
Tauta unVeselība
Kļūstam slimāki?

C hepatīta ārstēšanā tiek izmantoti efektīvāki medikamenti un ieviesta 100% 
zāļu kompensācija.

Kas bērnam izsauc pārmēru lielu stresu, un kā 
tā novēršanā var palīdzēt minerālvielas.

IZĀRSTĒS VAIRĀK ATPAZĪT DISTRESU
12. lpp.4.–5. lpp.

SASLIMST JAUNIE LIEKAIS SVARS IKDIENAS RŪPES
Veseli zobi jau no mazotnes.Kas veicina cukura diabēta attīstību.Grūti prognozējamā multiplā skleroze.

20. lpp.14. lpp.6. lpp.
Kas ļaus kontrolēt bronhiālo astmu.
ILGSTOŠA TERAPIJA

17. lpp.
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BEZMAKSAS
IZDEVUMS

38% piecpadsmitgadīgu Latvijas meiteņu un 14% zēnu savu veselību uzskata par vidēju vai sliktu
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Tauta un Veselība izdošanu atbalsta:

REDAKCIJAS SLEJA

Esiet 
sveicināti!
Jo tālāk, jo vairāk es nevaru saprast, 

kuri lēmumi veselības aprūpes attīstī-
bas vārdā ir pareizi un veiksmīgi, bet 
kurus būtu vēlams pēc iespējas ātrāk 
aizmirst. 

Ir jau pierasts, ka par veselības aprūpi 
gandrīz ikvienam Latvijas iedzīvotājam 
ir savs viedoklis, un tas ir saprotams, jo 
šeit pieņemtie lēmumi tieši skar ikvie-
nu no mums. Taču tikpat pierasts ir, ka 
dažādi lēmumi, plāni un arī program-
matiski dokumenti tiek pieņemti pārāk 
bieži un iepriekšējie aizmirsti ar burvī-
gu vieglprātību. Rainim lugā Zelta zirgs 
ir vārdi: «Zārks jau nevar palikt tukšā.» 
Ar mūsu veselības aprūpes attīstību ir 
līdzīgi. Kāda programma nav izpildīta, 
bet tās ieviešanas laiks beidzies? Taisī-
sim pēc iespējas ātrāk jaunu. Vārdi, kas 
tajās ierakstīti, parasti ir labi un parei-
zi, tādi, kas varētu patikt gan ārstiem, 
gan pacientiem. Un uzsvars laikam jā-
liek uz vārdiem varētu patikt. Jo gala 
rezultātā nekas daudz jau nemainās, 
salīdzinot ar to, kā ir bijis laikā, kad 
tika apstiprināts iepriekšējais plāns.

Pašlaik daudz tiek runāts par to, kā 
panākt, lai jaunie ārsti dotos strādāt ār-
pus Rīgas. Topošie ārsti saka: mēs paši 
gribam izvēlēties vietu, kur strādāt. Arī 
Veselības ministrija grib izvēlēties jauno 
ārstu darba vietas un tāpēc ir sagata-
vojusi izmaiņas rezidentu sadales un fi-
nansēšanas noteikumos. Un var saprast 
gan vienus, gan otrus. Reģionos ārstu 
trūkums ir izteiktāks nekā Rīgā, tāpēc 
ārstniecības iestādēm valsts atbalsts ir 
nepieciešams un gaidīts. Taču, ja jau-
nais ārsts savu dzīvi ir iekārtojis Rīgā, 
kāpēc viņam vajadzētu doties strādāt 
citur? Kuram ir taisnība? Kas to varētu 
izskaidrot saprotami, precīzi un argu-
mentēti? Vai noteikumu izmaiņas patie-
šām ir diktējusi vēlme pozitīvi ietekmēt 
kadru trūkumu reģionos, vai tā ir kār-
tējā vēlēšanās pieņemt lēmumu, kas it 
kā norāda uz darbību, bet pēc tam tiek 
veiksmīgi aizmirsts?
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PĒTĪJUMS

Noslēdzies Pasaules Veselības organizā-
cijas (PVO) Starptautiskais skolēnu vese-
lības paradumu pētījums, kurā piedalījās 
arī Latvija. 38% piecpadsmitgadīgu Lat-
vijas meiteņu un 14% zēnu savu veselību 
uzskata par vidēju vai sliktu*.

Starptautiskā pētījuma mērķis, kurā piedalījās 42 
Eiropas un Ziemeļamerikas valstis, bija iegūt infor-
māciju un palielināt izpratni par skolēnu veselības 
paradumiem un dzīvesveidu, lai ietekmētu vese-
lības veicināšanas un veselības izglītības politiku 
attiecībā uz skolas vecuma bērnu veselību gan 
nacionālā, gan starpvalstu līmenī. Pētījumā tika 
apskatītas tādas skolēnu veselību ietekmējošas 
jomas kā veselības novērtējums, veselības para-
dumi, atkarību izraisošu vielu lietošana, sociālā 
vide u.c. 

Kā uzsver veselības ministrs Dr. Guntis Belē-
vičs, tad Latvija nav atrauta no kopējām pasau-
les tendencēm, un bērnu ikdienas paradumi ir 
cieši saistīti ar moderno dzīvesveidu. Ministrs 
akcentēja, ka milzīga problēma ir gan nevese-
līgs uzturs, gan nepietiekama �ziskā aktivitāte, 
kas veicina liekā svara pieaugumu un citas vese-
lības problēmas.

Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecī-
bas Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne informēja, ka Lat-
vija uz pārējo valstu fona vairākās jomās izcēlusies 
kā pozitīvs piemērs, jo politiskās iniciatīvas, kas 

ir ieviestas iepriekšējos gados (akcīzes nodokļa 
piemērošana gāzētiem, saldinātiem dzērieniem 
un gāzēto, saldināto dzērienu un našķu izņem-
šana no skolu ēdnīcu un kafejnīcu plauktiem) ir 
veicinājušas šo neveselīgo produktu patēriņa 
samazinājumu. 

Pētījuma rezultāti
Latvijas skolēnu vidū ļoti izplatīta sūdzība ir 
galvassāpes – vismaz reizi nedēļā pēdējo sešu 
mēnešu laikā par to sūdzējušies 40,6% meiteņu 
un 24,1% zēnu. Izplatītas ir arī muguras sāpes. 
Tās traucējušas 24,9% meiteņu un 17,7% zēnu. 
2014. gadā liekais svars bija 28% vienpadsmitga-
dīgu zēnu un 18% meiteņu. Četrus gadus vecāku 
pusaudžu grupā šie rādītāji ir samazinājušies – 
attiecīgi 19% un 10%.

Liekā svara problēma ir cieši saistīta ar bērnu 
ēšanas paradumiem. Tikai 27% meiteņu un 18,8% 
zēnu vismaz reizi dienā ēd augļus, bet dārzeņus – 
30% meiteņu un 20,3% zēnu. Saldinātus gāzētus 
dzērienus ik dienas vairāk lieto zēni – 7,8%. Starp 
meitenēm patēriņš ir 5,1%. Tas ir ievērojami mazāk 
nekā 2002. gadā, kad šie rādītāji bija 18,3% zēniem 
un 13,2% meitenēm.

Meitenes vairāk uzmanības pievērš personīga-
jai higiēnai. Biežāk kā reizi dienā zobus tīra 58,1% 
meiteņu un tikai 41% zēnu. Taču viņi ir �ziski aktī-
vāki. Pietiekama �ziskā aktivitāte – 60 minūtes 
dienā – ir 22% zēnu un 15,3% meiteņu. Taču viņi 

arī vairāk laika pavada pie televizora un spēlē-
jot datorspēles. Nedēļas nogalēs četras vai vai-
rāk stundas dienā televizoru skatās 38% zēnu 
un 35,1% meiteņu. Trīs un vairāk stundas dienā 
nedēļas nogalēs datorspēles spēlē 49,8% zēnu 
un 21,2% meiteņu.

Iepriecina, ka, salīdzinot ar 2010. gadu, strauji 
kritusies smēķēšanas izplatība jauniešu vidū. 
Ja 2010. gadā regulāri (katru dienu/vismaz reizi 
nedēļā) smēķēja 32% piecpadsmitgadīgu zēnu un 
22,1% meiteņu, tad 2014. gadā jau vairs tikai 15,3 
zēnu un 13,4% meiteņu. Tas pats sakāms par alko-
holisko dzērienu lietošanas izplatību. 2006.  gadā 
vismaz reizi nedēļā alkoholu lietoja 15,7% zēnu 
un 12,3% meiteņu. Tagad šie skaitļi sarukuši līdz 
4,9% un 2,4%.

Skolēniem tika uzdoti arī jautājumi par sociālo 
vidi. Tā ģimenēs, kurās ir abi vecāki, dzīvo tikai 
65,6% zēnu un 63,1% meiteņu. Par lietām, kas 
bērnus satrauc, ar māti ir viegli runāt 78,7% zēnu 
un meiteņu. Ar tēvu – 66,1% zēnu un 53,3% mei-
teņu. Nedaudz vairāk nekā puse skolēnu uzskata, 
ka viņu klasesbiedri ir laipni un izpalīdzīgi: 57,6% 
zēnu un 52,5% meiteņu. Apgrūtinājumu, sprie-
dzi mācībās izjūt 43,7% meiteņu un 32,8% zēnu. 
Ar savu skolu apmierināti ir 78,5% meiteņu un 
76,5% zēnu.

* Pētījumā atspoguļoti dati par 2013./2014. mācību gadā veik-
tās aptaujas rezultātiem

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs

Cik veselīgi ir Latvijas skolēni?

Liekā svara problēma ir cieši saistīta ar bērnu ēšanas paradumiem. Tikai 27% meiteņu un 18,8% zēnu vismaz reizi dienā ēd 
augļus, bet dārzeņus – 30% meiteņu un 20,3% zēnu.
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LATVIJĀ

Atklāj Nukleārās medicīnas centru Medvision

Veic grozījumus veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtībā

Valsts finansējums prioritāri novirzīts 
onkoloģisko pacientu ārstniecībai

Saslimstība ar tuberkulozi  
turpina samazināties

6. aprīlī atklāts visā Baltijas reģionā uni-
kāls onkoloģisko slimību diagnostikas 
komplekss – Nukleārās medicīnas centrs 
Medvision, kas tapis, pateicoties veik-
smīgai sadarbībai starp Rīgas Stradiņa 
universitāti (RSU) un privātajiem investo-
riem, kā arī izmantojot Eiropas Savienības 
projekta atbalsta finansējumu.

Centrā onkoloģisko un citu slimību diagnostikai 
tiks izmantota pozitronu emisijas tomogrā�jas un 
datortomogrā�jas (PET/CT) metode, kas pašlaik 
ir precīzākā diagnostikā izmantotā metode vēža 
noteikšanā. Tās ieviešana Latvijā ļauj arī mūsu val-
stī padarīt pieejamus izmeklējumus, kuriem onko-
loģijas nozarē pasaulē nav konkurentu, lai laikus 
un precīzi noteiktu audzēju stadiju, novērtētu 
audzēju dinamiku, diagnosticētu iespējamos reci-
dīvus un noteiktu terapijas veidus un efektivitāti.

Viens no Nukleārās medicīnas centra Medvision 
dibinātājiem ir RSU, kuras rektors profesors Jānis 
Gardovskis uzsver, ka RSU ilgtermiņa attīstības 
stratēģija paredz izcilību zinātnē un studiju kva-
litātē, tādēļ dalība Nukleārās medicīnas centra 
izveidē ir loģisks solis šīs stratēģijas realizācijā: 
«Centrs, kas tapis kā RSU meitas uzņēmums, 
nodrošinās unikālas un Latvijā līdz šim vēl nebi-
jušas diagnostikas iespējas, kā arī dos iespējas 
jaunajiem RSU zinātniekiem un studējošajiem 
piedalīties zinātniskajos pētījumos Latvijā būtiskā-
kajā veselības aprūpes jomā ar pasaulē modernā-
kajām tehnoloģijām. Esmu pārliecināts, ka centrā 
pieejamās tehnoloģijas ļaus būtiski uzlabot onko-
loģisko slimību diagnostiku, un, protams, rezultāts 
var būt arī mūsu zinātnieku veikti starptautiski 
atzīti zinātniskie atklājumi.»

Viens no projekta idejas autoriem, Nukleārās 
medicīnas centra Medvision vadītājs Vitālijs Skrī-
velis norāda, ka projekts realizēts, sadarbojoties 
privātā un publiskā sektora iestādēm, uzņēmu-
miem un investoriem, tostarp vadošajām Latvijas 
augstskolām, zinātniekiem, mediķiem un speciā-
listiem: «Mēs esam lepni, ka izdevies radīt šī brīža 
pasaules augstākajiem standartiem atbilstošu, 
tehnoloģiskajā ziņā modernu un inovatīvu diag-
nostikas centru Latvijā. PET/CT tehnoloģijas, kuras 
pašlaik ir modernākās vēža diagnostikā pasaulē, 
ļaus Latvijā likvidēt desmitgadē mērāmu atpali-
cību šīs slimības diagnostikā un ārstēšanā, pie-
mēram, no Skandināvijas valstīm.»

Vitālijs Skrīvelis piebilst, ka bez pozitronu emi-
sijas un datortomogrāfa centrā uzstādīts arī visā 
reģionā vienīgais ciklotrons – iekārta, kas tur-
pat centrā uz vietas ražos �uora radioizotopus, 

kas rada pozitronus ar ļoti īsu pussabrukšanas 
periodu. Šāda izotopa izmantošana ļauj ar ārkār-
tīgu precizitāti marķēt organisma bojātās vietas 
un noteikt organisma stāvokli, projicējot rezul-
tātu augstas kvalitātes hibrīdattēlos. «Būtībā 
mēs nodrošināsim visu izmeklēšanas ciklu, kas ir 
būtisks solis uz priekšu visā diagnostikas nozarē 
Latvijā,» par paveikto ir gandarīts Vitālijs Skrīvelis.

Nukleārās medicīnas centrs atrodas Rīgā, 
Gardenes ielā 13 (piebraukšana no Mārupes 
ielas puses).

Ministru kabinetā apstiprināti Veselības 
ministrijas izstrādātie grozījumi notei-
kumos, kas nosaka veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtību. 
Noteikumi papildināti ar punktu, kurā 
definēts valsts apmaksātu veselības 
aprūpes pakalpojumu apjoms, kas pie-
šķirams patvēruma meklētājiem.

Jaunā kārtība paredz, ka no veselības aprūpei 
paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem patvē-
ruma meklētājiem tiks apmaksāti šādi veselības 
aprūpes pakalpojumi: neatliekamā medicīniskā 
palīdzība, dzemdību palīdzība, zobārstniecības 
palīdzība akūtos gadījumos, primārā veselības 
aprūpe, psihiatriskā palīdzība un medicīniska 
palīdzība nepilngadīgām personām. Palīdzība 
paredzēta arī Epidemioloģiskās drošības likumā 
noteiktos gadījumos, un jaunā kārtība paredz 

patvēruma meklētajiem piešķirt arī nepiecieša-
mos medikamentus tuberkulozes ārstēšanai. 

Izmaiņas veiktas arī attiecībā uz kārtību, 
saskaņā ar kuru Nacionālais veselības dienests 
aprēķina un izmaksā maksājumus ārstniecības 
iestādēm par DRG (diagnozēm piesaistīta veselī-
bas aprūpes pakalpojumu uzskaites un apmaksas 
sistēma) grupas programmas ieviešanu, lai veiktu 
stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu snie-
dzēju līgumu plānošanu un precizētu stacionāro 
pakalpojumu plānošanas nosacījumus, kas nodro-
šinātu ārstniecības iestāžu veiktā darba apmaksu 
DRG ieviešanas periodā.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi 
attiecībā uz valsts apmaksātu veselības aprūpes 
nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas ies-
tāžu un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes amatpersonām ar speciālajām die-
nesta pakāpēm.

Lai gan kopējais šim gadam plānotais 
valsts finansējums ambulatoro pakal-
pojumu nodrošināšanai, salīdzinot ar 
iepriekšējam gadam plānoto summu, 
nav samazināts, vairākām reģionālajām 
slimnīcām šogad piedāvātajos līgumos 
ir plānots mazāks finansējums ambula-
toro pakalpojumu nodrošināšanai nekā 
pērn. Samazinājums ir saistīts ar to, ka 
2015. gadā šajās ārstniecības iestādēs 
nav sniegts viss plānotais pakalpojumu 
apjoms katrā no pakalpojumu veidiem.

Nacionālajā veselības dienestā (NVD) uzskata, 
ka nav pieļaujams, ka slimnīcu neefektīvas 
līdzekļu administrēšanas dēļ pacientiem tiek 
liegta iespēja saņemt gadam plānoto ambu-
latoro pakalpojumu apjomu. Tāpēc ir būtiski, 
ka visas, nevis tikai atsevišķas, slimnīcas ņem 
vērā nepieciešamību katrā pakalpojumu veidā 
nodrošināt pacientiem visu plānoto pakalpo-
jumu apjomu.

Sniegto pakalpojumu apjoms iepriekšējā gadā 
ir būtisks rādītājs, kas ik gadu tiek ņemts vērā, 
plānojot līguma summu nākamajam gadam, 
līdz ar to iepriekšējā gadā neapgūtie līdzekļi 
tiek novirzīti pakalpojumiem atbilstoši Minis-
tru kabineta noteikumos Nr.1529 noteiktajām 
prioritātēm. 

Ņemot vērā, ka onkoloģijas pacienti valstī ir 
prioritāte un lielākā pacientu plūsma onkoloģijas 
pakalpojumu saņemšanai ir universitāšu slimnī-
cās, šogad lielāks �nansējums piešķirts ambula-
toro diagnostisko izmeklējumu nodrošināšanai 
onkoloģijas pacientiem Rīgas Austrumu klīniskajā 
universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa Klīniskajā 
universitātes slimnīcā.

Paredzams, ka lielāka �nansējuma novirzīšana 
abām slimnīcām nodrošinās efektīvāku onkoloģi-
jas pacientu «zaļā koridora» darbību, ievērojami 
paātrinot diagnozes noteikšanu un ārstniecības 
uzsākšanu pacientiem ar aizdomām par onkolo-
ģisku saslimšanu.

Valsts �nansējums ambulatoro pakalpojumu 
nodrošināšanai bērniem nav samazināts. Līdzekļi 
bērniem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai 
ir plānoti tādā pašā apmērā kā faktiski izlieto-
tais �nansējums šo pakalpojumu nodrošināša-
nai 2015. gadā.

Līdzekļu sadale ir veikta esošā �nansējuma 
ietvaros, prioritāri nodrošinot pakalpojumu pie-
ejamību onkoloģijas pacientiem. Atbilstoši Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas datiem 
vairāk nekā puse no ambulatorajām vizītēm slim-
nīcā pagājušajā gadā ir nodrošināta pacientiem 
no reģioniem. Tas apstiprina, ka līdzekļu novirzī-
šana onkoloģijas pacientu ārstniecībai ir pama-
tota un nepieciešama.

2015. gadā Latvijā kopā reģistrēts 621 
jauns tuberkulozes gadījums, kas ir par 
16 gadījumiem mazāk nekā 2014. gadā, 
kad tika reģistrēti 637 jauni tuberkulo-
zes gadījumi.

Arī bērnu un pusaudžu saslimstība ar tuberkulozi 
2015. gadā ir samazinājusies: vecuma grupā no 0 
līdz 14 gadiem reģistrēti 24 tuberkulozes saslim-
šanas gadījumi (2014. gadā – 41), savukārt jaunie-
šiem vecuma grupā no 15 līdz 17 gadiem reģistrēti 
četri saslimšanas gadījumi (2014. gadā – 11).

Pērn, tāpat kā gadu iepriekš, visaugstākā 
saslimstība ar tuberkulozi reģistrēta vecuma 
grupā no 18 līdz 59 gadiem, un statistikas dati 
liecina, ka vīrieši ar tuberkulozi slimo vidēji divas 
reizes biežāk nekā sievietes.

Pērn Latvijā sasniegta zemākā reģistrētā saslim-
stība ar tuberkulozi kopš 1993. gada, tomēr tuber-
kuloze vēl aizvien ir bieži sastopama infekcijas 
slimība. Latvija reģistrēto tuberkulozes gadī-
jumu ziņā ieņem trešo vietu Eiropas Savienības 
un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vidū uzreiz 
aiz Rumānijas un Lietuvas.
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PET/ CT tehnoloģija ļauj ārstiem labi redzēt un novērtēt, kā darbojas 
pacienta organisms, lai noteiktu un novērtētu nepieciešamo diagnozi 
un terapiju, bet jau atklāta audzēja gadījumā – precizētu tā lokāciju 
un stadiju un jau nozīmēto terapijas veidu un efektivitāti. PET/CT 
sevī ietver gan funkcionālās (saņemama no PET skenēšanas), gan 
anatomiskās (CT skenēšanas rezultāts) informācijas noteikšanu par 
pacienta organisma stāvokli un apvieno abus skenēšanas veidus 
vienotā kombinētā augstas kvalitātes hibrīdattēlā.
PET/CT izmeklējumos izmanto Medvision diagnostikas centrā uzstā-
dītā ciklotrona producētos fluora radioizotopus, kas rada pozitronus 
ar ļoti īsu pussabrukšanas periodu. Tehnoloģijas attīstība pašlaik ļauj 
pārliecinoši apgalvot – metode ir absolūti droša, veiktais izmeklē-
jums nesāpīgs, bet saņemtais starojums – līdzvērtīgs tam dabiskā 
fona starojumam, ko katrs cilvēks uzņem pāris gadu laikā.
zz PET/CT diagnostiskos pakalpojumus visbiežāk izmanto, lai 
pacientiem veiktu:
zz labdabīgu un ļaundabīgu audzēju diferencēšanu;
zz nezināmu primārā audzēja meklēšanu, kad slimība sākotnēji 
izpaudusies ar metastāzēm;
zz stadijas noteikšanu pie zināma primārā ļaundabīgā audzēja;
zz terapijas efektu izvērtēšanu;
zz citos izmeklējumos diagnosticēto audzēju precizēšanu;
zz pēcterapijas reziduālo anomāliju precizēšanu;
zz audzēju recidīva atklāšanu;
zz diagnostiski piemērotākās zonas noteikšanu punkcijas biopsijai;
zz staru terapijas plānošanu.

Kas ir PET/ CT tehnoloģija?

2014. gada 28. novembrī Nukleārās medi-
cīnas centra Medvision pamatos tika 
iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākama-
jām paaudzēm. 2016. gada 6. aprīlī centrs 
tika atklāts.
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Pirmreizēji reģistrētie TB gadījumi, 2001–2015

Mirstība no tuberkulozes Latvijā, 1998–2015

Datu avots: SPKC un SIA RAKUS stacionārs «Tuberkulozes un plaušu slimību centrs»
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TOMS ZVIRBULIS

C hepatīta ārstēšanas ziņā Latvija jau 
kopš iestāšanās Eiropas Savienībā tika 
uzskatīta par vienu no negatīvajiem pie-
mēriem, jo valsts ārstēšanu nebija spē-
jīga kompensēt pilnā apmērā. Situācija 
šajā sfērā kopš gada sākuma ir būtiski 
uzlabojusies, jo ārstēšanā tiek izmantoti 
efektīvāki medikamenti, un galvenais – 
ieviesta 100% zāļu kompensācija līdzši-
nējo 75% vietā.

