no plastilīna. Un tā jau ir mana rūpe, izdo-
māt, kā šo talantu likt lietā. Varbūt izveidot kādu 
mult� lmu?» apcer Katrīna. Viņa uzsver – galvenais 
ir attīstīt cilvēkos talantu un vēlmi!

Jau pērn Savas istabas dalībniekiem bija izstāde 
Ģertrūdes ielas teātrī. Šogad briest daudz nopiet-
nāks plāns – personālizstādes.

Galvenais ir atnākt un sākt. Lauzt stereoti-
pus. Tad cilvēki saprot, ka šādā iestādē briesmas 
nedraud, neviens ar cirvi apkārt nestaigā. Šeit 
neviens nespiež draudzēties, bet arī neatstāj 
novārtā. Un tas ir svarīgi, lai cilvēki sāktu komu-
nicēt, uzticēties un vēlēties dzīvot.

Gaismas Stars – cerību stars dzīvei

20 gadu laikā Gaismas Stars ir pārvērties par iespaidīgu dienas centru. Tā 
ir dienas centra ikdiena – rokdarbi, nometnes, pārgājieni, mākslas darbnī-
cas plenērs.
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Karitatīvais sociālais darbs – sociālajam 
darbam analogs darbs, kura mērķis ir palī-
dzēt personām, ģimenēm, grupām un 
sabiedrībai kopumā atgūt spēju sociāli 
un garīgi funkcionēt.

Skaidrojošā vārdnīca
– sociālajam 

darbam analogs darbs, kura mērķis ir palī-
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Uzzini vairāk:  www.jogurtkid.lvUzzini vai

Ar Jogurt Olainfarm – 
Atjauno un aizsargā savu organismu ik dienu!

Ja mēdz pārēsties, ēst neregulāri, našķoties vai ieturi diētu

Neaizmirsti «kompensēt» un «uzpildīt» savu organismu 

ar labvēlīgu baktērĳu devu.
Jogurt Olainfarm darbojas kā 
aizsargmehānisms mūsu organismā.  
Tā sastāvā esošās probiotiskās  
baktērĳas ne tikai palīdz sakārtot  
zarnu trakta mikrofloru, bet arī  
darbojas kā vairogs pret  
nelabvēlīgajām baktērĳām,   
nomāc infekcĳu veidošanos   
un stiprina imunitāti.

Jogurt Kid – 
Garšīga pienskābo baktērĳu 
forma bērniem

Sakārtota zarnu mikroflora ir  
pamats stiprai imunitātei. 
Tā nodrošina vērtīgo uzturvielu 
uzsūkšanos un enerģĳas veidošanos! 

Lietošana:
1 kapsula  2 reizes dienā 
nodrošinās Tev koncentrētu skaitu 
labvēlīgo mikroorganismu devu.
Uzglabāt vēsumā (+2° – 8° C)

Vaicā pēc Jogurt Olainfarm un 
Jogurt Kid aptiekās visā Latvĳā!
Uztura bagātinātājs. Neaizvieto 
pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
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MUTES HIGIĒNA

ILZE AUSTRUMA

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

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

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

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

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

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

Bez tīrīšanas un zobu diegiem neiztikt
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ILZE AUSTRUMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Svarīga ir katra zoba veselība
MUTES HIGIĒNA
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Kariesa intensitātes rādītāji 
KPEz 6–12 gadus veciem 
bērniem Latvijā (1993–2012)

Vienpadsmitgadīgo skolēnu īpatsvars, 
kuri tīra zobus biežāk nekā vienu reizi 
dienā (%)

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
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Tauta unVeselība

Tauta unVeselība

Nopērkams Benu, Aptieka 1 un A aptiekās

DECUBAL Original Clinic Cream
100 g - ķermenim

DECUBAL face vital cream
50 ml -  sejai

DECUBAL lips&dry spots balm
lūpām un sausiem ādas plankumiem

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

UZTICAMS EKSPERTS ĀDAS LABSAJŪTAI!
Ja

unums!