Lai noskaidrotu, kā jaunā sistēma tika ieviesta un 
kā tā darbojas, uz sarunu aicinājām vienu no šī 
nozīmīgā panākuma līdzautorēm, Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvi-
jas infektoloģijas centrs (LIC) galveno ārsti, profe-
sori Baibu Rozentāli.

– No jaunā gada Latvijā ievērojami uzlabo-
jušās C hepatīta pacientu aprūpes iespējas, 
un jaunākās C hepatīta zāles ir pieejamas ar 
100% valsts kompensāciju. Ko tas nozīmē 
pacientiem? 
– Jāteic, ka pēdējo 3–4 gadu laikā gan ārsti infek-
tologi, gan paši C hepatīta pacienti cīnījās par to, 
lai palielinātu kompensācijas apjomu. Pirms gada 
apstiprināšanai tika virzīts ieteikums par kom-
pensāciju 90% apjomā, bet gan es, gan mani LIC 
kolēģi uzskatījām, ka kompensācijai jābūt 100%. C 
hepatīta ārstēšanas laiks ir limitēts. Tās ir 12 nedē-
ļas ar jaunākajiem medikamentiem un 24 līdz 48 
ar vecākiem medikamentiem. Taču ne visos gadī-
jumos šobrīd pieejamās zāles ir 100% efektīvas. 
Līdz ar to pacients ar tik nopietnu saslimšanu ir 
tiesīgs saņemt 100% kompensāciju. Es kā Infekto-
loģijas centra vadītāja biju iesaistīta darba grupā, 
kurai veselības ministrs uzdeva jautājumu, kā mēs 
vērtējam tā brīža situāciju. Mūsu izveidotā infek-
tologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu aso-
ciācija uzsvēra, ka ir nepieciešama pilna apmēra 
zāļu kompensācija. Ko tas nozīmē pacientam? 
Vienalga, kāda terapija viņam tiek nozīmēta, tā 
tiek nozīmēta atbilstoši racionālas farmakoeko-
nomikas vadlīnijām. Vienkāršā valodā skaidro-
jot, tā ir kārtība, kā un kādas grupas pacientiem 
var izrakstīt konkrētu terapiju, kas tiek kompen-
sēta 100% apmērā. Katrs ārsts grib savu pacientu 
izārstēt. Ja zālēm nav 100% efektivitāte, pat tad ir 
iespējams īslaicīgs efekts jeb tā saucamie daļējie 
atbildētāji, kad ārstēšanas laikā vīruss pazūd un 
asinīs nav nosakāms, bet, ārstēšanas kursu bei-
dzot, pēc mēneša, varbūt nedaudz vēlāk vīruss 
atsāk vairoties. No tā mēs varam secināt, ka ir bijis 
kāds brīdis, kad aknās izmaiņas vairs nav noti-
kušas. Ja zāles tiek kompensētas 100% apmērā, 
pacients nemaksā papildus naudu par nesek-
mīgu ārstēšanu.
– Kas ir šie jaunie medikamenti un kā tie 
ietekmē ārstēšanas rezultātu?
– Mums jau pieejamo zāļu klāstam, kurā ietilpst 
pagarinātas darbības interferons un ribavirīns, 
klāt ir nācis pretvīrusu medikaments simeprevīrs. 
Tas bloķē vienu no C vīrusa struktūrām un neļauj 
tam vairoties. Valsts 100% apmērā kompensē gan 
interferona terapiju, gan kombinēto interferona 
terapiju, gan jauno terapiju bez interferona. Tas 
nozīmē pilnībā izārstēto pacientu skaita pieau-
gumu. Atgriežoties pagātnē, kad mēs pacientus 
ārstējām tikai ar pegilēto interferonu un ribavi-
rīnu, mēs varējām izārstēt aptuveni 50% C vīrus-
hepatīta slimnieku. Vīrusam ir seši genotipi, no 
kuriem četri ir sastopami Latvijā. Bargākās vīrusa 
formas ir pirmais un ceturtais vīrusa genotips, 
kuri ir jāārstē 48 nedēļas, un ārstēšanas efektivi-
tāte ar manis pieminētajiem medikamentiem bija 

50%, bet pie 2. un 3. genotipa efektivitāte bija līdz 
80%. Nākot klāt simeprevīram, izārstēto pacientu 
procents no 50% palielinās līdz 80–85%. Visbei-
dzot ir pacienti, kuri iepriekš tikuši ārstēti neefek-
tīvi, jo vīruss nekādi nav uz ārstēšanu reaģējis. 
Parasti tas ir 1. genotipa C hepatīts, un slimības 
rezultātā aknu audu vietā ir sākuši augt �brotis-
kie audi vai veidojas aknu ciroze (stabili saistaudi). 
Slimības smagumu nosaka pēc �brozes pakā-
pes no F0 līdz F4, kur F4 ir aknu ciroze. Pēc aknu 
biopsijas morfologs slimības attīstību var rakstu-
rot ar šīs skalas palīdzību, kas norāda bojājumu 
pakāpi. Pacientiem, kuriem ir attīstījusies F3 aknu 
bojājumu stadija un kuri iepriekš ir nesekmīgi 
ārstēti, šobrīd ir tiesīgi saņemt jauno preparātu 
kombināciju, kurai ir 99% ārstēšanas efektivitāte. 
F4 pacientiem jauno terapiju nozīmē jau sākot-
nēji. Šis medikaments pirms diviem gadiem tika 
reģistrēts ASV, kur ir ļoti stingri zāļu reģistrēša-
nas noteikumi. Pagājušajā gadā tas tika reģistrēts 
Eiropā. Medikamenti tiek nozīmēti ar veselības 
ministra 2015. gada 17. decembra rīkojumu, kas 
paredz medikamentu izsniegšanu, izmantojot C 
hepatīta pacientu reģistrēšanās formas. Plānots, 
ka šis reģistrs ar Ministru kabineta lēmumu tiks 
ieviests no 2016. gada 1. jūlija. Šobrīd par vienu 
C hepatīta pacientu, kas saņem ārstēšanu, LIC 
infektologam īpašas veidlapas jāaizpilda četras 
reizes. Tas dos pilnīgu informāciju par izārstēta-
jiem pacientiem un tiem pacientiem, kam ārstē-
šana bijusi neefektīva.
– Kā tiks noteikts, kāda C hepatīta terapija 
pienākas pacientam?
– Tajā brīdī, kad pirmo reizi tiek diagnosticēts C 
hepatīts, pacients aizpilda veidlapu, un tā tiek 

nosūtīta uz Slimību pro�lakses un kontroles cen-
tru (SPKC). Tad ārstu konsilijs pieņem lēmumu, 
kāda terapija jānozīmē konkrētajam pacien-
tam. Ievērojot vīrusa genotipu, izmaiņas aknās 
un to, vai pacients pirms tam ir saņēmis neveiks-
mīgu ārstēšanu, tiek nolemts, ka cilvēks saņem 
pilnībā kompensētu terapiju. Tad pacientam 
desmit dienu laikā ir jādod atbilde, vai viņš šo 
terapiju vēlas saņemt. Šis periods tiek dots, lai 
pacients objektīvu iemeslu dēļ nezaudētu savu 
vietu rindā uz ārstēšanos. Nozīmējot zāles, par 
pacientu ir jāaizpilda reģistra veidlapa, ko nosū-
tām SPKC. Šis process ir jāatkārto, arī noslēdzot 
ārstēšanās ciklu. Mērķis šādai sistēmai ir sadalīt 
visas aizpildītās veidlapas divās daļās, divās kau-
dzītēs. Vienā no tām būs pacienti, kuri ir izārstēti 
ar pegilēto interferonu un ribavirīnu, piemēram, 2. 
un 3. vīrusa genotipa vai agrīnas stadijas 1. geno-
tipa pacienti. Otrā kaudzītē būs atlasīti pacienti, 
kuri ir saņēmuši terapiju, bet nav atbrīvojušies no 
vīrusa. Jāatzīmē, ka agrāk 48 nedēļu ārstēšanas 
kursa laikā mēs kontroli veicām terapijas beigās 
un sešus mēnešus pēc tās. Šobrīd mēs kontroli 
veicam jau trīs mēnešus pēc terapijas beigām. 
Pirmos rezultātus pacientiem, kuri iepriekš tikuši 
ārstēti neveiksmīgi un kuriem janvāra sākumā tika 
atsākta terapija, kura ilgst 12 nedēļas, mēs varē-
sim saņemt jūlija vidū.
– Ja tomēr arī jaunākās zāles nepalīdz, kā val-
stij rīkoties tālāk?
– Šeit jāatgriežas pie manis pieminētajām veid-
lapu kaudzītēm. Par izārstētajiem pacientiem zāļu 
kompānijas saņems naudu, ko paredz šo �rmu 
noslēgtais līgums ar Nacionālo veselības dienestu. 
Par neizārstētajiem pacientiem runājot, ministram 

ir iecere nemaksāt naudu zāļu �rmām, jo nav 
sasniegts vēlamais rezultāts. Tāpat �rmas būs 
spiestas atmaksāt naudu gadījumā, ja valsts būs 
veikusi medikamentu iegādes priekšapmaksu. Šī 
doma ir lieliska. Ja to izdosies īstenot, tas būs nebi-
jis gadījums veselības aprūpei paredzēto �nanšu 
izlietojuma efektivitātes paaugstināšanai.
C hepatīta pacientu reģistrs ir labs sākums, bet 
ļoti svarīgi pacientiem ir zināt, ka jaunā kārtība 
ārstēšanu padara pieejamāku arī 2. un 3. geno-
tipa C vīrushepatīta gadījumā, jo pegilētā interfe-
rona un ribavirīna terapija tiek 100% apmaksāta, 
t.i., 100% kompensēta no valsts. Nav noslēpums, 
ka cilvēki ne vienmēr vēlas runāt par savu �nan-
siālo stāvokli. Tas bieži vien ir iemesls, kādēļ netiek 
uzsākta ārstēšana. Šiem pacientiem tagad būs 
iespēja ārstēties. Viņu vidū bieži vien ir darbspē-
jīgi, motivēti un izglītoti cilvēki, kuri aizbrauc no 
Latvijas, jo citās valstīs, saņemot uzturēšanās 
atļauju un atrodot darbu, viņi iekļaujas konkrē-
tās valsts veselības aprūpes sistēmā, kas tādās val-
stīs kā Lielbritānija, Vācija, Čehija un citas nozīmē 
100% kompensāciju C hepatīta ārstēšanai. Daudzi 
izvēlējās šo ceļu, bet tie, kas gaidīja, tagad 2. un 3. 
genotipa gadījumā var saņemt 100% kompensā-
ciju zālēm tepat Latvijā un tikt izārstēti. Diemžēl 
šiem pacientiem neder jaunākais un dārgākais 
medikaments, jo tas iedarbojas tikai uz C vīrusa 
1. un 4. genotipu. Ārsta pienākums ir paskaidrot, 
ka pacientam ir atšķirīgs vīrusa tips un ārstēties 
vajadzēs ar citiem medikamentiem.
– Kādā apjomā valsts varēs nodrošināt dār-
gākās zāles?
– Šajā gadā atvēlētais līdzekļu daudzums kopā 
ar HIV ārstēšanas izdevumiem ir palielināts par 

Baiba Rozentāle: «Izmantojot jaunās zāles, izārstēto pacientu skaits no 50% palielinās līdz 80–85%»
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Baiba Rozentāle: «Valsts C hepatīta pacientiem 100% apmērā kompensē gan interferona terapiju, gan kombinēto interferona 
terapiju, gan jauno terapiju bez interferona. Tas nozīmē pilnībā izārstēto pacientu skaita pieaugumu.»
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Baiba Rozentāle: «Izmantojot jaunās zāles, izārstēto pacientu skaits no 50% palielinās līdz 80–85%»
FOKUSS

6,4 miljoniem eiro. Aptuveni seši miljoni ir atvē-
lēti tieši C hepatīta ārstēšanai. Pacientiem ar 1. 
genotipa C hepatītu mēs jaunos medikamentus 
varam nozīmēt tikai tad, ja, ierodoties pie mums 
pirmo reizi, viņiem jau ir attīstījusies daļēja aknu 
ciroze jeb �brozes pakāpe ir F4. Cirozei ir tāda 
īpatnība, ka tā sākotnēji nepārņem visas aknas. 
Tas nozīmē, ka paliek arī pietiekami daudz funk-
cionējošu aknu šūnu. Arī iepriekš neveiksmīgi ārs-
tētiem pacientiem gan F3, gan F4 gadījumos tiek 
nozīmēta pilnībā apmaksāta terapija ar jaunajām 
zālēm. Pēdējie dati liecina, ka 1. genotipa C hepa-
tīta ārstēšanu ar jaunākajām zālēm no janvāra līdz 
martam ir saņēmuši 94 pacienti.
– Mēs runājām par to, kā ārstē C vīrushepa-
tītu, bet kādi ir C hepatīta simptomi un kā šo 
slimību diagnosticē?
– Lielākoties cilvēkam nekādu sūdzību nav. 2007. 
gadā mēs veicām pētījumu un atklājās, ka Latvijā 
ir 1,7% C vīrusa pozitīvu cilvēku. Tas bija nejauši-
nātas atlases pētījums, iesaistot ģimenes ārstus 
no visas Latvijas. Rēķinot uz Latvijas iedzīvotāju 
skaitu, sanāca, ka pie mums varētu būt aptuveni 
40 000 slimnieku. Uzreiz gan jāatceras, ka C vīrusa 
nēsātājs to var nodot tālāk seksuālās transmisijas 
ceļā, tāpēc reālais in�cēto skaits šo gadu laikā 
varētu būt audzis. Tie var būt jau 45, varbūt 50 
tūkstoši. Jebkurā gadījumā šis skaits ir pietiekami 
liels. Aknas ir klusējošs orgāns. Kamēr tās var veikt 
savu atindēšanas funkciju, tikmēr cilvēks palī-
dzību nemeklē. Iespējamie slimības simptomi 
var būt nogurums, samazinātas darba spējas, 
sliktāka ēstgriba. Ja cilvēkam nekas �ziski nesāp 
un nav nekādu citu izmaiņu, viņš pats mēģina 
radušos situāciju izskaidrot. Ja tas turpinās vai-
rākus mēnešus un kāds no līdzcilvēkiem iesaka 
doties pie ārsta, neviens nedomā par C hepatītu. 
Šādi simptomi var būt gan pie tuberkulozes, gan 
asinsrades, gan citām slimībām. Tāpēc diagno-
zes noteikšanai vajadzētu veikt antivielu testu. 
Šis tests ne vienmēr apstiprina C hepatīta diag-
nozi. Atrodot C hepatīta antivielas, tas var nozī-
mēt, ka cilvēks ir veiksmīgi šo slimību pārslimojis. 
Aptuveni 20% no visiem saslimšanas gadījumiem 
organisms pats atbrīvojas no slimības. Atrastās 
antivielas var sniegt arī viltus pozitīvu rezultātu. 
Ja tālākās analīzes apstiprina, ka cilvēks ir vīrus-
pozitīvs, diagnostika turpinās, lai noteiktu, kāds 
ir vīrusa genotips, kāda ir vīrusa koncentrācija jeb 
vīrusa slodze. Tādā gadījumā ir jāveic aknu punk-
cijas biopsija, kuras laikā ar adatu tiek paņemts 
mazs aknu paraugs. Tas tiek darīts stacionāra aps-
tākļos un ilgst divas dienas. Pirmajā dienā notiek 
aknu punkcija un otrajā dienā, ja nav nekādu kom-
plikāciju, pacients tiek laists mājās. Mazo parau-
dziņu mēs nosūtām uz patologanatomijas centru, 
kur tālāk tiek gatavoti preparāti analīzēm, kas aiz-
ņem 7–10 dienas. Latvijas Infektoloģijas centrā 

ir pieejams arī �broskans (FibroScan), ierīce, kas 
būtībā ir ļoti līdzīga ultrasonogrāfam. Ar tās palī-
dzību iespējams izmeklēt aknu audus. Šis izmeklē-
jums ir alternatīva biopsijai. Tas biopsiju neaizstāj, 
bet gadījumā, ja vīruss asinīs vairs nav atrodams, 
nav lielas vajadzības veikt atkārtotu punkciju.
– Vai tuvākajā nākotnē finansējums C hepa-
tīta ārstēšanai varētu pieaugt?
– Veselības ministrs ir apsolījis, ka nākamajos 
divos gados �nansējums C hepatīta ārstēšanai tiks 
palielināts. Līdz ar to šis ir milzīgs solis uz priekšu, 
un mums būs iespēja labāk ārstēt šo slimību vēl 
agrākā stadijā. Jau nākamajā gadā, ja viss notiks kā 
plānots, tirgū parādīsies arī citu kompāniju medi-
kamenti. Tiklīdz zāļu tirgū ir konkurence, krītas arī 
to cena, un valsts par to pašu naudu var nopirkt 
vairāk medikamentu. Pacientu mums ir daudz, 
un būtu jāaudzē ārstu kapacitāte, bet situācija 
nav pārāk iepriecinoša. Šogad rezidentūru beigs 
viens ārsts, nākošgad vēl divi.
– C hepatīta ārstēšanas jomā ir panākts 
būtisks progress, bet kāda ir situācija ar HIV? 
Turklāt tagad daudziem HIV inficētiem cilvē-
kiem diagnosticē arī C hepatītu.
– HIV izplatības ziņā mēs ES esam otrie aiz igau-
ņiem. Tā ir infekcija, kas ir ārstējama mūža garumā. 
Medikamentu klāsts pie mums vienmēr ir atbildis 
visaugstākajiem standartiem, un zāļu kompen-
sācija ir noteikta 100% apmērā, jo pacienti paši 
nespētu apmaksāt pat vislētāko terapiju. Ar to 
mēs lepojamies, jo ārstēšanas sistēma tika attīstīta 
Infektoloģijas centrā un ir ļoti augstu novērtēta. 
Lielākā daļa pacientu, ja viņi slimību sāk ārstēt 
laikus, ārstējas ambulatori. Diemžēl pacienti ir 
dažādi. Ja lielākā daļa C hepatīta pacientu ir līdzes-
tīgi un viņu in�cēšanās nav saistīta ar narkotiku lie-
tošanu, tad HIV gadījumā 46% no mūsu uzskaitē 
esošajiem 5000 pacientiem ir in�cējušies, ar vienu 
adatu un šļirci lietojot narkotiskās vielas. Pēdējo 
divu gadu laikā pacientu struktūra gan mainās: 
atlikušie 54% ir in�cējušies seksuālās transmisijas 
ceļā, turklāt tās ir bijušas heteroseksuālas attiecī-
bas. No 2016. gada 1.janvāra ir uzsākta HIV/AIDS 
pacientu ārstēšana agrākā slimības stadijā. Tas 
ļaus iegūt labākus atveseļošanās rezultātus HIV 
in�cētajiem un samazinās valsts izdevumus šīs 
slimības ārstēšanā.
– Sabiedrībā ir ļoti daudz aizspriedumu par 
HIV pacientiem, viens no izplatītākajiem, ka 
viņi ir netradicionāli orientēti. Kāpēc ir izvei-
dojusies šāda situācija?
– Daudzi uzskata, ka tas uz viņiem neattiecas un 
ka HIV in�cētajiem ir vai nu netradicionāla orientā-
cija vai viņi lieto narkotikas. Nē, tie ir cilvēki ar labu 
izglītību, privātu biznesu, darbu valsts vai paš-
valdības iestādēs. Es vēlreiz uzsveru: sabiedrība 
ir jāizglīto. Ja dzimumpartneris nav zināms, nav 
vienīgais partneris, obligāti ir jālieto prezervatīvi. 

Iespējams, šis cilvēks nav ļaunprātīgs un nezina, 
ka ir in�cēts ar HIV.
Šī gada janvārī mūs uzaicināja uz Saeimu, kur mēs 
sniedzām informāciju par to, kāds ir pacienta pro-
�ls, cik no viņiem ir HIV un cik AIDS stadijā, cik 
pacientu ārstējas. Ir jāturpina lauzt stereotipi, ka 
HIV izplatās ar gaisa pilienu starpniecību. Mēs 
nevaram saslimt, sarokojoties ar HIV pacientu, 
kopīgi dzerot ka�ju, apmainoties ar grāmatām, 
dokumentiem. Ir arī gadījumi, kad šādu cilvēku 
mēģina atstumt no kolektīva un pat atbrīvo no 
darba. Tā noteikti ir tumsonība. Infekcija izplatās 
ar asinīm, spermu vai vaginālo šķidrumu.
– Kuriem cilvēkiem pienākas pēcsaskarsmes 
profilakse (PEP – Post Exposure Prophylaxis)?
– Pēcsaskarsmes pro�lakse tiek nekavējoties nozī-
mēta mediķiem (ārstiem, māsām, māsu palīgiem), 
kas saskārušies ar HIV pozitīva pacienta asinīm, 
operatīvo dienestu darbiniekiem (policistiem, 
ugunsdzēsējiem u.c.), kuri, pildot savus darba pie-
nākumus, ir saskārušies ar HIV pozitīva pacienta 
asinīm un, iespējams, var notikt in�cēšanās. Ir arī 
citi gadījumi, kur jautājums tiek izlemts individu-
āli, ievērojot in�cēšanās riska iespējamību. Pos-
tekspozicionālā pro�lakse tiek nozīmēta ne vēlāk 
kā 48 stundu laikā pēc iespējamā negadījuma. To 
24 stundu režīmā izvērtē Latvijas Infektoloģijas 
centra speciālisti infektologi LIC Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemša-
nas nodaļā un HIV/AIDS Ambulatorajā nodaļā.
– Kuriem iedzīvotājiem būtu jāveic HIV un HCV 
(C hepatīta vīrusa) tests?
– HIV un HCV tests ir veicams tikai ar apzinātu izmek-
lējamās personas piekrišanu, iepriekš sniedzot kon-
sultāciju par šo testu. Riska grupā ir pacienti ar tā 
saukto riska uzvedību, piemēram, injicējamo nar-
kotiku lietotāji, prostitūtas, vīrieši, kam ir sekss ar 
vīriešiem, ieslodzītajiem. Risināms būtu jautājums 
par HIV un HCV testa ieviešanu kā skrīningtestu 
ģimenes ārstu praksēs ar noteiktu regularitāti, jo 
cilvēku in�cēšanās var notikt arī heteroseksuālās 
attiecībās, veicot pīrsingu un tetovējumus, mani-
kīru, pedikīru, saņemot adatu terapiju un ļoti reti arī 
medicīnisku invazīvu manipulāciju rezultātā. Tāpat 
kā jebkuras citas infekcijas arī HIV un HCV priekšā 
visi cilvēki ir vienādi. Tas nozīmē, ka, esot noteik-
tiem apstākļiem, in�cēties var jebkurš.
– Ja HIV izplatās ar ķermeņa šķidrumiem, kāda 
ir situācija, ja HIV pozitīva māte savu bērnu 
vēlas barot ar krūti?
– Māmiņai, kura ir HIV pozitīva, grūtniecības laikā 
ir jāsaņem viens vai vairāki preparāti atkarībā no 
tā, kādā stadijā ir infekcija, lai samazinātu risku, 
ka vīruss caur placentu nonāks zīdainī. Šāds bēr-
niņš tiek uzskatīts par HIV eksponētu un pusotru 
līdz divus gadus atrodas Infektoloģijas centra 
uzskaitē. Pie mums vecāks ar bērnu ierodas pēc 
mēneša, trijiem un sešiem, jo antivielas bērnam 

ir no mātes un tādā veidā slimību noteikt neva-
rēs. Ir jāgaida, līdz varēs atrast pašu vīrusu. Ja pus-
otra gada laikā vīruss neparādās, tad bērns tiek 
noņemts no uzskaites.
– Palabojiet, ja kļūdos, bet 85% no šiem bēr-
niem nesaslimst ar HIV.
– Jā, bet tikai tādā gadījumā, ja māte ir lietojusi 
pro�laktisko terapiju.
– Tādā gadījumā, cik daudz sliktākas ir bērna 
izredzes nebūt HIV pozitīvam, ja māte grūt-
niecības laikā nav lietojusi profilaktiskos 
medikamentus? 
– Precīzu ciparu es jums nevarēšu pateikt, jo mums 
šāda statistika netiek veikta. Eiropā, ja HIV pozitīvai 
grūtniecei dzimst bērns, netiek pieļauta situācija, 
ka grūtniece nelieto pro�laktiskos medikamen-
tus, un HIV pozitīvi bērni nedzimst. Efektivitāte, 
laikus uzsākot terapiju, ir ļoti augsta. Dzemdību 
laikā mātei papildus tiek dotas zāles, un tādus pat 
medikamentus saņem arī zīdainis, kuram šīs zāles 
tiek dotas līdz mēneša vecumam, jo viņš dzem-
dību laikā ir saskāries ar mātes asinīm. Jāpiebilst, 
ka HIV pozitīvām māmiņām grūtniecība tiek atri-
sināta operatīvā veidā, t.i., ar ķeizargriezienu.
– Vai ar HIV pacientiem būtu jāstrādā ne tikai 
izrakstot medikamentus, bet arī psiholoģiski?
– Obligāti, arī mūsu Eiropas kolēģi vienmēr 
akcentē to, ka šīs slimības ārstēšana ir koman-
das darbs. Šobrīd psihoterapeits mums ir tikai 
uz ceturtdaļslodzi. Mums pilnu slodzi ir strādā-
jusi drāmas terapeite. Šo psiholoģijas virzienu 
var apgūt RSU. Drāmas terapeite strādāja gan ar 
C hepatīta pacientiem, gan HIV pacientiem, un 
tas ļoti motivēja pacientus būt līdzestīgākiem. Es 
vienmēr esmu uzsvērusi: ja C hepatīta pacients 
precīzāk seko līdzi ārsta rekomendācijām un 
zāles lieto pat neskatoties uz diskomfortu, tad 
HIV pacientiem bieži vien ir doma, ka nekas neno-
tiks, ja viņi vienu dienu zāles nelietos, bet vīruss 
to tikai gaida. Šobrīd uz 5000 uzskaitē esošajiem 
HIV/AIDS pacientiem ir tikai četri ārsti, terapiju 
izmanto aptuveni 1400. Skaidrs, ka ārsts pacien-
tam situāciju izskaidro, bet vēl ir nepieciešamas 
līdzestības māsas, ir vajadzīgi psihologi, psihote-
rapeiti un drāmas terapeiti. Mēs esam viesojušies 
Londonas un Briseles vadošo slimnīcu HIV noda-
ļās, kur ar pacientu strādā speciālistu komandas, 
jo valsts tam spēj novirzīt pietiekamus līdzekļus.
– Kā atšķiras terapija HIV un HCV koinficē-
tiem pacientiem?
– Būtībā HCV terapija vienmēr tiek nozīmēta pēc 
vienādiem kritērijiem, bet koinfekcijas gadījumā 
ļoti svarīga ir pacienta līdzestība, t.i., HIV in�cētā 
pacienta vēlme izārstēties no C hepatīta, regu-
lāri lietojot nozīmētās zāles noteikta kursa veidā.
– Visbeidzot kādi jauni medikamenti HIV 
pacientu ārstēšanai parādās tirgū, un pēc cik 
ilga laika varētu parādīties zālēs, kuras mūs 
no HIV infekcijas atbrīvotu pavisam?
– Šobrīd vēl tādu zāļu nav, bet uz to mēs virzāmies. 
Piemēram, ja viens no seksuālajam partnerim ir 
HIV pozitīvs, otram pro�laktiski tiktu doti medi-
kamenti. Pašlaik ir medikamenti, kuri ir lietojami 
vienu reizi dienā, perspektīvā varētu parādīties 
arī pagarinātas iedarbības zāles, kuras lietojamas 
vienreiz nedēļā, un terapiju bez blaknēm varētu 
uzsākt, pirms parādās pirmie simptomi un kad 
vīrusa slodze jeb vīrusa līmenis asinīs vēl ir pavi-
sam neliels. Imūnsistēmā vīruss paliktu, bet tā vai-
rošanās tiktu apturēta un asinīs vīruss nenonāktu. 
Cilvēks vairs nebūtu infekcijas avots. Sabiedrībā 
valdošais uzskats par HIV pacientu slikto slavu 
tiktu lauzts un infekcijas avots būtu tikai neārstēts 
pacients. Ja vīrusa slodzes līmenis ir mazāks par 
laboratoriski nosakāmo, pacients sabiedrībai nav 
bīstams, tāpēc mūsu visu interesēs būtu samazi-
nāt infekcijas avotu skaitu.
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Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs
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Tauta unVeselība

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILONA NORIETE

Uzzinot par to, ka pacientam ir diag-
nosticēta multiplā jeb izkaisītā skleroze, 
nezinātājam pirmajā brīdī var šķist – nu 
nekas traks! Galu galā tas taču nav vēzis! 
Taču, izpētot par šo saslimšanu smal-
kāk, pacientu un viņa tuviniekus visbie-
žāk sāk pārņemt pamatots satraukums, 
jo slimības attīstības gaita ir grūti prog-
nozējama. Palaimējas tiem, kuriem sli-
mība noris vieglā formā, bet tikpat labi 
tā var strauji progresēt, un pacients jau 
pēc neilga laika saviem spēkiem vairs 
nespēj pārvietoties un ir spiests iesēs-
ties invalīdu ratiņos.

Vairāk par šo slimību un šobrīd pieejamajām ārstē-
šanās iespējām stāsta Multiplās sklerozes centra 
vadītāja, Latvijas Jūras medicīnas centra neiroloģe 
Jolanta Kalniņa.

– Pēdējā laikā daudz tiek runāts un rakstīts 
par multiplo sklerozi. Vai tiešām saslimstība 
ir tik liela, vai arī mūsdienās ir daudz labākas 
diagnostikas iespējas?
– Pieļauju, ka par multiplo sklerozi (MS) daudz 
runā tālab, ka šīs slimības simptomi pārsvarā parā-
dās gados jauniem cilvēkiem, turklāt tas notiek 
pēkšņi. Šie jaunie cilvēki strādā, mācās, tāpēc tā 
ir aktualitāte. Otrs fakts ir tas, ka Latvija atrodas 
augsta saslimstības riska zonā. Proti, mēs dzīvo-
jam valstī, kurā šo saslimšanu novēro vidēji 70 no 
100 tūkstošiem iedzīvotāju.
Latvijā ik gadu MS diagnozi pirmo reizi nosaka 
vidēji 55 pacientiem. Lai gan tiek uzskatīts, ka šī 
ir jaunu cilvēku slimība (pārsvarā pirmie simptomi 
parādās 20–40 gadu vecumā), saslimušo vidū ir 
arī tādi, kuriem MS tiek diagnosticēta 50 un pat 
60 gados. Iztaujājot šos pacientus, izrādās, ka sli-
mības simptomi viņiem bijuši jau sen, tikai viņi 
tos nesaistīja ar MS. Tas nozīmē, ka MS viņiem 
noritējusi labvēlīgi. Tādas ir šīs slimības īpatnības.
Tāpat jāatzīmē, ka sievietes ar MS sirgst biežāk 
nekā stiprā dzimuma pārstāvji – Latvijā šī attie-
cība ir 2:1.
Diagnostika pēdējos desmit gados nav būtiski 
mainījusies. MS vispirms tiek diagnosticēta klī-
niski, un papildus tiek izmantota tāda izmeklēša-
nas metode kā magnētiskā rezonanse (MR). Tagad 
faktiski visās Latvijas slimnīcās MR pieejama ar 
1,5 teslu stiprumu, un ar šādu aparatūru ļoti labi 
var redzēt MS perēkļus. Tieši tas varētu būt iemesls, 
ka, veicot pirmo MR, diagnozi var apstiprināt.
– Pastāstiet, kā šī slimība izpaužas?
– MS ir hroniska iekaisīga demielinizējoša slimība, 
kas skar centrālo nervu sistēmu, kā arī redzes 
nervu. Demielinizējoša nozīmē stāvokli, kad rodas 
mielīna bojājums ap nervu šķiedrām galvas un 
muguras smadzenēs. Šīs slimības rezultātā vei-
dojas bojājuma perēkļi gan galvas, gan mugu-
ras smadzenēs. Kāpēc tā notiek, vēl līdz galam 
nav noskaidrots.
MS uzskatāma par autoimūnu slimību, kur pats 
organisms «uzbrūk» savai nervu sistēmai, līdz ar to 
veidojas neiroloģiski traucējumi. Slimības rašanās 
pamatā var būt ne vien ģenētiska predispozīcija, 
bet arī ārējās vides faktori, kur galvenie ir pārsli-
motas vīrusinfekcijas, piemēram, citomegalovī-
russ, Epšteina-Barra vīruss. Tāpat slimības rašanās 
pamatā var būt D vitamīna trūkums un pat smē-
ķēšana, par kuras negatīvo ietekmi uz organismu 
pēdējos gados tiek runāts jo īpaši daudz.
– Lai pacients nepalaistu garām šo saslimšanu, 
kam ir jāpievērš uzmanība, ko nevajadzētu 
ignorēt? Kad ir obligāti jāvēršas pie ārsta?

– MS ir daudz un dažādi simptomi. Slimība var sāk-
ties ar vienu problēmu, kā arī uzreiz ar vairākām. 
Bet fakts ir tāds, ka tā saistīta ar nervu sistēmas 
bojājumu un traucējumiem. Kā vienu no pirma-
jiem simptomiem var minēt redzes traucējumus: 
miglošanās, sāpes acs ābolā, redzes pavājināša-
nās – to sauc par redzes nerva neirītu. Bieži vien ar 
šādām sūdzībām pacients vispirms nonāk pie acu 
ārsta. Ir ļoti labi, ja okulists ar aizdomām par pirmo 
MS simptomu viņu tālāk nosūta pie neirologa.
Tāpat bieži pirmais simptoms var būt jušanas trau-
cējumi. Te situācija ir grūtāka: nereti šos simpto-
mus saista ar varbūtēju mugurkaula patoloģiju, 
piemēram, spondilozi. Tādos gadījumos mediķi 
reti aizdomājas par MS. Vajadzētu saprast: šī 
saslimšana sākas jauniem cilvēkiem, un, ja mugur-
kaula patoloģijas viņiem nav, bet bez tirpšanas 
parādās arī kustību traucējumi, derētu padomāt 
par MS un nosūtīt pacientu pie neirologa.
Vēl var minēt, ka bieži slimība sākas ar galvas rei-
boņiem, līdzsvara traucējumiem, kā arī nogu-
rumu, koncentrēšanās traucējumiem.
– Slimība noris dažādi. Vienam tā izpaužas 
vieglākā formā, savukārt citam tā ļoti strauji 
var progresēt.
– MS līdz 85% gadījumu sākumā ir recidivējoši 
remitējoša norise, kad ik pa laikam novēro sli-
mības paasinājumu. Savukārt to starplaikos sli-
mība vispār neprogresē vai var saglabāties viegla 
simptomātika no pārciestā paasinājuma. Vēl MS 
gadījumā samērā bieži pēc šīs recidivējoši remi-
tējošās formas attīstās sekundāri progresējoša 
norise. Tas nozīmē, ka starp slimības paasināju-
miem MS tomēr lēnām progresē. Kā atsevišķa 
forma jāatzīmē primāri progresējoša MS, kad no 
pirmās saslimšanas dienas neiroloģiskā simpto-
mātika lēnām progresē, un samērā ātri pacientam 
var iestāties invaliditāte.
Slimība var noritēt dažādi. Mēs varam runāt 
par labvēlīgi noritošu MS, kad arī 15 gadu laikā 

pacientam nenovēro nekādu slimības aktivi-
tāti. Mēdz būt arī pretēji, kad ir ļoti agresīvi nori-
toša slimība.
– Pēdējos gados ir krietni uzlabojusies MS 
pacientiem pieejamā ārstēšana – klāt nākuši 
jauni medikamenti.
– Jāsāk ar to, ka Latvijā tāpat kā citur pasaulē MS 
ārstēšanu uzsāk ar pirmās līnijas medikamentiem. 
Šie medikamenti ir gan subkutāni (zemādā), gan 
intramuskulāri injicējamas zāles, kuras Latvijā kom-
pensē simtprocentīgi. Ja uz to fona pacientam 
novēro slimības aktivitāti – gan klīniskos paasinā-
jumus, gan MR redzami jauni un pat aktīvi perēkļi –, 
tad šobrīd Latvijā ir iespējams nozīmēt otrās līni-
jas medikamentu, kas ir perorāli lietojams. Vienīgi 
jārēķinās ar to, ka jāievēro lielāka piesardzība, uzsā-
kot terapiju, jo šīs zāles nav tik absolūti drošas kā 
pirmās līnijas medikamenti, bet salīdzinoši efektī-
vākas. Runājot par drošību, jaunām sievietēm tās 
jāpārtrauc dzert divus mēnešus pirms plānotās 
grūtniecības, lai nekaitētu gaidāmajam mazulim.
– Jau aizsākāt runāt par grūtniecību. Vēl 
pirms pārdesmit gadiem tika uzskatīts, ka 
MS pacientēm grūtniecība ir kontrindikācija. 
Vai šobrīd tas tā vairs nav?
– Pateicoties pašlaik pieejamiem slimību modi�-
cējošiem medikamentiem, slimniekiem MS vairs 
nenorit tik agresīvi un tik strauji neprogresē. Līdz 
ar to uz šī fona pacientes jūtas drošāk, jo viņām 
slimības izpausmes nav tik spēcīgas. Tā rezul-
tātā ir sievietes, kuras pārtrauc MS terapiju un 
dzemdē bērnus. Pēc mazuļa piedzimšanas viņas 
atkal atsāk lietot zāles.
Protams, jautājums par to, vai sieviete ar MS drīkst 
iznēsāt bērniņu un to dzemdēt, vai tomēr no grūt-
niecības viņai labāk atturēties, ir diskutabls. Gan 
medikamentu nozīmēšana, gan pati slimības 
izpausme katram pacientam ir individuāla. Nevar 
izrakstīt vienu recepti visiem. Ir jāsaprot: ja pacientei 
slimība noris ļoti agresīvi, vismaz tajā brīdī, kamēr 

tā ir, grūtniecība nav vēlama. Mums ir gadījumi, 
kad sievietēm pēc dzemdībām slimība progresē, 
viņām attīstās būtiska invaliditāte, un dzīves kva-
litāte ir ļoti traucēta. Pacientei ir bērniņš, bet kurš 
par viņu rūpēsies!? Labi, ja ir vecāki un otra pusīte, 
kas var palīdzēt. Tālab šis jautājums ir nopietns un 
pārrunājams – tas jāapspriež ar ārstējošo ārstu. Pro-
tams, mēs neaizliedzam pacientēm dzemdēt, bet 
tām, kurām ir agresīva MS norise, ļoti iesakām pado-
māt, kā turpmāk var attīstīties slimība.
– Daudziem MS pacientiem ir kustību un līdz-
svara traucējumi. Kā jūs skatāties uz fampri-
dīnu saturošām zālēm, kas it kā uzlabojot 
pacienta dzīves kvalitāti? Kaut arī medika-
ments maksā bargu naudu un valsts to pat 
daļēji nekompensē, MS pacienti nereti ir 
gatavi uz visu, lai tikai varētu labāk justies 
un labāk staigāt! Daži par lūdz sabiedrību šīm 
zālēm ziedot naudu.
– Par šo medikamentu mēs runājam jau gadus 
piecus, ir uzkrājusies salīdzinoša pieredze. Pro-
tams, šo pieredzi savā ziņā nevar izvērtēt medika-
menta dārdzības dēļ, jo tik tiešām ne visi ir spējīgi 
to iegādāties. Dažs varbūt var atļauties tikai to 
pamēģināt, lai noskaidrotu, vai un kāda būs efek-
tivitāte. Katram pacientam tā ir individuāla. Izmē-
ģinājuma laiks ir divas nedēļas, pēc kurām var 
spriest, vai no zālēm ir labums.
Vismaz trešdaļai pacientu fampridīns palīdz: 
uzlabo dzīves kvalitāti, pārvietošanās, koncen-
trēšanās spējas, mazina koordinācijas traucēju-
mus. Ja slimnieks pārliecinās, ka no medikamenta 
ir efekts, tad to var lietot – tas viņam būs labs 
palīgs ikdienā.
– Vai nav paredzēts, ka šo medikamentu kaut 
kad varētu kompensēt valsts?
– Vismaz tuvākajā nākotnē tas, visticamāk, neno-
tiks. Protams, runājot par pirmās līnijas zālēm MS 
ārstēšanai, – cepuri nost! Tās tiek kompensētas 
pilnā apjomā, un te mēs esam līdzvērtīgi citām 
valstīm. Savukārt no otrās līnijas medikamentiem 
valsts apmaksā tikai vienu. Tāpēc, ja ir runa par 
to, ka daļai pacientu slimība progresē, turklāt tie 
pārsvarā ir gados jauni cilvēki, tad esošās izvē-
les iespējas liek mums, dakteriem, nolaist rokas. 
Pārējie otrās līnija preparāti, kas kaimiņvalstīs tiek 
�nansēti no valsts budžeta, mūsu pacientiem nav 
pieejami. Vienīgā iespēja, kā viņiem pie tiem tikt, 
ir piedalīties klīniskajos pētījumos. Ārsti pat nevar 
viņiem ieteikt meklēt naudu un pirkt zāles par 
saviem līdzekļiem, jo tie ir ārkārtīgi dārgi prepa-
rāti. Mums Latvijā tik bagātu pacientu nav. No 
otras puses, arī valsts uzsver, ka tā nav tik bagāta, 
lai varētu atļauties šīs zāles kompensēt.
– Ir daži MS pacienti, kas labi atsaucas par sce-
nar terapiju. Kā jūs uz to skatāties?
– Man kā mediķim ir grūti izteikties par alternatīvo 
terapiju, kurai nav klīnisku pierādījumu. Protams, 
mūsu pacienti mēdz pielietot dažādas alternatī-
vas metodes, sākot ar homeopātiju. Taču galve-
nais, lai tikai viņi sev nekaitētu. Tāpēc, pirms kaut 
ko uzsākt, to der pārrunāt ar ārstu – MS speciā-
listu. Ārsts izvērtēs, vai izvēlētā alternatīvā tera-
pija nevarētu nākt par sliktu slimībai. Taču MS 
pacientiem ir būtiski saprast: joprojām nav atrasts 
brīnumlīdzeklis, kas palīdzētu izārstēt šo slimību. 
Ja kāds to apsola, tad viņš īsti nerunā taisnību.
– Bet viens labums noteikti ir tas, ka alternatī-
vās medicīnas pārstāvji nereti māca pacientus 
domāt pozitīvi. Vai labas domas var palīdzēt 
šo slimību piebremzēt?
– Es bieži saviem pacientiem uzsveru, ka paralēli 
medikamentozajai terapijai ārstēšanas neatņe-
mama sastāvdaļa ir rehabilitācija, psihoterapija, 
kas palīdzēs stāties pretī šai hroniskajai, ļoti 
nopietnajai slimībai.
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Nav brīnumlīdzekļa multiplās sklerozes uzveikšanai

Jolanta Kalniņa: «Latvijā ik gadu MS diagnozi pirmo reizi nosaka vidēji 55 pacien-
tiem. Lai gan tiek uzskatīts, ka šī ir jaunu cilvēku slimība (pārsvarā pirmie simptomi 
parādās 20–40 gadu vecumā), saslimušo vidū ir arī tādi, kuriem MS tiek diagnosti-
cēta 50 un pat 60 gados.»
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EVITA HOFMANE

«Sāpes vēderā ir bieži sastopama prob-
lēma jebkurā vecumā. Pēdējo desmit 
gadu laikā arvien biežāk tiek diagnos-
ticētas hroniskas gremošanas sistēmas 
slimības, īpaši jaunākā un pirmsskolas 
vecuma bērniem. Uztura jautājumi un 
fiziskā attīstība (svars, augšana) šobrīd 
ir ļoti aktuālas tēmas arī skolas vecuma 
bērniem,» saka Bērnu klīniskās universi-
tātes slimnīcas bērnu gastroenteroloģe 
Inita Kaže.

Ar speciālisti runājam par to, kā rīkoties, ja bēr-
nam sāp vēders, kādas ir biežākās veselības liks-
tas, kas piemeklē mūsu atvases, un kas darāms, 
lai ģimenē veidotos pareizi ēšanas ieradumi, un 
citiem jautājumiem.

– «Man sāp vēders!» ir frāze, ko dzirdējuši visi 
vecāki. Kā izprast, vai tā izpaužas uztraukums, 
vai pie vainas ir ātri apēstais burgers, vai tās 
ir jau uzkrājušās nepareizo ēšanas ieradumu 
sekas, bet varbūt tur iemājojusi kāda nopietna 
liksta. Kad vajadzētu doties pie ārsta?
– Sāpes vēderā skolas vecumā ir samērā bieži 
sastopama problēma, un tās var izraisīt dažādi 
iemesli. Vecākiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāiz-
vērtē bērna uzvedība saistībā ar sāpēm vēderā. 
Ja tās neietekmē bērna �zisko aktivitāti, mācī-
bas, attīstību, tad tās noteikti saistītas ar gre-
mošanas trakta darbības funkcionāla rakstura 
traucējumiem. Ja sāpes ietekmē �zisko attīstību, 
sekmes skolā, ir vēl citi papildu simptomi, obli-
gāti jāgriežas pēc palīdzības pie ģimenes ārsta, 
lai viņš varētu izvērtēt un nepieciešamības gadī-
jumā nozīmēt vizīti pie speciālista. Ļoti bieži bērns 
pasaka: «Man sāp vēders», bet aiziet spēlēties. 
Tas nozīmē, ka šīs sāpes neietekmē viņa �zisko 
aktivitāti. It īpaši jaunākā vecuma bērni nespēj 
diferencēt diskomforta sajūtas. Bet, ja bērns šajā 
vecumā pasaka, ka viņam sāp vēders, viņš atsakās 
no ēdiena, nevēlas spēlēties un darīt to, kas viņam 
ļoti patīk, tas nozīmē, ka situācija ir ļoti nopietna 
un jāgriežas pie ģimenes ārsta, speciālista vai 
nopietnos gadījumos jāsauc neatliekamā medi-
cīniskā palīdzība. Tas norāda, ka situācija ir akūta, 
un mums ir jāizslēdz iespēja, ka vēderā radusies 
«katastrofa» un ir nepieciešama ķirurga palīdzība.
– Kādas šobrīd ir izplatītākās bērnu gastroen-
teroloģiskās problēmas?
– Gastroenteroloģijas nodaļā pēdējos gados ārs-
tējas ļoti smagi slimi bērni, kuru slimības ir saistītas 
ar ķirurģiskām patoloģijām, hroniskām, iekaisī-
gām, autoimūnām saslimšanām. Ja bērniem sāp 
vēders, nereti ir grūti pateikt, vai pie tā ir vaino-
jams uzturs, jo tiek uzskatīts, ka lielu lomu vēder-
sāpju gadījumā spēlē stress.
Kad vecāki ar bērniem ambulatori griežas pēc 
palīdzības sakarā ar sāpēm vēderā, ja mums nav 
aizdomu par kādu nopietnu, hronisku, dzīves kva-
litāti ietekmējošu saslimšanu, šos bērniņus mēs 
izmeklējam dienas stacionārā. Ambulatori mēģi-
nām noteikt iemeslus, kāpēc sāpes ir parādījušās. 

Ļoti labs palīgs, kas ļauj speciālistam, ģimenes 
ārstam izprast bērna sāpju biežumu, ilgumu un 
laiku, ir dienasgrāmata, kur tiek �ksēta informā-
cija par tām. Dažkārt sāpes ir saistītas ar konkrēta 
uztura lietošanu, arī ar pārtikas alerģiju.
Ir svarīgi �ksēt simptomātiku, sūdzības, ko bērns 
ir ēdis, jo tad ir vieglāk analizēt un izprast, vai pie 
vainas ir uzturs. Viena no biežākajām problēmām 
ir aizcietējumi. To rašanās ir saistīta ar uzturu, šķid-
ruma lietošanu un psiholoģiskajām situācijām. 
Piemēram, skolas tualetes apmeklējumu. Tāpat 
jebkura vecuma bērniem tas var būt saistīts ar 
negatīvu pieredzi, kas saistās ar sāpēm defe-
kācijas laikā, kā rezultātā rodas defekācijas aiz-
ture un aizcietējumi. Šī ir viena no biežākajām 
problēmām bērnu gastroenteroloģijā ne tikai 
pie mums, bet visā pasaulē. Pediatru praksē ar 
šo problēmu sastopas 30% gadījumu, gastroen-
terologu praksē katrs ceturtais griežas pēc palī-
dzības ar šo problēmu.
– Tas šķiet pārsteidzoši bieži. Kas izraisa šo 
problēmu? 
– Bērni ikdienā lieto ļoti maz šķidruma, kas ir ļoti 
būtisks gremošanas trakta funkciju nodrošinā-
šanai. Ir svarīgi uzturā lietot ne tikai graudaugu 
produktus (bērniem ļoti garšo smalkmaizītes, 
cepumi un baltmaize), kas var ietekmēt zarnu 
trakta darbību, bet jāiemāca uzturā lietot dārze-
ņus un augļus. Pie tā ir jāradina jau no mazotnes, 
jo atkarībā no bērna vecuma mācīšanās process 
var ilgt mēnesi, divus, pat gadu. Vecākiem ir jāie-
māca bērnam ēst produktus no visām uztura gru-
pām un ēst ēdienu, ko vecāki ir sagatavojuši, lai 
pēc tam, nonākot skolā, kur vairs nav ne vecāku, 
ne bērnudārza audzinātāju kontroles, vecāki ar 
mierīgu sirdi zinātu, ka bērns paēd pusdienas.
– Ēšanas ieradumi bērnam rodas ģimenē, un 
par to bieži vien ir lieli strīdi. Kādas kļūdas tiek 
pieļautas visbiežāk?
– Jau no pirmā dzīves gada, uzsākot bērna pie-
barošanu, ēšanas procesam ir jānotiek kopā ar 
ģimeni, nevis atsevišķi. Bērnam ir jāpiedalās mal-
tīšu gatavošanas procesā, kaut vai skatoties, kā 
tas notiek, jo vecāki ir piemērs, ko viņi izman-
tos nākotnē.
Ja bērns pagatavoto ēdienu kādu iemeslu dēļ 
pēkšņi neēd, grib parādīt raksturu, vecāki bieži 
vien uzreiz meklē citu ēdienu – tā ir vēl viena liela 
problēma. Bērns saka «Nē!» un gaida vecāku reak-
ciju. Tāpēc vecākiem jau no paša sākuma jāmāca 
bērniem ēst dārzeņus, augļus, putras. Tas ir jādara 

pacietīgi: ja bērns neēd šodien, rīt, tad varbūt ēdīs 
nākamnedēļ. Bērni pirmajos dzīves gados piere-
dzi tver ar acīm, adaptējas un dažas lietas spēj 
pieņemt pakāpeniski. Ja katru dienu tiek piedā-
vāts kaut kas svešs, viņš kādā brīdī atsakās, jo ir 
pārāk daudz jaunas informācijas, un viņš netiek 
ar to galā, sakot «nē».
– Šobrīd arvien vairāk cilvēku pievēršas veģe-
tārismam, svaigēšanai un vegānismam. Kā 
vecāku izvēles un pieņemtie lēmumi ietekmē 
bērnu veselību?
– Es uzskatu, ka šāda tipa dzīvesveidu bērnam 
pašam ir jāizvēlas, sasniedzot pilngadību, jo kat-
rai uztura grupai ir nozīme organisma attīstībā. 
Ja viņš nepietiekami uzņem olbaltumvielas, radī-
sies �ziskās attīstības aizture vai arī svara de�cīts, 
pietrūks enerģijas realizēt dažādas aktivitātes. Es 
to noteikti neatbalstu arī pusaudža vecumā, kad 
notiek lielas pārmaiņas organismā. Mēs redzam, 
ka šajā vecumā nereti attīstās vai parādās nopiet-
nas hroniskas saslimšanas ne tikai gremošanas 
traktā, bet arī citās orgānu sistēmās.
Arī tad, ja vesels cilvēks neuzņem pietiekami 
daudz uzturvielu, mikroelementu un vitamīnu, 
pakāpeniski attīstās to de�cīts, parādās sūdzības: 
ādas izmaiņas, mainās matu struktūra. Ja bērns 
nelieto gaļu, ar laiku attīstās dzelzs de�cīta anē-
mija. Visu nepieciešamo dzelzs daudzumu nevar 
uzņemt ar augu valsts produktiem. Mūsu orga-
nisms nav tam piemērojies un šo dzelzi nespēj 
pārstrādāt. Mēs pamatā spējam paņemt dzelzi 
tikai no dzīvnieku izcelsmes produktiem. Dzelzij 
ir ļoti svarīga loma hemoglobīna producēšanā, jo 
tas «nes» skābekli pa visu organismu. Skābeklis ir 
vajadzīgs gan smadzenēm, gan citiem orgāniem, 
lai tie varētu pilnvērtīgi strādāt. Ja bērnam attīs-
tās dzelzs de�cīta anēmija, parādās nogurums, 
nespēks, galvas reiboņi, nespēja koncentrēties, 
ar laiku var rasties nopietnas veselības problēmas.
– Šobrīd gan Latvijā, gan ārvalstīs vēroja-
mas divas pretējas tendences: arvien vai-
rāk cilvēku cieš no liekā svara problēmām un 
paralēli tam masu medijos norit pārspīlētu 
skaistuma standartu propagandēšana, kas 
savukārt izraisa ēšanas traucējumu rašanos – 
anoreksiju. 
– Pēdējo 3–4 gadu laikā mūsu sabiedrība ir ieslī-
gusi galējībās, risinot liekā svara jautājumus. 
Sabiedrībā par to tiek daudz runāts, ir ļoti daudz 
reklāmas rakstu par svara zaudēšanu, bet šādos 
gadījumos gan ģimenē, gan primārajā aprūpē ir 

jāizvērtē, vai šiem pacientiem ir vajadzīga uztura 
korekcija, lai veicinātu svara zaudēšanu. Līdz 18 
gadu vecumam uzturs ir ļoti svarīgs bērna �zis-
kajai un garīgajai attīstībai. Ja mēs no uztura 
izslēdzam kādu konkrētu produktu, samazinām 
kalorāžu, ne uzreiz, bet ar laiku, bērnam rodas 
uzturvielu, mikroelementu un svara de�cīts, kā 
rezultātā var rasties gremošanas sistēmas, kaulu, 
locītavu, ādas problēmas un bērns neattīstās arī 
�ziskā ziņā.
Ja bērnam ir liekais svars, vajag izvērtēt, vai viņa 
uzturs ir pareizs. Arī ja uzturs nav neveselīgs, ir 
svarīgi, cik bieži un ko bērns ēd. Varbūt trūkst 
�zisko aktivitāšu.
Visvairāk mani uztrauc anoreksija, tīša neēšana, 
atsevišķu produktu izslēgšana no uztura un svara 
de�cīts, kas vairāk raksturīgs meitenēm, bet vēro-
jams arī zēniem. Tas ir mediju radītā spiediena 
rezultāts, jo, pavērojot interneta mājas lapas, ir 
ļoti daudz reklāmu par to, kāpēc ir jānotievē, kā 
var iegūt «ideālu» �gūru, kas jaunās meitenes 
psiholoģiski ietekmē. Īpaši, ja vecāki, skolotāji, 
draugi vai klasesbiedri ir pateikuši, pat netīši: 
«Tu esi resna». Vecākiem ir ļoti uzmanīgi jāvēro 
bērns, vai to uzturu, ko viņam piedāvā ēdienrei-
zēs, bērns apēd. Tāpēc ik dienu kaut vai vienu reizi 
visai ģimenei vajadzētu apsēsties pie viena galda 
un kopā paēst. Tad ar laiku vecāki spēs izvērtēt 
izmainīto uzvedību, ja bērns atteiksies no dažā-
diem ēdieniem vai pēc ēšanas uzreiz apmeklēs 
tualeti. Tas var liecināt par ēšanas procesa traucē-
jumiem. Tad ir nepieciešams griezties pēc palīdzī-
bas pie psihologa, psihiatra. Sakārtot ēdienkarti 
varētu palīdzēt dietologs. Smagākos gadījumos 
bērni ārstējas stacionārā.
– Ko jūs novēlētu bērniem un viņu vecākiem?
– Bērniem es novēlu emocionāli mierīgus vecā-
kus, jo tam ir liela loma bērna veselības saglabā-
šanā. Vecākiem – nepakļauties bērna iegribām, jo 
es uzskatu, ka vecāki ir bosi, kuri bērnam ir jāres-
pektē. Vecāki nosaka, cikos bērns ēdīs, ko viņš 
ēdīs, bet bērns var izlemt, cik daudz viņš ēdīs. Jau 
no paša sākuma vecākiem ir ļoti liela loma bērna 
ēšanas uzvedības attīstībā.
Es noteikti novēlu, lai katrā ģimenē ik dienas būtu 
kaut viena kopēja ēdienreize. Lai cik aizņemti mēs 
būtu, visai ģimenei ir jāapsēžas pie galda un kopā 
jāpaēd, piemēram, vakariņas. Jāizrunā ikdienas 
problēmas, veiksmes, neveiksmes, tādā veidā 
radot bērnam atbalsta sajūtu. Ja viņam tā būs, 
bērns, visticamāk, arī mazāk slimos.

BĒRNU VESELĪBA

Kad bērnam 
sāp vēders

Ja vēdera sāpes ietekmē fizisko attīstību, sekmes skolā, ir vēl citi papildu simptomi, obligāti jāgriežas pēc palīdzības pie ģime-
nes ārsta, lai viņš varētu izvērtēt un nepieciešamības gadījumā nozīmēt vizīti pie speciālista.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILZE AUSTRUMA

Vēdersāpes ir biežs simptoms, par kuru 
sūdzas pacienti. Aptauju dati liecina, ka 
75% jauniešu un 50% pieaugušo kaut 
reizi jutuši dažāda rakstura vēdersāpes. 
Cita lieta – cik no viņiem par to pastāsta 
savam ģimenes ārstam, lai saprastu šo 
sāpju iemeslu, nepieciešamības gadī-
jumā veiktu izmeklēšanu un laikus 
uzsāktu ārstēšanos.

Ja pacientam ir nespeci�ski gremošanas orgānu 
traucējumi, kas izpaužas kā pastāvīgas vai perio-
diskas sāpes, diskomforts vēdera augšdaļā, tas 
var liecināt par dispepsiju. Kas tā ir, kādos gadī-
jumos dispepsiju konstatē, kā tā var izpausties 
un kā tiek ārstēta – par to saruna ar Latvijas Jūras 
medicīnas centra Gastroklīnikas vadītāju, gastro-
enteroloģi Jeļenu Derovu.

– Gandrīz katrs no mums kaut kādu iemeslu 
dēļ ir izjutis vēdersāpes. Kādos gadījumos 
var runāt par dispepsiju un ko tas nozīmē?
– Par dispepsiju var runāt tad, kad cilvēkam ir 
gremošanas traucējumi augšējā kuņģa zarnu 

trakta daļā. Dispepsiju de�nē kā ilgstošas (pastā-
vīgas vai atkārtotas) sāpes vai diskomfortu 
vēdera augšējā trešdaļā. Tās nereti pavada citas 
sūdzības. Visbiežāk dispepsijas simptomi ilgst ne 
mazāk par trim mēnešiem.
– Tātad dispepsija ir saistīta tikai ar vēdera 
augšējo daļu?
– Kuņģa zarnu trakta apakšējā daļā var būt kai-
rinātu zarnu sindroms un citas slimības, bet 

dispepsija skar kuņģa zarnu trakta augšējo 
trešdaļu. Gribu paskaidrot, ka dispepsija nav 
kaut kādas akūtas sāpes, parasti tā izpaužas kā 
hroniski traucējumi, un kas ir svarīgi, tie saistīti 
ar barības uzņemšanu un sagremošanu, nevis 
ar defekāciju.

– Vai ir pieejama statistika, cik daudziem 
pacientiem tiek konstatēta dispepsija?
– Var teikt, ka slimo daudzi, bet pēc statistikas 
pie ārsta atnāk tikai kāda ceturtā daļa cilvēku, 
kuriem ir šādas problēmas. Latvijā nav apko-
poti dati, bet tajās Eiropas valstīs, kur tāda sta-
tistika pieejama, ir zināms, ka dispepsija skar 
aptuveni 15–30% cilvēku. Savukārt pēc ASV 
datiem pie viņiem tā sastopama līdz 17 mil-
joniem cilvēku. Dispepsija ir 13% slimnieku, 
kas apmeklē plaša pro�la ārstus. Ja runājam 
par dzimumu, tad divās trešdaļās gadījumu 
ar to sastopas sievietes, un tikai viena trešdaļa 
ir vīriešu.
Tiem pacientiem, kuri atnāk pie gastroentero-
loga ar sūdzībām par sāpēm vai diskomfortu 
kuņģa zarnu trakta augšējā trešdaļā, 70% gadī-
jumu sastopama dispepsija.
– Vai dispepsija ir vairāk raksturīga kādai 
noteikta vecuma grupai?
– Tipiskais vecums ir 40–55 gadi, bet tikpat labi 
tā var tikt konstatēta arī agrāk.
– Dispepsija droši vien ietekmē arī cilvēka 
dzīves kvalitāti.
– Tieši tā, jo neskaidras sāpes vai diskomforta 
sajūta vēderā cilvēkam liek justies slikti, nomāc. 

Tu, piemēram, sēdi darbā pie datora un tev visu 
laiku kaut kas sāp vai velk, kā rezultātā cilvēks 
nevar koncentrēties. Tas iespaido viņa dzīves 
kvalitāti, pazeminot to.
– Kādus orgānus dispepsija var skart?
– Dispepsija pieder funkcionālām saslimša-
nām, un tā varētu izpausties vairākos orgānos. 
Tā varētu būt saistīta ar barības vadu, kuņģi, div-
padsmitpirkstu zarnu, tāpat dispepsija varētu 
būt saistīta ar aizkuņģa dziedzera, žultspūšļa 
funkcijas traucējumiem.
Dispepsijas simptomi vienlaikus var būt sais-
tīti ar vairākiem orgāniem. Bet, tā kā tā ir funk-
cionāla slimība, pārsvarā tā izpaužas kā orgānu 
funkciju traucējumi.
– Vai dispepsiju var pieskaitīt hroniskām 
saslimšanām? 
– Jā, tie ir hroniski traucējumi, kas saistīti tieši ar 
barības uzņemšanu, sagremošanu.
Katrai slimībai, sevišķi funkcionālai, ir savi diag-
nostiskie kritēriji. Pēdējie ar dispepsiju saistītie 
kritēriji tika pieņemti 2006. gadā (ROME kritēriji). 
Pēc kritērijiem hroniskiem simptomiem jābūt ne 
mazāk par trim mēnešiem. Dispepsijas gadījumā 
tās ir pastāvīgas recidivējošas sāpes, diskomforts 
vēdera augšējā trešdaļā, ko var pavadīt pilnuma 

Sāpes un diskomforts vēdera augšdaļā – dispepsijas pazīmes
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Jeļena Derova: «Dispepsijas simptomi ir pastāvīgas recidivējošas sāpes, diskomforts vēdera augšējā trešdaļā, ko var pavadīt pilnuma sajūta, spiediens pakrūtē pēc ēšanas, 
ātra sāta sajūta, apetītes trūkums vai gluži otrādi – pastiprināta ēstgriba. Tāpat var būt slikta dūša, vemšana, vēdera uzpūšanās, atraugas, rūgta garša mutē, dedzināša-
nas sajūta pakrūtē vai aiz krūšu kaula, grēmas, barības atgrūšana.»

Dispepsija nav akūtas 
sāpes, parasti tā izpaužas 
kā hroniski traucējumi, 
un tie ir saistīti ar 
barības uzņemšanu 
un sagremošanu.
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sajūta, spiediens pakrūtē pēc ēšanas, ātra sāta 
sajūta, apetītes trūkums vai gluži otrādi – pastipri-
nāta ēstgriba. Tāpat var būt slikta dūša, vemšana, 
vēdera uzpūšanās, atraugas, rūgta garša mutē, 
dedzināšanas sajūta pakrūtē vai aiz krūšu kaula, 
grēmas, barības atgrūšana.
– Ja cilvēkam pēc ēšanas ir pilnuma sajūta vai 
pat sāpes, tas nozīmē, ka viņam ir dispepsija?
– Ne vienmēr tā būs dispepsija. Iespējams, cil-
vēks ir ēdis par ātru vai pārtika nav bijusi kvali-
tatīva. Taču, ja simptomi, kā jau minēju, ilgst ne 
mazāk par trim mēnešiem, tad jau var domāt 
par dispepsiju.
– Kā ārsts nonāk līdz dispepsijas diagnozei?
– Apzīmējumu dispepsija mēs lietojam tad, ja 
pacients nav izmeklēts, bet ir norādes uz gre-
mošanas trakta augšējās daļas patoloģiju, 
pieļaujot, ka tai var būt gan organisks, gan funk-
cionāls raksturs.
Kad ir izdarīti padziļināti kuņģa zarnu trakta un 
citu orgānu izmeklējumi, kas nav devuši ticamu 
izskaidrojumu sūdzībām, mēs varam apstipri-
nāt funkcionālas dispepsijas diagnozi. Tātad 
funkcionālo dispepsiju kā diagnozi bieži vien 
mēs varam noteikt tikai izslēgšanas ceļā. Tas 
nozīmē – pacients atnāk pie ārsta, jo viņam ir 
kaut kādas problēmas, piemēram, sāpes, pil-
numa sajūta. Ko mēs darām? Izrakstām viņam 
zāles, rekomendācijas par režīmu, diētu, un pēc 
kāda laika pacients nāk atkārtoti. Nepiecieša-
mības gadījumā sūtām viņu uz izmeklējumiem. 
Dispepsiju var radīt daudzas organiska rakstura, 
dažreiz ar dzīvības briesmām saistītas slimības 
vai arī pretēji – pat rūpīga iekšējo orgānu izmek-
lēšana nepalīdz atrast sūdzībām izskaidrojumu.
Kā tiek noteikta dispepsijas diagnoze? Mēs ar 
pacientu runājam, izslēdzam visas organiskās 
saslimšanas, izmeklējot viņu. Jābūt ļoti uzma-
nīgam, ja pacientam ir bīstami simptomi, tādi 
kā asiņošana, neizskaidrojama svara samazi-
nāšanās, dzelzs de�cīta anēmija, sāpīga rīšana, 
vemšana, dzelte, dispepsija pēc 55 gadiem u.c. 
Tāpat mums vajag izslēgt kairinātu zarnu sin-
dromu, čūlas un atviļņa slimību. Protams, mums 
vajag izslēgt arī aknu, žultsvadu, aizkuņģa dzie-
dzera patoloģiju.
– Ja ir kādas no jūsu minētajām sūdzībām, 
pacientam labāk iet pie ģimenes ārsta un 
viņam visu izstāstīt, vai tomēr uzreiz nākt 
pie gastroenterologa? 
– Ja pacientam ir kādas sāpes, pilnuma sajūta vai 
vēl kādi no manis minētajiem simptomiem, viņš 
nespēj izskaidrot to iemeslu un uztraucas, tad, 
protams, nevajadzētu vilcināties, bet labāk atnākt 
pie ārsta. Parasti visi cilvēki baidās no bīstamām 
slimībām. Pārsvarā domas uzreiz ir par vēzi.
Vispirms, protams, būtu jāaiziet pie ģimenes 
ārsta. Taču dažreiz mēdz gadīties, ka ģimenes 
ārsts iesaka ārstēšanos, izraksta zāles, pacients 
visu dara tā, kā ārsts rekomendējis, bet paiet 
nedēļa, divas, mēnesis un pat vairāki, un prob-
lēma tā arī netiek atrisināta. Tādā situācijā labāk 
nākt pie speciālista.
Ja pacientam ir dispepsija, tā varētu asociēties ar 
organiska rakstura slimībām, piemēram, atviļņa 
slimību, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, 
kuņģa infekciju, žultsceļu, žultsakmeņu saslimša-
nām. Speciālists varēs palīdzēt noskaidrot, kāds 
ir problēmu cēlonis.
– Ir dzirdēts, ka arī kairinātu zarnu sindroms 
var asociēties ar dispepsiju.
– Ja ir kairināto zarnu sindroms ar aizcietēju-
miem (pacientam neiziet vēders, un zarnas ir 
pilnas), tik tiešām kuņģa zarnu trakta augšdaļā 
var parādīties sūdzības.

Līdzīgas sūdzības varētu veicināt parazīti. Pie 
dispepsijas rašanās tāpat var būt vainojama pār-
tikas alerģija vai pārtikas nepanesamība, hro-
niska kuņģa vai zarnu išēmija, apasiņošanas 
traucējumi. Ir vēl viena svarīga lieta – dispepsi-
jas izpausmes var veicināt pacienta lietotie medi-
kamenti. Te var minēt aspirīnu, visus nesteroīdos 
pretiekaisuma līdzekļus, piemēram, irfēnu, ibu-
metīnu, tāpat glikokortikoīdus, hormonus (tādus 
kā estrogēns), dzelzi, kālija preparātus, antidep-
resantus, miega līdzekļus, novājēšanai domātos 
preparātus un, protams, ķīmijterapiju.
Tāpat problēmu var radīt alkohola lietošana, 
smēķēšana.
– Vai citu orgānu slimības var ietekmēt dis-
pepsijas attīstību?
– To ietekmē arī cukura diabēts un vairogdzie-
dzera problēmas (piemēram, hipotireoze, kad 
vairogdziedzeris neizstrādā vai ļoti maz izstrādā 
hormonus, un hipertireoze, kad vairogdziedzera 
funkcijas ir palielinātas). Ar dispepsiju var asoci-
ēties elektrolītu vielmaiņas traucējumi, dažreiz 
arī koronāro asinsvadu slimība, ateroskleroze, 
saistaudu slimības (reimatisms, kolagenozes).
– Vai dispepsija var izpausties arī grūtnie-
cības laikā?
– Grūtniecība, protams, nav slimība, bet tieši 
šajā laikā topošajai māmiņai var būt visdažādā-
kās dispepsijas izpausmes.

– Vai vienmēr ir iespējams atrast dispepsijas 
rašanās iemeslu?
– Dispepsijas slimniekus var iedalīt divās katego-
rijās. Pirmā grupa ir tādi, kuru sūdzībām ir atrasts 
cēlonis. Otrā – slimnieki, kuru dispeptiskajām 
sūdzībām nav izskaidrojuma vai arī diagnoze ir 
nedroša, ja, piemēram, ir kāda orgāna motori-
kas traucējumi. Šai otrajai grupai ir pieskaitāmi 
arī manis jau minētās funkcionālās dispepsijas 
pacienti, kuriem ir vērojama diskomforta sajūta 
– pilnuma sajūta, atraugas, rūgta garša mutē, 
sāpes kuņģī pēc ēšanas –, bet cēlonis nav skaidrs.
– Ko jūs šādā situācijā darāt?
– Mēs pacientu izmeklējam.
– Pastāstiet, kādi izmeklējumi ir nepiecie-
šami dispepsijas gadījumā?
– Visbiežāk pacientus, kuriem ir sāpes vai dis-
komforts vēdera augšējā trešdaļā, sūtām uz gas-
troskopiju jeb tā saucamo «kobru». Tās laikā ārsts 
skatās, vai ir vērojamas kādas izmaiņas barības 
vadā, kuņģī, divpadsmitpirkstu zarnā.
– Ļoti daudziem cilvēkiem joprojām ir aiz-
spriedumi pret šo izmeklējumu, jo ir dzir-
dēts, ka gastroskopija ir kaut kas briesmīgs.
– Augšējā endoskopija, kuras laikā kuņģa zarnu 
trakts tiek izmeklēts no augšas (ārsts skatās 
kuņģi, barības vadu, divpadsmitpirkstu zarnu), 
caur muti gremošanas sistēmā ievadot speciālu 
instrumentu, nav nekas briesmīgs. Bet pacienti 
ir dažādi, tāpēc katram jāmeklē individuāla pie-
eja. Vispirms vajag noskaidrot, kādas ir pacienta 
sūdzības, vai viņam ir alerģija (pret ko), lai izmek-
lējums nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus, 
vai iepriekš ir veikta gastroskopija vai citi izmek-
lējumi. Līdz ar to mums ir pareizi jāizvēlas zāles, 

kuras dot pacientam, lai viņam atvieglotu pro-
cedūru. Ir visdažādākie sedācijas veidi, ar zālēm 
mēs varam samazināt sāpes, atraugas u.c. Tāpat 
var ievadīt vēnā vieglu narkozi. Taču dažiem 
pacientiem ir bailes no jebkura adatas dūriena, 
tāpēc šādos gadījumos mēs varam viņam iedot 
zāles šķidrā veidā.
– Bet ja pacients ir tik bailīgs, ka vēlas izmek-
lējumu veikt pilnā narkozē?
– Arī tāda iespēja pastāv, taču tas reti sevi 
attaisno. Parasti pietiek ar parasto sedāciju, kuras 
laikā lielākā daļa pacientu aizmieg un guļ. Pilnā 
narkoze nav vajadzīga, tik daudz zāļu cilvēkam 
dot nevajag. Es pietiekami ilgi strādāju par endo-
skopistu un zinu, ka ar katru cilvēku jārunā indi-
viduāli, jāpaskatās, ko viņš pats grib un ko viņam 
var piedāvāt. Ir pacienti, kuri vēlas izmeklēties, 
bet viņiem tajā dienā ir jāstrādā vai jāvada auto-
mašīna, līdz ar to viņi vispār atsakās no jebku-
ras sedācijas, izņemot rīkles anestēziju. Tāpat 
ir pacienti, kuriem ir bijušas smagas alerģiskas 
reakcijas. Līdz ar to viņiem vispār labāk atteikties 
no jebkurām zālēm. Tāpat uz gastroskopiju mēdz 
nākt sievietes, kuras gaida bērniņu. Arī viņas 
izvairās no jebkuras sedācijas, un pareizi dara.
– Ko var parādīt gastroskopija?
– Piemēram, atviļņa slimību (barības vada gļot-
ādas iekaisums), kuņģa vai divpadsmitpirkstu 
zarnas čūlu vai iekaisumu, kuņģa gļotādas iekai-
sumu (gastrīts).
– Tikai ar gastroskopiju diagnozes noteik-
šanai pietiks?
– Protams, ne visiem. Kad pacientam ir sāpes zem 
ribām, obligāti jāuztaisa vēdera dobuma orgānu 
ultrasonogrā�ja. Tajā var konstatēt problēmas 
ar žultspūsli, žultsvadiem, aizkuņģa dziedzeri.
Ja pacients sūdzas par vēdera pūšanos, skaidrs, 
ka arī viņam būtu vēlams veikt ultrasonogrā�ju.
Ja pacientam ir ilgstošas sūdzības, turklāt cil-
vēks ir gados, mēs varam sākt uztraukties par 
medicīniski tā saucamajiem «sarkano karodziņu» 
simptomiem, kas liecina par nopietniem bojā-
jumiem. Tāda var būt, piemēram, anēmija jeb 
mazasinība, sliktai dūšai pievienojusies vemšana 
ar asinīm. Tādos gadījumos pacients jāizmeklē 
kompleksi – jātaisa asinsanalīzes, urīna analīzes, 
vēdera dobuma ultrasonogrā�ja, gastroskopija. 
Pēc vajadzības veic radioloģiskos izmeklējumus. 
Bet tas nenozīmē, ka laikā, kamēr pacients tiek 
izmeklēts, viņš netiek ārstēts.
Protams, ja dispepsija ir pacientam pēc 55 gadu 
vecuma, mums viņu vajag izmeklēt pilnībā. 
Tāpat pacients, neskatoties uz vecumu, pilnībā 
jāizmeklē, ja viņš strauji zaudē svaru, ja viņam 
ir ilgstoša dzelzs de�cīta anēmija, ja ir kuņģa 
zarnu trakta asiņošana, grūtības norīt, sāpes 
pie rīšanas, vemšana, dzelte, ja mēs, palpējot 
pacientu, sataustām kādu veidojumu vēderā. 
Ļoti uzmanīgi skatāmies un papildus izmeklē-
jam, ja pacients agrāk ir slimojis ar čūlas slimību, 
pārbaudām, kādas zāles viņš lieto.
– Kā ārstē dispepsiju?
– Ja izmeklējumu laikā atklājam konkrētu prob-
lēmu, piemēram, kuņģa čūlu, tad tā nav dispep-
sija, un mēs ārstējam konkrēto slimību. Bet, ja 
mēs neko neatrodam, tas nozīmē, ka pacien-
tam ir funkcionāla dispepsija un to vajag ārstēt, 
pamatojoties uz pacienta simptomātiku.
Ar pacientu vajag arī runāt. Pie dispepsijas, kas 
ir funkcionāla slimība, mēs pacientu parasti 
iztaujājam par viņa dzīvesveidu. Piemēram, ko 
un kā viņš ēd. Izstāstīšu vienu piemēru. Nesen 
pie manis vizītē bija atnākusi kāda meitene. 
Izrādījās, ka viņa pirmo reizi ēd, precīzāk sakot, 
iedzer darbā ka�ju pulksten divpadsmitos 

dienā. Tad viņa kaut ko apēd trijos, un tad 
sešos kaut ko minimāli uzkož. Protams, rezul-
tātā ir problēmas ar gremošanu. Tāpat prob-
lēmas var būt, ja cilvēks ikdienā lieto daudz 
ka�jas. Ar mēru jau var – izdzert divas tases 
dienā var droši. Bet ja tikai no tā vien dzīvo, tad 
varētu būt nepatikšanas. Tāpat dispepsija bie-
žāk var būt cilvēkiem, kas pārmēru lieto alko-
holu, daudz smēķē.
– Kā mēs varētu izvairīties no dispepsijas, 
kādi ir tās profilaktiskie pasākumi?
– Kā jau teicu, tad, runājot par funkcionālo 
dispepsiju, mums ir jāsaprot, kāds ir konkrētā 
cilvēka dzīvesveids. No gastroenteroloģiskā vie-
dokļa ikvienam nepieciešams ievērot ēšanas 
režīmu, domāt arī par to, ko viņš ēd. Ja cilvē-
kam ir sāpes labajā paribē un sākas problēmas 
ar žultspūsli, tad ir jāmaina ēšanas paradumi: 
jāēd regulāri, turklāt četras vai vismaz trīs rei-
zes dienā. Tāpat nedrīkst ēst žāvētus un kūpi-
nātus produktus.
Vēl viena svarīga lieta ir stress. Pastāvīgi augsts 
stresa līmenis negatīvi ietekmē dažādus orgā-
nus, arī kuņģa zarnu traktu. Tāpēc ir jādomā, kā 
to samazināt. Varbūt šādā gadījumā cilvēkam 
aiziet pie ārsta un parunāt par lietām, kas viņu 
pastāvīgi satrauc?
Nākamais, ar ko cilvēki grēko, ir sēdošs dzī-
vesveids. Viņi visu dienu nosēž darbā, atbrauc 
mājās un visu vakaru dirn pie televizora vai 
datora, neiziet svaigā gaisā, nepastaigā. No tā 
sākas dažādas problēmas ar vēdera izeju, barī-
bas sagremošanu. Ir arī cilvēki, kas atnāk vēlu 
mājās, paēd un uzreiz ar pilnu vēderu dodas 
gulēt. Arī no tā varētu rasties orgānu funk-
ciju traucējumi.
Ir arī pozitīvi piemēri. Mūsdienās cilvēki ir izglītoti 
un arvien biežāk no mājām uz darbu ņem līdzi 
pārtiku. Mēs paši vislabāk zinām, ko gatavojam, 
kas mums garšo un ko panesam. It sevišķi svarīgi 
tas ir situācijās, kad cilvēks nepanes sabiedris-
kās ēdināšanas uzņēmumos gatavotu ēdienu. 
Lai gan dažreiz ēdienu nemaz nav iespējams 
paņemt līdzi uz darbavietu, jo nav ne kur to uzsil-
dīt, ne kur apēst. Līdz ar to ir laikus jāpadomā, 
ko ēdīsim pa dienu, tas ir ļoti svarīgi.
Protams, arī man jārunā par smēķēšanas kaitī-
gumu. Ir pierādīts, ka smēķēšana ne tikai var izrai-
sīt onkoloģiskas problēmas, visbiežāk plaušu vēzi, 
bet no tās cieš arī pīpmaņa asinsvadi. Tas nozīmē, 
ka viņam ir apasiņošanas traucējumi un orgāni 
pietiekamā daudzumā nesaņem skābekli. Tomēr 
ir ne mazums cilvēku, kuri vispirms no rīta iedzer 
ka�ju un izsmēķē pirmo cigareti, un tikai pēc tam 
ēd brokastis. Tāds dzīvesveids noteikti ir jāmaina.
Nākamais svarīgais punkts – pietiekami daudz 
laika jāatvēl nakts miegam. Tāpat ikdienā obli-
gāti nepieciešams izbrīvēt laiku pastaigām, lai ne 
vien kaut nedaudz �ziski izkustētos, bet arī pael-
potu svaigu gaisu. Šo ieteikumu noteikti neva-
jadzētu ignorēt vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
ja vien viņi ir spējīgi iziet no mājas. Pastaigu un 
�zisko aktivitāšu rezultātā labāk strādās zarnas. 
Lai gan mūsdienās aizcietējumu problēma ir ne 
vien cilvēkiem gados, bet arī jauniem.
– Kādas varētu būt dispepsijas sekas un kādi 
sarežģījumi varētu rasties tās dēļ?
– Viss var sākties ar funkcionālām problēmām, 
dispepsiju. Bet, ja cilvēks neko nemainīs savā 
dzīvē, paies kāds laiks un viņam var attīstīties 
atviļņa slimība, parādīties gļotādas bojājumi vai 
pat čūlas slimība. Tad jau vajadzēs nopietni ārs-
tēties. Daudz vieglāk un racionālāk ir visu noķert 
sākumposmā un saslimšanu likvidēt, nevis sagai-
dīt nopietnas veselības problēmas.

Pastāvīgi augsts stresa 
līmenis negatīvi ietekmē 
dažādus orgānus, arī 
kuņģa zarnu traktu. 
Tāpēc ir jādomā, 
kā to samazināt.



12

Tauta unVeselība

BĒRNU VESELĪBAI

EVITA HOFMANE

Mazais, žēli raudot, ieķeras mammas rokā 
un lūdzas, lai neatstāj bērnudārzā. Pirm-
klasnieks slimo katru otro nedēļu. Pusau-
dzis ir «viens nervu kamols». Iespējams, 
pie vainas ir pārmērīgs stress.

Ar Rīgas Stradiņa universitātes TIF dekāni, asoci-
ēto profesori, Latvijas Bērnu infektologu biedrības 
prezidenti, Latvijas Pediatru asociācijas prezidenti, 
pediatri – infektoloģi Ilzi Gropi runājam par pār-
mērīgu stresu un kā ar to varētu tikt galā.

– Vai martā organizētā Pediatru asociācijas 
konference «Stress bērna dzīvē – tā vadība, 
klīniskie un farmakoloģiskie aspekti» norāda, 
ka stresa problēma mūsu valstī ir ļoti aktuāla?
– Jā, tieši tā. Es apzinos, ka arī manas zināšanas 
par stresu ir nepietiekamas. Esmu iedziļinājusies 
jautājumos par bērnu veselību, slimību ārstēšanu, 
bet stresa apzināšana un pareizā ceļa izvēle tā 
novēršanā, kas vairāk piederas pro�laktiskajai 
medicīnai, par kuru bieži vien, «aizrāvušies» ar 
ārstēšanu, kas mums ir diezgan vāji attīstīta, aiz-
mirstam, joprojām sagādā būtiskas problēmas 
gan ārstam, gan mazajam pacientam un viņa 
ģimenei. To apzinoties, apspriežoties ar kolēģiem, 
mēs nonācām pie secinājuma, ka mums nepie-
ciešams izglītoties un kopā ar psihoterapeitiem 
ir jādomā par platformu, kas būtu radīta, lai palī-
dzētu tieši bērniem.
– Kā pediatri var palīdzēt cīņā ar bērnu un pus-
audžu stresu?
– Mēs šajā jomā vēlamies cieši sadarboties ar psi-
hoterapeitiem, taču mums noteikti ir nepiecie-
šams šo jautājumu aktualizēt savā vidē, atkārtot 
zināmo un apzināties jauno. Šobrīd pilnīgi noteikti 
ne ģimenes ārstiem, ne pediatriem nav vienotu 
uzskatu un pietiekamu zināšanu par distresu – 
vieni runā par stresu, otri par pārmēru lielu stresu, 
taču patiesībā mēs runājam par distresu. Tātad 
mēs gribētu izglītoties paši un tad meklēt labāko 
palīdzības ceļu katram pacientam. Nākamais solis 
varētu būt pacientu izglītošana. Stradiņa univer-
sitātes Tālālkizglītības fakultāte ir uzsākusi kursu, 
kura ietvaros ir paredzēta sabiedrības izglīto-
šana. Piemēram, speciālisti runās ar vecākiem 
par to, kāpēc bērns raud. Mēs skatīsimies, kāda 
būs sabiedrības aktivitāte, un, ja viņus tas inte-
resēs, sekos nākamās lekcijas par bērna valodas 
traucējumiem, spaidu kustībām un citiem jautā-
jumiem. Medicīnas profesionāļi, docētāji, šobrīd 
ir gatavi izglītot sabiedrību, lasot lekcijas, un pēc 
tam atbildēt uz jautājumiem.
Nozīme ir arī izglītojošiem rakstiem, jo tādē-
jādi informācija sasniedz daudz vairāk cilvēku, 
nekā mēs varētu uzaicināt uz sarunu, bet saruna 
starp profesionāli un pacientu vai pacienta vecā-
kiem ir vēl daudz rezultatīvāka nekā raksts avīzē 
vai žurnālā.
– Kādi ir jūsu novērojumi pēdējās desmitga-
des laikā – kā ir mainījusies bērnu uzvedība? 
Vai šīs paaudzes bērni ir hiperaktīvāki, uzbu-
dinātāki? Ar ko tas varētu būt saistīts?
– Noteikti bērni uzvedas citādi, bet ļoti daudz kas 
ir atkarīgs no ģimenes un audzināšanas. To var 
novērot jau pavisam maziem bērniem, kuri ir tikko 
sākuši sēdēt, līdz pat maniem studentiem, kuriem 
ir 20 un vairāk gadu. Viņi ir daudz kategoriskāki, 
prasīgāki un gudrāki dažādu tehnoloģiju jomā, 
un arī vispārējās zināšanas ir daudz augstākas, jo 
viņi šīs tehnoloģijas izmanto. Šobrīd pasaule ir 
mainījusies, un uz to noteikti vedina tehnoloģijas, 
steidzīgais dzīvesveids. Bērnu kategoriskums un 
asums, iespējams, nāk no audzināšanas trūkuma, 

ja vecākiem ir maz laika. Pacientu pieņemšanās 
var redzēt, vai vecāki bērnam ir mācījuši, ko drīkst 
un ko nedrīkst, un vienai daļai bērnu ir visatļautī-
bas sajūta. To stāsta arī bērnudārzu audzinātājas, 
skolotājas, to var just sabiedriskajā transportā un 
uz ielas. Viņi ir gudrāki, zinātkārāki, bet ar daudz 
zemāku «nedrīkst» slieksni.
– Vai bērna neierastā uzvedība mēdz atspogu-
ļoties kā vecāku problēmu izpausme?
– Pilnīga taisnība. Vistiešāk tas parādās 3–6 gadu 
vecumā, kad bērns pat runājot izmanto vecāku 
frāzes, rotaļās, attiecībās un notikumos izspēlē 
to, kas notiek viņa mājās. Ārstam tam ir jāpievērš 
uzmanība. Nevar noliegt, ka ģimenēs ir daudz 
vardarbības, un arī tā bieži vien rodas liela stresa 
rezultātā. Es šeit nerunāju pārākajā pakāpē – par 
�zisku vai seksuālu vardarbību –, bet par to, ko 
varbūt ir grūtāk pamanīt – par psihoemocionālu 
vardarbību. Vecāki savu bērnu «izdzen», liekot 
darīt dažādas lietas. Neveiksmes gadījumā seko 
pārmetumi: tu esi slikts un dumjš, jo nedabūji 
1. vietu un tamlīdzīgi.
Saviem studentiem es uzsveru, ka, runājot ar 
pacientu, ir jābūt atvērtām acīm, ausīm un arī 
jālieto oža. Mēs varam noteikt, no kurienes cil-
vēks nāk, vai viņš lieto alkoholu, narkotikas, 
vai viņam ir slikti sociālie apstākļi. Dažreiz gan 
ārpuse ir ļoti pūkaina, bet iedziļinoties atklājas 
briesmu lietas, kas var apdraudēt bērnu. Ārsts, 
kurš strādā ar bērnu, noteikti ir pirmais cilvēks, 
kurš var to pamanīt.
– Kādos vecuma posmos visizteiktāk vēro-
jama bērnu un pusaudžu stresa saasināša-
nās? Kādu problēmu dēļ tas parasti notiek?
– Stress parādās jau bērnam piedzimstot. Pieļauju, 
ka patiesībā tas viņam ir jau mātes miesās esot, 
un viņš to pārdzīvo kopā ar mammu. Normālā 

ģimenē pirmajā dzīves gadā, ja mājas dzīve ir mie-
rīga un laimīga, pārmēru lielam stresam nevaja-
dzētu būt, bet, ja ģimenē ir problēmas, tad stresu 
bērns izjutīs jebkurā vecumā, jo to ļoti tieši uztvers 
no vecākiem. Viņš ir kā vecāku spogulis, un viss, 
kas notiek ar vecākiem, atspoguļojas bērnā.
Nākamais posms sākas tad, kad bērns iziet sabied-
rībā – tas ir bērnudārzs. Šis vecums ir ļoti dažāds, 
bet reti kurš bērns bērnudārza gaitas uzsāk viegli. 
Viņam saiknes mamma–bērns pārraušana ir pār-
dzīvojums. Bieži vien nevis pats bērns pie tā ir vai-
nīgs, bet vainīga ir mamma, kurai ir grūti bērnu 
palaist uz bērnudārzu. Nākamais solis ir 1. klase. 
Ja bērnam ir grūti klājies bērnudārzā, viņam grūti 
ies, arī uzsākot skolas gaitas. Protams, ir bērni, kuri 
nekad nav gājuši bērnudārzā, un viņiem uzreiz ir 
jāuzsāk skolas gaitas. Droši vien viss skolas periods 
dažādos posmos ir pārmēru liela stresa cēlonis. 
Tas lielā mērā ir atkarīgs no audzināšanas ģimenē. 
Ja bērns būtiski atšķiras no pārējās sabiedrības, 
tad pret viņu ne pārāk labi izturas, un tas ir mil-
zīgs stress. Ja viņam nav pārāk viegla galva un ir 
grūti mācīties, tad pret viņu slikti izturas skolotāji, 
un arī tas ir stress.
Ja vecāki no bērna grib par daudz, tas atkal ir 
stress, un viņam ir grūti to izturēt.
Eksāmeni skolā, pirmā mīlestība noteikti ir stress. 
Pāreja no pamatskolas uz vidusskolu arī ir stress. 
Lai gan zināms stresa daudzums mums ir nepie-
ciešams, tam ir ļoti pozitīva loma. Ja nebūtu stresa, 
tad cilvēce neizdzīvotu, neattīstītos. Jautājums ir 
tikai par to, kāds ir šis stress, – vai tas mums palīdz 
attīstīties, vai tas mūs iznīcina.
– Kādas var būt ilgstoši neārstēta distresa 
sekas? 
– Parādās slimības, kas prasa konkrētu ārstēšanu. 
Ja pieaugušu cilvēku gadījumā mēs runājam par 

izdegšanu, līdzīgi ir arī bērniem – viņi vairs nevar 
tolerēt stresu. Stress var izpausties ļoti dažādi, 
notiek bērna uzvedības maiņa. Bērns var sākt 
raustīt valodu, parādās spaidu kustības, patolo-
ģiskas tīrības vēlme: piemēram, viņš sāk ļoti bieži 
mazgāt rokas. Mazi bērni mēdz šūpoties, tā sevi 
nomierinot. Bērniem ir urīna nesaturēšana, fēču 
aizturēšana, viņi bieži slimo. Poliklīnikas pieņem-
šanā no desmit bērniem, kas ierodas vizītē, trīs 
slimo katru mēnesi. Bērns nedēļu ir slims, tad vēl 
piecas dienas padzīvo mājās, tad atgriežas skolā 
un drīz vien atkal saslimst, jo viņš mēģina slēpties 
no tā, ko viņam ir grūti tolerēt.
– Pārmērīga stresa novēršanai var lietot dažā-
das minerālvielas. Vai kādu minerālvielu trū-
kums bērnu organismā var ietekmēt stresa 
izpausmes un tā toleranci? Vai pastāv saistība 
starp magnija deficītu un stresa izpausmēm?
– Vispirms ir jāsaprot, kā darbojas mūsu orga-
nisms. Ir miljardiem sīku operāciju, kas notiek 
sekunžu simtdaļās un, lai šīs operācijas noritētu 
pareizi, ir vajadzīgas noteiktas vielas: tauki, ogļ-
hidrāti, olbaltumvielas, minerālvielas, vitamīni. 
Ja mums kaut kā trūkst, smalkās reakcijas mūsu 
organismā nenotiek pareizajā veidā, un šie nepa-
reizie procesi rezultējas nepatīkamās sajūtās. Ja 
tās krājas, cilvēks saslimst. Ir svarīgi visus saņemt 
pareizā daudzumā un pareizā laikā, taču ir pie-
rādīts, ka stresa vadībā būtiska nozīme ir mag-
nijam. Magnija de�cīta rezultātā mums rodas 
impulsu vadības traucējumi, un tie mūs noved 
līdz sajūtām, kas neļauj adekvāti reaģēt uz ārē-
jās vides ietekmi. Tā ir tipiska magnija de�cīta 
pazīme. Tautas valodā runājot, magnijs ļauj 
būt mierīgam.
– Cik daudz bērnu Latvijā cieš no magnija 
deficīta? Pastāv uzskats, ka magnija deficīts 
organismā izsauc deadaptācijas un patoloģis-
kas trauksmes attīstību. Lūdzu, raksturojiet 
pastāvošās tendences!
– Lai ļoti korekti atbildētu uz šo jautājumu, būtu 
jāveic klīniskie novērojumi un jānosaka magnija 
līmenis bērnu organismā. Mēs to nedarām, un tas 
ikdienas praksē nav nepieciešams, bet jāteic, ka 
magnijs ir viens no tiem mikroelementiem, kas ir 
vajadzīgs, lai cilvēks tolerētu pārmēru lielu stresu. 
Ja ieskatāmies dziļāk, tad pusei pacientu slimību 
cēlonis ir pārlieku liels stress. Tāpēc magnijs 
varētu būt līdzeklis, ko līdz ar citiem vitamīniem 
un mikroelementiem bērniem Latvijā vajadzētu 
saņemt papildus.
– Kādos gadījumos un kāpēc bērniem ir 
būtiski lietot magniju?
– Diezin vai daudzi vecāki būtu gatavi nodot ana-
līzes, lai pārliecinātos, kādu mikroelementu bēr-
nam trūkst. Pēc slimošanas aukstajos gadalaikos, 
pēc kādas smagas slimības bērnam varētu tikt 
rekomendēti gan vitamīni, gan mikroelementi. 
Ja bērnam ir kāda konkrēta vitamīna trūkums, 
visdrīzāk, viņam ir arī mikroelementu trūkums. 
Magnijs ir viens no mikroelementiem, ko iekļauj 
ļoti dažādu pārtikas piedevu sastāvā. Tas ir pie-
ejams arī atsevišķi tabletēs un dažādos šķīstošajos 
pulverīšos. Izvēle te var būt vecāku rokās.
Iespējams, ja bērnam ir rahīts (1–2 dzīves gadā), 
un tad viņam ir nepieciešams lietot vitamīnu un 
mikroelementu kompleksu. Ja pusaudžiem ir 
D vitamīna trūkums, uzņemot to papildus, šajā 
periodā var lietot arī magniju. Pilnīgi noteikti 
magnijs ir jālieto, ja liela stresa dēļ bērnam ir 
attīstījušās somatiskas slimības. Tā lietošana 
veicinās noskaņojuma, uzmanības spējas, atmi-
ņas, mācību sekmju un pašsajūtas uzlabošanos, 
turklāt vājinās veģetatīvās disfunkcijas un disa-
daptācijas izpausmes, kā arī palielinās noturība 
pret stresu.

Bērnam par daudz stresa: kā rīkoties?

Ilze Grope: «Stress var izpausties ļoti dažādi, notiek bērna uzvedības maiņa. Bērns 
var sākt raustīt valodu, parādās spaidu kustības, patoloģiskas tīrības vēlme: piemē-
ram, viņš sāk ļoti bieži mazgāt rokas. Mazi bērni mēdz šūpoties, tā sevi nomierinot. 
Bērniem ir urīna nesaturēšana.»
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DZĪVE AR DIABĒTU

TOMS ZVIRBULIS

Latvijā 2015. gada nogalē bija vairāk nekā 
87 tūkstoši reģistrētu cukura diabēta 
slimnieku, un slimības izplatība palieli-
nās ar katru gadu. Tas lielā mērā ir saistīts 
ar mazkustīgu dzīvesveidu un aptaukoša-
nos, kas kļūst par arvien aktuālāku prob-
lēmu mūsdienu sabiedrībā.

Par cukura diabētu un kā ar to cīnīties uz sarunu 
aicinājām P. Stradiņa Klīniskās universitātes slim-
nīcas Endokrinoloģijas nodaļas endokrinoloģi 
Daci Seisumu.

– Vai var teikt, ka Latvijas iedzīvotāju mūža 
ilgums pēdējos gados palielinās?
– Stacionārā pēdējo gadu laikā ir izteikta ten-
dence pieaugt stacionēto pacientu vecumam.
Šai tendencei varētu būt vairāki izskaidrojumi. 
Pirmkārt, gados jaunākās un vidējās sabiedrības 
daļas emigrēšana ar sekojošu akūto veselības 
problēmu risināšanu ārzemēs. Otrkārt, skaitliski 
lielākā, vecākā gadagājuma paaudze maksimāli 
cenšas darīt visu, lai nebūtu jānokļūst stacionārā, 
ja nu vienīgi ir tik slikti, ka izsauc neatliekamo 
medicīnisko palīdzību. Treškārt, lai arī grūti tam 
noticēt, īpaši, ja ieklausās mediju teiktajā par 

situāciju veselības aprūpē, Latvijā medicīniskā 
aprūpe ir augstā līmenī. Runājot ar kolēģiem, 
kuri stacionārā strādā ilgāk par 20 gadiem, viņi 
atzīmē, ka pēdējos 15 gados vairāk nekā puse 
no visiem stacionētajiem pacientiem ir vecāki 
par 70–80 gadiem, un tāpēc netieši varētu teikt, 
ka pacientu dzīves ilgums palielinās.
– Kādi varētu būt galvenie iemesli? Vai cilvēki 
ir kļuvuši apzinīgāki, dzīvo veselīgāk, ir infor-
mētāki par dažādām slimībām, tostarp cukura 
diabētu? Turklāt attīstās arī farmācijas nozare.
– Lielākoties cilvēki dzīvo ilgāk, pateicoties mūs-
dienu medicīnas sasniegumiem. Ja pacientam 
ir cukura diabēts ar neapmierinošu metabolo 
kompensāciju, viņam ir augsts risks kardio-
vaskulāram notikumam, piemēram, miokarda 
infarktam, insultam vai perifērisko artēriju slimī-
bai. Šodien ir daudz lielākas iespējas pacientus 
ar šādām komplikācijām ārstēt. Piemēram, mio-
karda infarkta gadījumā viņam tiek veikta sirds 

asinsvadu stentēšana, išēmiska insulta gadī-
jumā – trombolīze, perifērisko artēriju slimī-
bas gadījumā – endovaskulāra vai ķirurģiska 
asinsrites atjaunošana, kas ne tikai saglabā dzī-
vību, bet ļauj arī dzīvot pietiekami kvalitatīvu 
dzīvi. Vai paši cilvēki ir zinošāki un vairāk dara, lai 
sev palīdzētu? Tas ir ļoti individuāli un ir atkarīgs 
no katras konkrētās situācijas.
– Varbūt, lai pacienti būtu līdzestīgāki, ir 
ļoti svarīgs labs kontakts ar ārstu, tuvinieku 
iesaistīšanās ārstēšanas procesā?
– Tas ir atkarīgs gan no pacienta, gan no ārsta, ar 
kuru viņš komunicē. Ļoti liela nozīme labu rezul-
tātu sasniegšanā ir ģimenes ārstam, bet dažādu 
faktoru dēļ ne vienmēr tiek sasniegts vēlamais 
rezultāts cukura diabēta ārstēšanā. Ļoti būtiski 
ir pacientu laikus nosūtīt pie endokrinologa, ja 
ir slikta diabēta metabolā kompensācija. Šajā 
gadījumā cukura diabēta ārstēšanā pakāpeniski 
ir jāpievieno jaunākie pretdiabēta medikamenti, 
kurus sākotnēji var nozīmēt tikai endokrinologs. 
Laikus nenosūtot pacientu pie speciālista, palie-
linās cukura diabēta vēlīno komplikāciju izraisīts 
akūto notikumu risks. Tikpat daudz ir atkarīgs 
arī no paša pacienta: daļa pacientu saprot, ka 
vienīgā ārstēšanas taktika, kas nesīs rezultātu, 
ir pareiza cukura diabēta pacienta diēta, dzīves-
veida maiņa, ieskaitot �ziskās aktivitātes, svara 
zaudēšanu, kā arī regulāra arteriālā asinsspie-
diena kontrole. Savukārt citi uzskata, ka viņi var 
ēst, ko grib, pavadīt lielāko dienas daļu mazkus-
tībā un dzīvot mierīgi, ja vien lieto dažādus pret-
diabēta medikamentus.
– Uzlabot pacienta dzīves kvalitāti, sniegt 
dzīvesveida rekomendācijas un nozīmēt 
adekvātu terapiju – tas ir ārsta galvenais 
uzdevums? 
– Jā, tas ir ārsta uzdevums, bet arī pacientam ir 
uzdevumi. Ir nepieņemama situācija, ka pacien-
tam ir tikai tiesības un ārstam tikai pienākumi. Arī 
pacientam ir jābūt pienākumam pašam pret sevi, 
pret valsti. Neievērojot pareizu diētu un nemai-
not savu dzīvesveidu, arī jaunie medikamenti, kas 
turklāt ir ļoti dārgi, apmierinošu rezultātu cukura 
diabēta ārstēšanā nenesīs.
– Pēc Latvijas statistikas datiem vairāk nekā 
90% diabēta pacientu ir liekais svars vai 
aptaukošanās. Kādas izmaiņas notiek orga-
nismā, ja svaru izdodas normalizēt vai vis-
maz samazināt?
– 2. tipa cukura diabēta etioloģija ir multifakto-
riāla, kur paralēli darbojas divi galvenie cēloņi. Pir-
mais cēlonis ir ģenētiskā predispozīcija. Kādam no 
vecākiem vai radiniekiem ir bijis cukura diabēts, 
un cilvēks ir pārmantojis defektīvus gēnus, kas 
nosaka insulīna sekrēcijas kvalitāti un kvantitāti, 
veicina audu nejutību pret insulīnu. Otrs cēlonis ir 
eksogēnie faktori: mūsu mazkustīgais dzīvesveids, 
kalorijām, taukiem un ra�nētiem ogļhidrātiem 
pārbagātais uzturs, stress un aptaukošanās. Abu 
šo cēloņu rezultātā attīstās insulīna rezistence ar 
sekojošiem glikozes tolerances traucējumiem, kas 
agrāk vai vēlāk novedīs pie 2. tipa cukura diabēta 
attīstības. Galvenais iemesls, kāpēc tieši pēdējos 
25 gados visā pasaulē krasi pieaugusi saslimstība 
ar 2. tipa cukura diabētu, ir tieši eksogēnie fak-
tori. Turklāt jāatzīmē, ka 2. tipa cukura diabēta 

pacienti kļūst gados 
ar v ien jaunāk i . 
Tāpēc galvenais, ko 
var mainīt, ir tieši 
ārējie faktori – ātri 
asimilējamo ogļhid-
rātu, tauku ierobežošana 
uzturā un dzīves stila maiņa, 
kas sevī ietver �zisko akti-
vitāšu palielināšanu un 
mērķtiecīgu svara sama-
zināšanu. Ar katru zau-
dēto kilogramu asinīs 
samazināsies paaugsti-
nātais glikēmijas līmenis, 
pakāpeniski normalizē-
sies arteriālais asinsspie-
diens, nesāpēs mugura 
un locītavas, nebūs libido un reproduktīvās funk-
cijas traucējumu.
– Cukura diabēta pacientu aprūpē svarīga ir 
endokrinologu sadarbība ar dietologu, vai 
arī endokrinologs pats izstrādā pacientam 
piemērotu diētu?
– Mēs cenšamies tikt galā paši, informējot pacien-
tus par ātri asimilējamajiem ogļhidrātiem, pro-
duktiem, kas satur slēptos taukus, piesātinātās 
taukskābes, par produktiem ar augstu glikēmi-
jas indeksu. Pie dietologa pacienti vēršas, ja viņi 
uzskata, ka svars netiek zaudēts pietiekami ātri. 
Noteikta pacientu daļa uzskata, ka viņi ļoti maz 
ēd, bet vienalga pieņemas svarā. Viņiem ir ļoti 
grūti pieņemt, īpaši tas attiecas uz sievietēm ap 
40, ka liekais svars, kas pakāpeniski gadu no gada 
pieaug, nav saistīts ar speci�sku slimību, bet ar 
estrogēna līmeņa samazināšanos, palēninātu viel-
maiņu, mazkustīgāku dzīvesveidu. Tāpēc agrākie 
ēšanas paradumi ir jāmaina, vairāk jāpārvietojas 
kājām utt.
– Ņemot vērā jūsu pieredzi, kādi ir galvenie 
cukura diabēta pacientu paaugstinātā svara 
iemesli? Tā ir iedzimtība, nepietiekamas fizis-
kās aktivitātes, pārēšanās, nepareizu medi-
kamentu izvēle vai kas cits?
– Tas var būt jebkurš no nosauktajiem iemesliem, 
bet parasti tā ir jūsu minēto iemeslu kombinācija.
– Vai, palielinot fizisko aktivitāšu pieejamību 
cilvēkiem darbspējīgā vecumā, mēs varētu 
samazināt saslimstību ar cukura diabētu?
– Es domāju, noteikti. Tas būtu ieguvums arī vals-
tiskā līmenī, jo ne tikai paša cukura diabēta medi-
kamentozā ārstēšana ir ļoti dārga. Tas pats attiecas 
arī uz cukura diabēta vēlīno komplikāciju izraisī-
tajām sekām, piemēram, sirds asinsvadu stentē-
šanu, nieru aizstājterapiju, insulta ārstēšanu un 
rehabilitāciju. Vēlos atzīmēt, ka Latvijā ir pieejami 
visi jaunākie pretdiabēta medikamenti. Turklāt tie 
ir kompensējami, kamēr citās valstīs, piemēram, 
ASV, ja nav labas veselības apdrošināšanas polises, 
šie medikamenti ir jāpērk pa savu naudu.

Jau skolas vecumā ir nepieciešams ieaudzināt, ka 
sports nozīmē arī aktīvāku dzīvesveidu un labāku 
veselību nākotnē.
– Vai hipoglikēmija šodien ir problēma cukura 
diabēta pacientu ikdienā? Vai arī tā sastopama 
pietiekami reti?
– Hipoglikēmija jeb cukura līmenis asinīs zem 3,8 
mml/l ir cukura diabēta pacientu problēma, kas ir 
saistīta gan ar perorālo pretdiabēta medikamentu 
lietošanu, gan ar insulīna injekcijām. Tā tiešām ir 
ļoti nopietna situācija, jo smagas hipoglikēmijas 
gadījumā pacients var nomirt ar hipoglikēmisko 
komu vai hipoglikēmijas izraisītiem asinsrites trau-
cējumiem, ventrikulāru tahikardiju u.c. iemesliem, 
kas, piemēram, rodas krītot.
– Vai ir kāda konkrēta pacientu grupa, kam 
vajadzētu īpaši izsargāties no hipoglikēmijas? 
Ko pacients un ārsts var darīt šādā gadījumā?
– Augstāks hipoglikēmijas risks ir pacientiem, kuri 
injicē sev insulīnu, nemērot glikozes līmeni asi-
nīs, nerēķinot maizes vienības, neplānojot �ziskās 
aktivitātes, izlaižot ēdienreizes utt. Otra grupa ir 
pacienti, parasti gados vecāki, ar nieru darbības 
traucējumiem, kuri lieto noteiktas grupas perorālos 
medikamentus, kas netiek izvadīti no organisma, 
līdz ar to cukura līmeni samazinošais efekts ir kri-
tisks, un pacientam iestājas hipoglikēmiskā koma.
Pacientam ir jābūt informētam par hipoglikēmi-
jas pazīmēm un to, kas šajā gadījumā jādara, bet 
ārstam vajadzētu veikt regulāru kreatinīna un 
glomerulārās �ltrācijas kontroli asinīs, kā arī pār-
runāt iespējamās kļūdas insulīna izraisītas hipogli-
kēmijas gadījumā.
– Ko jūs gribētu novēlēt cukura diabēta 
pacientiem? 
– Cukura diabēta pacientiem es gribētu novē-
lēt, lai viņi savas slimības ārstēšanā būtu tikpat 
daudz iesaistīti un ieinteresēti kā ārsti un censtos 
mainīt savu attieksmi pret slimību. Lai viņi ievēro 
ārsta rekomendācijas attiecībā uz cukura diabēta 
diētu, dzīvesveida maiņu, glikēmijas paškontroli 
un regulāru medikamentu lietošanu.

Galvenais iemesls, kāpēc pēdējos 25 gados visā pasaulē krasi 
pieaugusi saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu, ir eksogēnie 
faktori: mūsu mazkustīgais dzīvesveids, kalorijām, taukiem 
un rafinētiem ogļhidrātiem pārbagātais uzturs, stress un 
aptaukošanās.

Diabēts jāārstē 
ne tikai ar zālēm

Ar katru zaudēto 
kilogramu asinīs 
samazināsies 
paaugstinātais 
glikēmijas līmenis, 
pakāpeniski 
normalizēsies arteriālais 
asinsspiediens, 
nesāpēs mugura un 
locītavas, nebūs libido 
un reproduktīvās 
funkcijas traucējumu.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

EVITA HOFMANE

Smēķēšana ir pneimonologu ienaidnieks 
numur viens, jo tieši cigarešu un pīpju 
dūmi ir viens no galvenajiem cēloņiem 
tam, ka plaušu slimības skar arvien jau-
nākus cilvēkus.

Par smēķēšanas kaitīgumu un hronisku obstruk-
tīvu plaušu slimību (HOPS), kuras galvenais rosi-
nātājs ir smēķēšana, runājam ar Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģi 
alergoloģi Antru Beķeri.

– Smēķētāju skaits Latvijā strauji aug, īpaši 
sieviešu vidū. Vai arī jūsu novērojumi par 
to liecina?
– Man nešķiet, ka sievietes būtu vairāk sākušas 
smēķēt, bet mani uztrauc smēķētāju skaita pieau-
gums pusaudžu un jauniešu vidū. Tas ir bīstami, 
un tā ir gan ārstu, gan vecāku atbildība. Šie jau-
nieši nākotnē ir potenciāli plaušu slimnieki un, jo 
ātrāk viņi sāk smēķēt, jo agrāk viņiem var rasties 
problēmas. Šajā vecuma grupā gan smēķējošu 
meiteņu ir kļuvis vairāk.
– Kā varētu skaidrot paradoksu, ka visi zina 
par smēķēšanas nodarīto ļaunumu plaušu 
veselībai, tomēr smēķētāju skaits nemazinās?
– Kamēr cilvēks ir jauns un vesels, viņš nedomā, 
ka ar veselību kaut kas varētu notikt. Tāpat ir 
ar smēķēšanu. Turklāt ir piemēri, ka ilgstošiem 
smēķētājiem nekādu problēmu nav bijis, bet tajā 
pašā laikā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem smēķē-
šana izraisa nopietnas veselības problēmas. To, 
vai smēķēšana kļūs par vēl vienu riska faktoru sli-
mību attīstībai, daļēji nosaka arī ģenētika un citi 
faktori. Smēķēšana ietekmē visu organismu, ne 
tikai plaušas. Ir pierādīts, ka visiem smēķētājiem ir 
pastāvīgs iekaisums visā organismā. Visiem iekai-
suma rādītājiem ir tendence paaugstināties, un 
mēs nevaram zināt, kurā vietā iekaisums radīsies 
vispirms – vai tā būs sirds un asinsvadu sistēma, 
vai attīstīsies diabēts, plaušu slimības vai vēzis. 
Iespējams, ka visu mūžu smēķējušam cilvēkam 
neradīsies HOPS, bet būs smaga kardiāla prob-
lēma, ko veicinājusi smēķēšana.
– Ar kādām elpceļu slimībām ir saistīta 
smēķēšana? 
– Visiem smēķētājiem bronhu gļotādā ir hronisks 
iekaisums. Jautājums ir par to, kas vēl tam pievie-
nosies? Vai cilvēkam visu mūžu būs smēķētāju 
bronhīts, viņš klepos, biežāk piemeklēs plaušu 
karsoņi, vai attīstīsies HOPS, kura rezultātā notiek 
pakāpeniska bronhu sašaurināšanās, tāpat var 
attīstīties arī astma un plaušu vēzis.
– Kā varētu mazināt smēķēšanu jauniešu vidū, 
kuriem smēķēšana nereti ir modes lieta? Varbūt 
jāmēģina radīt jauns – ne smē ķē ša nas – kults? 
– Tas būtu ļoti labi, un to vajadzētu darīt autoritā-
tēm jauniešu vidū – mūziķiem, sportistiem, māks-
liniekiem, aktieriem. Ja viņi teiktu, ka smēķēt nav 
stilīgi, tad varbūt jaunieši ieklausītos. Mammas 
vai tēta teiktajam tāda rezultāta nebūs, jo vairāk 
tad, ja paši vecāki smēķē. Jauniešiem būtu jāredz 
masu mediju kampaņas, ka smēķēt nav forši un 
ka to dara tikai lūzeri.
– Latvijā pēc aplēsēm ir ap 150 000 HOPS 
pacientu, bet tikai 25 000 šī slimība ir diag-
nosticēta, un tikai mazāk nekā 10 000 ikdienā 
lieto zāles. Visticamāk, pat tad, ja valsts kom-
pensācija HOPS medikamentiem būtu 100%, 
nevis pašreizējie 50%, nozīmīga pacientu daļa 
nemaz netiktu diagnosticēta.
– Ja medikamentu kompensācijas apjoms būtu 
lielāks, droši vien zāles lietotu vairāk pacientu, 
kuriem noteikta HOPS diagnoze. Kompensācija 

ir 50%, tāpēc pacienta līdzmaksājums ir diezgan 
liels – vidēji 25 eiro mēnesī. Ja viņam ir vēl citas 
slimības, tad cilvēkam dažkārt nākas izvēlēties, 
kuras zāles pirkt, jo viss kopā maksā pārāk daudz. 
Ja elpošanas problēmas vēl nav tik izteiktas, tad 
viņš varbūt izvēlēsies pirkt zāles sirdij vai cukura 
diabētam, bet inhalatoru un HOPS zāles nepirks. 
Līdzestīgāki ir tie HOPS pacienti, kuriem slimība 
ir smagākā formā un, lietojot medikamentus, 
kļūst vieglāk elpot. Tie, kuriem slimība ir vieg-
lākā formā, nav tik līdzestīgi, jo elpas trūkums vēl 
nav izteikts. Zāles lietot būtu svarīgi arī viegla un 
vidēji smaga HOPS gadījumā, jo plaušu funkcijas 
samazināšanās notiek arī slimības agrīnajās stadi-
jās. Ja pacientam HOPS izdodas diagnosticēt sav-
laicīgi, mēs nozīmējam ārstēšanu un viņš atmet 
smēķēšanu, ir iespējams slimību noturēt tādā 
līmenī, kādā tā diagnosticēta, slimība neprog-
resē. Tā diezgan daudzus slimniekus iespējams 
pasargāt no šīs smagās kaites, un galvenais no tās 
bēdīgā beigu posma, kad cilvēks vairs nevar iziet 
no mājas un viņam jālieto skābeklis, lai varētu dzī-
vot. HOPS visā pasaulē netiek diagnosticēts laikus, 
slimība visbiežāk tiek atklāta novēlota. Tas vairāk 
ir saistīts ar to, ka ilgstoši nav simptomu. Īstenībā 
tad, kad pacients sāk sūdzēties, slimība ir ielaista.
– Dažkārt cilvēkus no došanās pie ārsta attur 
domas par to, cik tas maksās. Vai HOPS gadī-
jumā diagnostika ir sarežģīta un dārga?
– Tā nepavisam nav sarežģīta. Ja cilvēks ir atnā-
cis vizītē pie plaušu ārsta, tad visbiežāk jau 20 

minūšu laikā spirometrija ļauj redzēt, vai bronhi 
ir sašaurināti vai nav. Process ir vienkāršs. Tas ir 
līdzīgi kā iepūst ceļu policista iedotā alkometrā. 
Jāiepūš caurulītē, dators reģistrē rezultātus, un 
mēs šo līkni izvērtējam. Ja izmeklējums tiek 
veikts ar ģimenes ārsta nosūtījumu, tad jāmaksā 
tikai pacienta iemaksa vizītei pie speciālista. Lai 
pacients nonāktu pie pneimonologa, ļoti liels 
darbs veicams ģimenes ārstiem, jo viņi zina, kuri 
pacienti smēķē un kuri nē. Ja cilvēkam ir klepus, 
bieži bronhīti, sūdzības, ka trūkst elpas, ir arī kar-
diovaskulāra patoloģija, tad varbūt pacientu vaja-
dzētu nosūtīt ne tikai uz elektrokardiogrammu un 
sirds izmeklējumiem, bet arī uz elpceļu izmeklē-
jumiem. Turklāt pie speciālista sūtīt ne tikai tos, 
kuri smēķē, bet arī tos, kuri atmetuši smēķēšanu, 
jo viņiem tāpat slimība var būt attīstījusies. Neva-
jag gaidīt, kamēr pacients sāk sūdzēties, ka nevar 
uzkāpt otrajā stāvā vai savā dārzā aprušināt ābe-
līti. HOPS riska faktors ir arī kaitīgi darba apstākļi, 
piemēram, ķīmiskā rūpniecība.
– Kad speciālists ir nozīmējis nepieciešamo 
terapiju, kādi ir reālās dzīves izaicinājumi 
slimības ārstēšanā? Kas ietekmē terapijas 
efektivitāti? 
– Svarīgs ir jautājums, cik lielā mērā cilvēks izjūt 
savas veselības problēmas, jo visgrūtāk ir pierunāt 
ārstēties vieglas HOPS slimniekus, kad izmaiņas 
elpceļos ir sākušās, bet viņš pats ne par ko nesū-
dzas. Cilvēks domā, kāpēc gan lietot zāles, ja viņš 
jūtas labi. Tāpēc ir ļoti daudz jāstrādā un jāstāsta, 

kas notiks, ja pacients neatmetīs smēķēšanu un 
nelietos zāles.
Otra svarīga lieta ir pacienta līdzmaksājums. Tas ir 
augsts. Cilvēki tā arī reizēm pasaka, ka viņi nevarēs 
medikamentus nopirkt, nepieciešamības gadī-
jumā turpinās lietot īsas darbības bronhu papla-
šinātājus, bet regulāri neko nelietos, jo nevar 
atļauties. Vai arī mediķis izraksta recepti, bet cil-
vēks negrib atzīt, ka nevarēs zāles nopirkt, neko 
ārstam nesaka un nepērk. Ļoti svarīgi ir pareizi 
medikamentus lietot, jo var izrakstīt vislabākās 
zāles, bet, ja tās lietos nepareizi, efekta nebūs. 
Tāpēc ļoti svarīga ir apmācība un sadarbība. Pro-
tams, vispirms būtu jāatmet smēķēšana.
– Pacienti noteikti cer, ka, uzcītīgi lietojot 
zāles un nesmēķējot, kādu dienu zāļu lieto-
šanu varēs pārtraukt. Vai HOPS pacientiem 
pastāv iemesls šādai cerībai?
– Diemžēl HOPS ir slimība, kuras gadījumā nevar 
pārtraukt lietot zāles. Arī devas parasti netiek 
samazinātas, lielākajā daļā gadījumu tās ir jāpa-
lielina. Zāles ir jālieto regulāri, lai saglabāt elpo-
šanas funkciju, nebūtu saasinājumu un slimība 
neprogresētu. Ja ārstēšana tiek pārtraukta, tas 
ne pie kā laba nenoved, notiek slimības paasi-
nājums un pasliktinās elpošanas rādītāji. Ar to ir 
jārēķinās, ka, nelietojot zāles, agri vai vēlu situā-
cija pasliktināsies.
– Kāpēc Latvijā nav izveidota HOPS pacientu 
organizācija, kas publiski cīnītos par šo 
pacientu tiesībām? Vai HOPS pacienti ir kautrī-
gāki nekā citu pacientu organizāciju pārstāvji, 
kas bieži ir mediju uzmanības lokā?
– Daļēji to varētu izskaidrot ar faktu, ka par HIV 
un hepatītu cilvēki ir dzirdējuši vairāk. Viņi zina, 
ka tās ir nopietnas slimības, no kurām var nomirt, 
un, ja tās neārstē, iestājas dzīvībai bīstama situā-
cija. Taču, ja mēs izietu ielās un garāmgājējiem 
pajautātu, kas ir HOPS, es pieņemu, ka ļoti maz 
cilvēku varētu pateikt, kas tā ir par slimību un cik 
tā nopietna.
Tāpat bieži nospriež arī pacienti. Ja viņi nelieto 
zāles, uzreiz jau nekļūst ļoti slikti. Tāpēc arī akti-
vitāte slimības kontekstā nav tik liela. Kad domāju 
par saviem HOPS pacientiem, es īsti neredzu 
nevienu, kurš būtu gatavs cīnīties par savām tie-
sībām vai zāļu kompensācijas palielināšanu. Lai 
gan jājautā: kāpēc vispār par kaut ko būtu jācīnās? 
Valstij vajadzētu nodrošināt saviem iedzīvotājiem 
to ārstēšanu, kas viņiem nepieciešama. Manuprāt, 
mūsu valsts lielākā bēda ir tā, ka tiek rēķināts, cik 
daudz iztērē valsts kompensētajiem medikamen-
tiem, bet neviens nerēķina, kas notiks tad, ja cil-
vēks kļūs par invalīdu, viņam regulāri vajadzēs 
saukt ātro palīdzību vai, nelietojot zāles, cilvēks 
bieži nonāks slimnīcā slimības paasinājumu dēļ. 
Varbūt valstij būtu izdevīgāk samaksāt lielāku 
zāļu kompensāciju, lai vēlāk nebūtu tā saucamo 
netiešo izmaksu? Mēs redzam, ka HOPS pacienti 
kļūst arvien jaunāki, ir darbspējīgā vecumā. HOPS 
diagnoze nozīmē, ka pēc dažiem gadiem šie cil-
vēki, iespējams, vairs nevarēs strādāt un varbūt 
kļūs par invalīdiem. Nestrādājot viņi valstij nemak-
sās nodokļus, taču par to, cik tas viss ir cieši sais-
tīts, neviens nedomā.
Pacientu organizācijām vajadzētu būt nevis tāpēc, 
lai ietu cīnīties par zāļu kompensācijām, bet lai to 
darbības ietvaros tiktu rīkotas lekcijas, viņi izglīto-
tos, sanāktu kopā, pārrunātu, kā izdevies atmest 
smēķēšanu, nevis dotos uz ministriju un kaut ko 
pieprasītu. Lai gan šobrīd tiek uzskatīts: ja cilvēks 
ne par ko nesūdzas, viņam ir labi un viņa vajadzī-
bas netiek ņemtas vērā. HOPS pacientu organizā-
cija šādā situācijā būtu ļoti vērtīga. Mums, ārstiem, 
būtu jāmeklē, kuri pacienti varētu uzņemties 
pacientu biedrību organizēšanu.

Smēķē? Laiks vizītei pie pneimonologa!
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Antra Beķere: «Līdzestīgāki ir tie HOPS pacienti, kuriem slimība ir smagākā formā 
un, lietojot medikamentus, kļūst vieglāk elpot. Tie, kuriem slimība ir vieglākā formā, 
nav tik līdzestīgi, jo elpas trūkums vēl nav izteikts.»
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI 

KETA SELECKA

Astma rodas iedzimtības, cilvēka uzve-
dības un dažādu ārējās vides faktoru 
ietekmē. Šī hroniskā iekaisuma slimība 
sākas vai nu bērnībā, kad to parasti 
izraisa alerģija, vai arī pieaugušā vecumā, 
kad astmu visbiežāk «pamodina» kāda 
elpceļu infekcija. Astmu nevar izārstēt, 
taču var kontrolēt ar regulāru un ilgstošu 
pretiekaisuma terapiju.

Par astmas ārstēšanu un pacientu līdzestības 
lielo nozīmi šīs slimības kontrolē stāsta klīnikas 
Consilium Medicum pneimonologs un LU Medicī-
nas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras docents 
Māris Bukovskis, kurš astmas pacientiem palīdz 
jau vairāk nekā 20 gadu.

– Kādas ir astmas pazīmes? Kad vajadzētu sākt 
uztraukties un būtu jāvēršas pie ārsta?
– Galvenā astmas pazīme ir ilgstošs klepus. Ja kle-
pus ir ilgāk nekā desmit dienas un tas atkārtojas 
vairākas reizes sezonā, būtu jāvēršas pie ārsta. Arī 
tad jāiet pie speciālista, ja visas saaukstēšanās, kas 
sākas elpceļos, «aiziet» uz plaušām.
Sēkšana un elpas trūkuma lēkmes, kas arī ir ast-
mas pazīmes, parasti ir epizodiskas un parādās 
tikai tad, kad cilvēks ar astmu jau slimo ilgstoši.
– Kā astmu ārstē?
– Viss balstās uz ilgstošu un regulāru terapiju. 
Pamatterapija tiek nodrošināta ar inhalējamiem 
glikokortikoīdiem. Papildus pēc vajadzības, kad 
rodas slimības simptomi, pacienti lieto inhalēja-
mos bronhu dilatatorus, kas ātri paplašina bron-
hus, kad tos ieelpo. Bronhu paplašinātāju sauc 
par glābjošo inhalatoru.
Astmas ārstēšanā gan visbiežāk lieto kombinē-
tos medikamentus, kad vienā aerosolā kopā ir 
inhalējamais glikokortikoīds un garas darbības 
bronhu paplašinātājs. Šī terapija pacientiem patīk, 
jo tā palīdz vairāk nekā viens pats glikokortikoīds.
Var lietot tabletētu nehormonālu pretiekaisuma 
līdzekli, taču tas ir viegls pretastmas līdzeklis, kas 
bieži vien ar problēmu netiek galā.
Katrā ziņā ikviena situācija un pacients ir atšķirīgi, 
tāpēc vienam būs jālieto tikai inhalators, citam – 
gan inhalators, gan tabletes u.tml.
Pagājušā gadsimta 80. gadu vidus bija lūzuma 
punkts, kad astmu sāka ārstēt ar inhalējamiem 
glikokortikoīdiem. No mistiskas un briesmīgas 
kaites tā kļuva par viegli kontrolējamu slimību.
– Cik liela ir inhalatora nozīme astmas ārs-
tēšanā? 
– Tā ir regulāra jeb kontroles terapija, kad divas 
vai vienu reizi dienā lieto inhalējamos glikokorti-
koīdus un pēc vajadzības arī glābjošo inhalatoru 
jeb bronhu paplašinātāju. Tomēr ideālā variantā 
glābjošais inhalators pacientam nav vajadzīgs – 
visi astmas simptomi izzūd, viņš sāk dzīvot nor-
mālu dzīvi, īpaši nebaidoties par to, ka astmas 
dēļ kaut ko nevarētu darīt. Tāds arī ir ārstēšanas 
mērķis, un to sauc par kontrolētu astmu – slimību 
nevar izārstēt, bet var kontrolēt.
– Paskaidrojiet sīkāk, ko nozīmē kontrolēta 
astma? 
– Tas nozīmē, ka pacientam dienā nav astmas 
simptomu – klepus, sēkšanas, svilpošanas krūtīs 
u. c. – un nav jāmostas naktī spazmu jeb elpas 
trūkuma lēkmju dēļ. Otra lieta – nav ierobežotas 
ikdienas aktivitātes. Un trešā – nav nepieciešams 

glābjošais inhalators. Šie ir galvenie astmas kon-
troles faktori.
– Vai pacientiem var rasties kādas problēmas 
inhalatoru lietošanā?
– Ja astmas ārstēšanai nav gaidīto rezultātu, tam 
parasti ir divi galvenie iemesli. Pirmais – pacients 
nelieto inhalatoru, taču ārstam stāsta, ka to dara; 
otrs – pacients neprot pareizi lietot inhalatoru.
Vairākos klīniskajos pētījumos (inhalatoram tika 
piestiprināta ierīce, kas reģistrēja inhalācijas 
momentu) ir pierādīts, ka astmas pacienti die-
nasgrāmatā ir atzīmējuši, ka viņi inhalatoru ir lieto-
juši un viņu līdzestība ir virs 90%, bet elektronika 
(ierīce, kas piestiprināta inhalatoram) rāda, ka tie ir 
tikai 70%, kas laika gaitā nokrītas zem 50%. Reālajā 
dzīvē šī atšķirība ir vēl izteiktāka. Pacienti ārstam 
melo par to, ka viņi regulāri lieto inhalatoru. Līdz 
ar to astmas ārstēšanai nav pozitīva rezultāta.
Tāpat ļoti svarīgi ir ne tikai tas, ko astmas pacients 
lieto, bet arī tas, cik pareizi to dara. Lietot inhala-
toru nav tik viegli kā iedzert tableti. Pacientam 
būtu jātiekas ar speciālistu, kas viņam parāda 
un iemāca, kā rīkoties ar inhalatoru. Visbiežāk 
tā ir pusstundu līdz stundu gara praktiska mācī-
šanās, izmantojot tā saukto placebo inhalatoru. 
Vēlāk vismaz divas reizes gadā ir jāpārbauda, vai 
pacients inhalatoru turpina lietot pareizi.
– Daudz tiek domāts par to, kā palielināt 
pacientu līdzestību medikamentu lietošanā. 
Kas ir viena inhalatora terapija? Kādas ir tās 
priekšrocības? 
– Tas nozīmē, ka vienā inhalatorā ir apvienots 
kontroles jeb uzturošais pretiekaisuma medika-
ments un glābjošais medikaments. Pacients to 
lieto regulāri divas vai vienu reizi dienā, kā notei-
cis ārsts, un arī tad, kad rodas slimības simptomi. 
Tātad viens inhalators izpilda abas funkcijas un to 
lieto gan regulāri, gan pēc vajadzības.
Atceroties, cik svarīga astmas ārstēšanā ir pareiza 
inhalatora lietošana, viens inhalators ir labāk nekā 
divi arī tāpēc, ka dažādiem inhalatoriem ir atšķi-
rīga lietošanas tehnika. Pacientam ir vieglāk iemā-
cīties pareizi lietot vienu, nevis vairākus.
Minētais inhalators samazina arī slimības uzlies-
mojuma iespējas, jo pacients saņem pretie-
kaisuma un slimības simptomus samazinošus 
medikamentus vienlaikus.
– Kas ir monoterapijas inhalatori un kad tos 
lieto? 

– Ja ārsts izraksta tikai inhalējamos glikokortiko-
īdus jeb kontroles terapiju bez glābjošā inhala-
tora, tā ir monoterapija. Ar to pietiek vieglākiem 
astmas pacientiem, vai arī tā tiek nozīmēta pēc 
vairāku mēnešu kombinēto preparātu lietošanas, 
kad astmas simptomi jau ir mazinājušies.
– Vai astmas ārstēšanā jālieto tikai oriģinālie 
medikamenti? Ir arī tā sauktie ģenēriskie jeb 
patentbrīvie medikamenti...
– Tās sauc arī par medikamentu kopijām. Kad 
medikamentam patenta periods ir beidzies, to 
drīkst kopēt.
Ilgu laiku šajā ziņā pie mums nebija īpašas izvē-
les, jo bija pieejami tikai oriģinālie medikamenti. 
Pašlaik aptiekās ir arī medikamentu kopijas. Taču 
ieradumam ir liels spēks. Ja pacients ilgstoši ir 
lietojis vienu inhalatoru, bet ārsts viņam izraksta 
modernu preparātu jaunā inhalatorā, kuram ir 
cits lietošanas princips, visbiežāk tur diez kas 
labs nesanāks, jo pacients ir pieradis pie sava 
inhalatora. Izvēloties jaunas zāles, galvenais ir, 
lai pacients prot ar inhalatoru apieties un vai 
viņam jaunais preparāts patīk – ir ērts lietošanā 
un palīdz.
Astmas medikamentu cenas starpība starp oriģi-
nālu un kopiju pašlaik ir tik neliela, ka visbiežāk 
ārsti izraksta oriģinālās zāles, jo tās ir jaunākais, 
kas konkrētajā jomā ir radīts.
– Jūs minējāt, ka dažkārt ārsts pacientam 
nenozīmē glābjošo inhalatoru, taču, ja tas 
ir nepieciešams, kāds ir maksimāli pieļauja-
mais glābjošo inhalatoru daudzums vienam 
pacientam gadā?
– Nav tādas robežas, taču – jo vairāk, jo sliktāk. 
Individuāli devas būs ļoti atšķirīgas: citam vienā 
reizē vajag mazāku devu, citam – lielāku. Līdz ar 
to inhalatoru iztērē lēnāk vai ātrāk.
– Kā astmas pacients vai viņa ģimenes locekļi 
var saprast, ka tuvojas astmas uzliesmojums?
– Parādās vairāki simptomi – klepus, čīkstēšana 
un/vai smagums krūtīs, arvien biežāk pacients 
lieto glābjošo inhalatoru, parādās nakts lēkmes. 
Tad vajag meklēt palīdzību.
– Vai mājas apstākļos šādā situācijā pats sev 
var palīdzēt?
– Varbūt pacienti ir piedzīvojuši un atpazīst 
situāciju, ka tuvojas astmas uzliesmojums. Viņi 
ir konsultējušies ar ārstu, kurš izrakstījis pred-
nizolonu. Tad mājās izdzer šo medikamentu īso 

kursu – sešas tabletes dienā septiņas dienas. Jau 
otrajā dienā būs vieglāk.
– Kas jāievēro, lai neizraisītu astmas uzlies-
mojumus? 
– Nevar paredzēt, kad tas notiks, jo ir ļoti daudz 
dažādu faktoru, kas izraisa uzliesmojumus – aler-
gēni, gaisa piesārņojums u. c. Uzliesmojumi rodas, 
un tur neko nevar padarīt.
– Parasti ģimenes ārsti ir tie, kuri savus pacien-
tus sūta pie speciālistiem. Ko jūs sagaidāt no 
sadarbības ar ģimenes ārstiem?
– Lai viņi regulāri sūta astmas pacientus uz kon-
troli, tāpat arī visus problēmpacientus. Tas varētu 
būt vienu vai divas reizes gadā. Ja pacients medi-
kamentus lieto regulāri un viņam nav astmas sim-
ptomu, pietiek ar reizi gadā.
– Kā astmas pacienta aprūpē var palīdzēt 
farmaceits? 
– Ja ārsts pacientam ir izrakstījis un noteicis lietot 
noteiktu inhalatoru, nevajadzētu aptiekā viņu pie-
runāt pirkt lētāko, jo, kā jau iepriekš minēju, ļoti 
svarīga ir inhalatora pareiza lietošana. Protams, 
ja farmaceits pacientu pusstundu vai stundu 
mācīs, lai viņš prastu jauno ierīci lietot, tad man 
nebūs pretenziju.
– Vai taisnība, ka esat iniciators idejai par apli-
kāciju mobilajam telefonam jeb astmas zāļu 
lietošanas atgādinātāju latviešu valodā? Līdz 
šim tādas mobilās aplikācijas bija pieejamas 
tikai angļu valodā.
– Jā, lēnām virzāmies uz to, lai astmas pacientiem 
Latvijā tuvākajā laikā būtu pieejams zāļu lietoša-
nas atgādinātājs mobilajā telefonā. Aplikācijas 
nosaukums būs uzelpo.lv. Atgādinātājs ar skaņas 
signālu vai vizuāli atgādinās pacientam, ka ir jāin-
halē zāles un cik liela deva jālieto. Aplikācija būs 
pieejama gan latviešu, gan angļu valodā.
Aplikācijā būs iestrādāts arī spēles elements ar 
koku. Tas mainīsies no tumša un neveselīga uz 
zaļu un veselīgu, ja pacients apzinīgi noteiktajā 
laikā lietos inhalatoru un ja viņa atbildes uz kon-
troljautājumiem apliecinās, ka astma tiek kontro-
lēta. Galvenā šīs mobilās aplikācijas doma ir «ilgs 
laiks ar kontrolētu astmu».
Starp citu, jo vairāk palielinās pacientu līdzestība, 
jo vairāk samazinās astmas uzliesmojumu un hos-
pitalizāciju skaits, kas savukārt ieekonomē � nanšu 
līdzekļus. Ir pierādīts: ja pacientu līdzestība pieaug 
par 10%, hospitalizāciju skaits samazinās par 30%.

Astmas ārstēšana balstās uz ilgstošu un regulāru terapiju. Pamatterapija tiek nodrošināta ar inhalējamiem glikokortikoīdiem. 
Papildus pēc vajadzības, kad rodas slimības simptomi, pacienti lieto inhalējam os bronhu dilatatorus, kas pēc ieelpošanas ātri 
paplašina bronhus.

Bez pacientu līdzestības astmas 
ārstēšana nav iedomājama
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KRISTĪNE KLAUZE

Nieru funkcija ietekmē visas mūsu orga-
nisma sistēmas, tādēļ ir svarīga savlaicīga 
nieru slimību diagnostika un nekavējoša 
ārstniecības uzsākšana. Pacientam jābūt 
disciplinētam un precīzi jāievēro speciā-
listu rekomendācijas. Tad arī ārstēšana 
būs sekmīga.

Vairāk par to sarunā ar Ziemeļkurzemes reģionā-
lās slimnīcas nefroloģi Lindu Mičuli.

Kad pacientam būtu jāsāk domāt par nefro-
loga konsultācijas nepieciešamību?
– Gan pacientam, gan arī ģimenes ārstam par 
nefrologa konsultācijas nepieciešamību būtu 
jāsāk domāt, ja ir bijušas kādas nieru slimības 
anamnēzē, ir iedzimtas vai iegūtas nieru kaites. 
Vismaz reizi gadā pie ģimenes ārsta būtu jākon-
trolē kreatinīna un hemoglobīna līmenis asinīs. Ja 
šie rādītāji pasliktinās, tad jāvēršas pie nefrologa. 
Tāpat regulāra kontrole vajadzīga arī pacientiem 
ar paaugstinātu asinsspiedienu un pirmā vai otrā 
tipa cukura diabētu.
– Kādas ir nieru saslimšanas pazīmes?
– Viena no pirmajām pazīmēm ir nepieciešamība 
urinēt naktīs, jo nieres zaudē spēju koncentrēt 
urīnu. Tāpat var parādīties nespēks, nogurums, 
neizskaidrojams vājums, nepamatota anēmija, 
kas nav saistīta ar dzelzs vai B12 vitamīna de�-
cītu. Var būt arī nieze, sausa āda, trausli nagi un 
mati, sāpes kaulos. Var parādīties arī nemierīgo 
kāju sindroms, kad naktīs grūti nogulēt, jo tirpst 
vai dedzina kājas un ir vēlme tās nepārtraukti kus-
tināt. Pašas nieres jau nesāp, tāpēc precīzi nieru 
mazspējas diagnozi mēs varam noteikt tikai pēc 
analīžu rezultātiem.
– Kas pacientam ir jādara, kad ir noteikta hro-
niskas nieru slimības diagnoze?
– Vispirms ir jānoskaidro, kāda ir slimības stadija, 
un atkarībā no tā arī jārīkojas. Otrajā un trešajā sta-
dijā pacientam būtu jāievēro nefrologa, ģimenes 
ārsta un citu speciālistu rekomendācijas. Viņam 
ļoti rūpīgi jāārstē pamatslimība, jālieto visi medi-
kamenti, ko nozīmējis ģimenes ārsts, kardiologs 
vai endokrinologs. Rūpīgi jākontrolē asinsspie-
diens, jāseko līdzi cukura līmenim un holesterī-
nam. Jāievēro veselīgs dzīvesveids, pareizs uzturs, 
jāatsakās no pārmērīgas alkohola lietošanas, kate-
goriski vajadzētu atteikties no smēķēšanas, kas ir 
viens no nieru mazspējas iemesliem. Nevajadzētu 
bez ārsta nozīmējuma lietot medikamentus, it 
sevišķi pretsāpju. Arī �ziskās aktivitātes var uzla-
bot nieru veselību. Ceturtajā stadijā, kad pacients 
tiek gatavots dialīzei, vislielākā vērība jāpievērš 
tieši pareizam uzturam.
– Kādas būtu galvenās uztura rekomendāci-
jas nieru slimniekam?
– Cilvēki mēdz iekrist galējībās – daļa vispār neie-
vēro pareiza uztura pamatprincipus, bet citi par 
daudz pārspīlē un pilnībā atsakās, piemēram, no 
olbaltumvielu uzņemšanas, kas arī nav pareizi, jo 
tādējādi mēs tikai zaudējam muskuļu masu un 
pavājinām imunitāti. Jā, kreatinīns varbūt vairs 
nepieaug, bet tas mums nekādi neuzlabo glome-
rulārās �ltrācijas ātrumu. Tāpēc pacientam ir jāie-
robežo sāls lietošana, produkti, kas satur daudz 
kālija, jo ļoti bieži viņiem ir paaugstināts kālija 
līmenis. Tas nozīmē, ka pēkšņi kļūst aizliegtas vīn-
ogas, kas likās tik labas sirds veselībai, aizliegti 
kļūst banāni, žāvētie augļi. Pacientam arī jāseko 
līdzi, kāds ir viņa fosfora līmenis, par ko daudzi 
vispār nedomā. Daudz fosfora satur visi piena 
produkti, gaļa un zivis. Paaugstināts un nekon-
trolēts fosfora līmenis noved pie pārkaļķotiem 

asinsvadiem, veicina dažādu sirdskaišu attīstību 
un skeleta muskulatūras sistēmas bojājumus.
– Vai ir kādi nosacījumi šķidruma uzņemšanai?
– Pacientiem visgrūtāk ir ievērot pareizu šķid-
ruma uzņemšanas balansu. Pārmērīga šķidruma 
lietošana noved pie tūsku progresēšanas, arte-
riālā spiediena paaugstināšanās un tālāk arī akūtu 
sirds un nieru bojājumu attīstības. Nefrologiem 
uzņemamā šķidruma daudzumam ir zelta stan-
darts – diennakts urīna apjoms plus 500 ml. Bet 
ir jāatceras, ka arī ēdiens satur šķidrumu, tostarp 
dārzeņi, augļi, zupas, saldējums un tamlīdzīgi.
– Kādas citas orgānu sistēmas tiek skartas hro-
nisku nieru slimību pacientiem?
– Ja mūsu organismā apstājas kaut viena sistēma, 
cieš arī visas pārējās, jo mēs esam vienots vese-
lums. Nieres nav tikai attīrošā sistēma, kas ražo 
urīnu, izvada lieko šķidrumu un vielmaiņas gala-
produktus. Nieres ir ļoti aktīvs endokrinoloģisks 
orgāns, kas piedalās insulīna vielmaiņā, ar urīnu 
izvada ārā lieko insulīnu. Līdz ar to nieru mazspē-
jas gadījumā rodas tā saucamā hiperinsulinēmija, 
kas pati par sevi var veicināt otrā tipa cukura dia-
bēta attīstību. Nieres arī pašas aktīvi ražo hormo-
nus, tostarp eritropoetīnu, kas nodrošina sarkano 
asinsšūnu sintēzi kaulu smadzenēs, līdz ar to nor-
mālu eritrocītu un hemoglobīna līmeni, kas tālāk 
nodrošina visu orgānu audu sistēmu apgādi ar 
skābekli. Tāpat nieres ražo tādu hormonu kā kal-
citriolu jeb aktivizēto vitamīnu D. Kalcitriola recep-
tori ir visā mūsu organismā – acīs, asinsvados, 
muskuļos, sirdī, kaulos, vairogdziedzerī un citur. 
Ja mums trūkst kalcitriola, tad organismā rodas 
sekundārais hiperparatireoīdisms, kura ietekmē 
kauli zaudē kalciju, asinīs veidojas paaugstināts 
kalcija–fosfora kopprodukts, kas izgulsnējas mūsu 
asinsvados, ietekmējot asinsvadu sieniņu elastību. 
Tāpat tie var izgulsnēties sirds vārstuļos, radot 
sirdskaites, bet kauli, zaudējot kalciju, kļūst trausli 
un rodas tā saucamais renālās osteodistro�jas 
sindroms. Nieres regulē arī mūsu asinsspiedienu. 
Ja tas būs paaugstināts, cietīs kardiovaskulārā 

sistēma. Tāpēc var teikt, ka nieru funkcija ietekmē 
visu mūsu organismu kopumā.
– Kādos gadījumos pacientam tiek uzsākta 
dialīze? 
– Pacientam dialīze tiek uzsākta tad, kad sākušās 
urēmiskās komplikācijas, ja glomerulārās �ltrā-
cijas ātrums ir zem 15ml/min vai cukura diabēta 
gadījumā zem 20. Citreiz dialīzi sāk, ja pacientam 
ir nekontrolējami augsts arteriālais asinsspiediens, 
tūskas, kas nepadodas ārstēšanai ar urīndzenoša-
jiem līdzekļiem, ir sākusies smadzeņu vai plaušu 
tūska, ko mēs nevaram ārstēt ar citām metodēm, 
vai ja pacientam ir augsts kālija līmenis, ir sākusies 
vemšana urēmisko toksīnu dēļ.
– Ir vairāki dialīzes veidi. Kādu jūs izvēla-
ties biežāk?
– Latvijā ir pieejami visi trīs nieru aizstājterapijas 
veidi – hemodialīze, peritoneālā dialīze un nieru 
transplantācija. Terapijas izvēle ir pacienta un nefro-
loga sadarbības jautājums. Ideāls variants būtu, ja 
pacients nefrologa redzeslokā nonāktu gadu vai 
vairāk pirms iespējamās dialīzes uzsākšanas. Līdz ar 
to viņš būtu psiholoģiski un medicīniski tai sagata-
vots. Viņš jau būtu iepazinis visus nieru aizstājtera-
pijas plusus un mīnusus un izvēlējies piemērotāko 
savam dzīvesveidam, sociālekonomiskajiem un 
ģimenes apstākļiem. Ir gadījumi, kad pacients vēlas 
izmantot peritoneālo dialīzi, ko viņš pēc apmācības 
varētu veikt pats mājas apstākļos. Taču, ja viņam 
iepriekš notikušu vēdera dobuma operāciju dēļ 
ir izveidojušies saaugumi, tā nav iespējama. Tādā 
gadījumā viņam ir jāveic hemodialīze, trīs reizes 
nedēļā dodoties uz seansu hemodialīzes centrā. 
Latvijā ir ļoti labs hemodialīžu centru tīkls. Piemē-
ram, Kurzemē vien hemodialīze ir pieejama Vents-
pilī, Talsos, Liepājā, Saldū, Kuldīgā un Tukumā.
Protams, vislabākā ir nieru transplantācija, kas 
pacientam nodrošina vislabāko turpmākās dzīves 
kvalitāti. Bet ne vienmēr to var veikt, jo nepietiek 
donoru nieru. Tāpēc aizvien vairāk attīstās dzīvo 
donoru kustība, kad ģimenes locekļi nieri ziedo 
savam tuviniekam.

– Vai dialīzei mēdz būt blakusparādības?
– Jebkura ārstniecības procedūra ir saistīta ar zinā-
miem riskiem, un var rasties blakusparādības. Vis-
pirms tās ir neērtības, jo pacients ir atkarīgs no 
dažādām tehnoloģijām, medicīnas personāla, viņš 
nevar brīvi plānot savu laiku, jo ir pakļauts regu-
lārai dialīzei. Līdz ar to blakusparādības var būt 
psiholoģiskas – noslēgtība, depresija un nervozi-
tāte. Protams, arī dialīzes seanss kā tāds var izrai-
sīt asinsspiediena svārstības, glikozes un kalcija 
līmeņa izmaiņas. Bet to parasti nefrologs novēro 
un novērš ar dažādu medikamentu palīdzību vai 
dialīzes modi�kācijām. Visbiežāk tādas blakuspa-
rādības kā arteriālā spiediena svārstības, kalcija 
un glikozes līmeņa krišanās ir atkarīgas no paša 
pacienta, kā viņš ir dzīvojis starp dialīžu seansiem: 
vai ir ievērojis diētu, rekomendācijas šķidruma 
uzņemšanā, medikamentu lietošanā. Bieži tieši 
līdzestības trūkums no pacienta puses veicina 
dialīzes blakusparādību veidošanos.
– Vai Latvijā cilvēki bieži saslimst ar nieru 
slimībām? 
– Pacientu skaits, kas saņem nieru aizstājterapiju, 
ar katru gadu dramatiski pieaug ne tikai Latvijā, 
bet arī visā pasaulē. Kaut arī pacientu skaits aug, 
nefrologu skaits pēdējos 30 gados nav būtiski 
mainījies. Tādējādi kļūst arvien grūtāk apmieri-
nāt nepieciešamību pēc nefrologu konsultācijām. 
Vidēji gadā Latvijā tiek veiktas 75 nieru transplan-
tācijas. Latvijā ir ļoti laba nieru transplantācijas 
programma, bet to limitē donoru orgānu un valsts 
�nansējuma trūkums. Uzskatu, ka nieru transplan-
tācijas no valsts puses nedrīkst limitēt, it īpaši, ja 
ir atrasts donors. Tas ir absurds. Turklāt ilgtermiņā 
nieru transplantācija ir vislētākā no nieru aizstājte-
rapijas metodēm. Pirmajā mirklī tas izmaksā dār-
gāk, bet piecu gadu termiņā, ja parēķina, cik valstij 
izmaksā hemodialīze un anēmijas terapija, ietau-
pījumi ir ļoti ievērojami. Turklāt cilvēkam ievēro-
jami uzlabojas dzīves kvalitāte, viņš var atgriezties 
darba tirgū un kļūt par nodokļu maksātāju, nevis 
tikai tērētāju.
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Linda Mičule: «Nieres nav tikai attīrošā sistēma, kas ražo urīnu, izvada lieko šķidrumu un vielmaiņas galaproduktus. Tās aktīvi 
ražo hormonus, tostarp eritropoetīnu, kas nodrošina sarkano asinsšūnu sintēzi kaulu smadzenēs, līdz ar to normālu eritrocītu 
un hemoglobīna līmeni, kas tālāk nodrošina visu orgānu audu sistēmu apgādi ar skābekli.»

Pacienta līdzestība nieru veselībai
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ANDA MIRONOVA, 

serti� cēta zobu higiēniste

Personīgās higiēnas ieradumi, tostarp 
zobu kopšana, ir jāveido jau no agras bēr-
nības. Vecāki var iemācīt tikai to, ko zina 
paši, ko viņiem ir iemācījuši viņu vecāki. 
Runa nav tikai par zināšanām, mēs visi 
zinām, ka to vajag. Svarīga ir arī mūsu 
attieksme, kuru nododam tālāk saviem 
bērniem, un neatlaidīga mācīšana dar-
boties ar zobu birsti, jā, pat piespiežot! 
Līdzīgi kā bērnam mācoties lasīt, ir vaja-
dzīga gan pieaugušo, gan bērnu neat-
laidība. Vecākiem var rasties jautājumi: 
Kāpēc? Ar ko? Cik ilgi? Kad un kā? Kā 
laba vai slikta mutes veselība var ietek-
mēt mūsu dzīvi? Saņemot atbildes uz 
šiem jautājumiem, ir vieglāk pašiem 
pamazām mainīt savus ieradumus un 
palīdzēt bērniem veidot labus ieradu-
mus visai dzīvei.

Kāpēc?
Noteikti esat dzirdējuši par antibiotikām vai paši 
esat tās lietojuši. Tās nepieciešamas, ja noteik-
tas baktērijas ķermenī ir savairojušās un izraisī-
jušas slimību. Citādi mēs nevaram tikt tām klāt. 
Toties mutē esošajām baktērijām varam, jo īpaši 
uz zobiem un smaganām esošajām, tās notīrot. 
Ļaujot tām vairoties, mūsu zobi sāks bojāties un 
smaganas iekaisīs. Tātad zobu tīrīšana ir ārstē-
šana, baktēriju kontrole mūsu smaida saglabāša-
nai. Protams, pašas baktērijas negrauž ne zobus, 
ne smaganas, bet to veiksmīgi dara baktēriju 
izdalītie toksīni un skābe. Baktēriju izdalītā skābe 
šķīdina zobu emalju, toksīni rada smaganu iekai-
sumu, par kuru liecina to asiņošana. Ilgākā laika 
posmā tas draud ar zobu zaudēšanu!

Kas baro baktērijas, dodot tām spēku uzbrukt 
mūsu veselībai? Runājot par zobu veselību, tas 
vispirms ir cukurs! Mutes saslimšanu pro� laksē 
šobrīd cukuru un cieti saturošo ēdienu pārdomāta 
lietošana tiek likta pirmajā vietā, un tikai tad nāk 
zobu tīrīšana. Mūsu ēšanas paradumi ir ievērojami 
mainījušies, salīdzinot ar laiku pirms divdesmit, 
piecdesmit vai pat simt gadiem. Tāpēc salīdzināt 
vectēva zobus ar savējiem nav īsti pareizi. Ja jūsu 
zobi bojājas, saldumi ir jānoliek tālākajā plauktā. 
Neturiet tos redzamā vietā, jo īpaši, ja jūsu bēr-
niem ir kaut viens bojāts zobs. Radu un tuvinieku 
mīlestību iesakiet izpaust veselīgos našķos, kā arī 
graužamos augļos un dārzeņos. «Tikai viena kon-
fektīte» var sagādāt lielas ciešanas un tēriņus visa 
mūža garumā.

Ar ko?
Gadsimtus vecā, bet vēl joprojām visizplatītākā 
un iedarbīgākā metode – zobu birstīte un zobu 
pasta. Klāt šim arsenālam nācis zobu diegs vai 
starpzobu birstītes un mutes skalojamais līdzeklis. 
Tehnoloģiju mīlētāji var izmantot arī elektriskās 
un skaņas (soniskās) zobu birstes un irigatorus. 
Nu par visu pēc kārtas.

Zobu birstītes ir dažādas, un ir grūti šajā jomā 
izdomāt kaut ko pilnīgi jaunu. Plašajā klāstā var 

atrast sev vispiemērotāko un tīkamāko. Regulāri 
zobi jātīra ar zobu birstīti, kuras sariņi ir mīksti 
(soft). Sariņu cietību atzīmē uz iepakojuma.

Jo mazāks bērns, jo mazākai jābūt zobu 
birstītes galviņai. Izvēli atvieglos zobu birstīšu 
iedalījums pēc vecuma. Tās gan vecam, gan 
jaunam jāmaina vienu reizi trijos mēnešos, jo 
sariņi nodilst un uz tiem arī savairojas baktēri-
jas. Vieglākais veids, kā sekot līdzi maiņas lai-
kam, ir gadalaiki – pavasarim, vasarai, rudenim 
un ziemai sava. Katram ģimenes loceklim jābūt 
savai zobu birstītei. Sekojiet līdzi, lai in� cētā zobu 
pasta pēc zobu tīrīšanas kārtīgi tiek izmazgāta 
no zobu birstītes.

Zobu pastas pielietojuma mērķis ir padarīt 
tīrīšanu patīkamu un atvieglot aplikuma noņem-
šanu. Zobu pastai pievienotās aktīvās vielas vēl 
papildus uzlabo mutes veselību. Pirms iegādāties 
zobu pastu, padomājiet, kāds darbs tai būs vei-
cams: jāpadara zobi stiprāki vai jāuzlabo to krāsa, 
jānoņem zobu jutība vai jāsadziedē iekaisušas 
smaganas. Tikai tad iepērcieties, un var gadīties, 
ka būs nepieciešamas vairākas pastas.

Vecāki nevar visus bērnus padarīt par ģeniā-
liem zinātniekiem vai māksliniekiem, bet var 
parūpēties, lai bērni izaug veseli. Skaistas bēr-
nības atmiņas ir svarīgas, un ne mazāk svarīga 
ir laba veselība, kas veidota un nostiprināta bēr-
nībā. Bērnu zobu pastu izvēle ir mazāka, un daļai 
vecāku šķiet, ka uz to rēķina var ietaupīt. Dodiet 
bērniem labāko, lai zobi paliek veseli uz visu 
mūžu! Pirms iegādāties zobu pastu, noskaidro-
jiet, kāda tajā ir � uorīdu koncentrācija (jaunāka-
jās rekomendācijās teikts – ne mazāk par 1000 
ppm), vai šajā pastā ir antiseptiķi (tos var lietot 
tikai pieaugušie vai pusaudži, konsultējoties ar 
zobu higiēnistu vai zobārstu), ārstniecības augi vai 
abrazīvas vielas (nedrīkst lietot cilvēki ar jutīgiem 
zobiem un bērni). Izziniet, kam šo pastu paredzējis 
ražotājs. Svarīgākais jaunums ir zobu pastu pēc 
zobu tīrīšanas tikai izspļaut, jo pretējā gadī-
jumā visas labās vielas, kuras bija zobu pastā, jūs 
vienkārši aizskalojat prom! Fluorīdus saturošu 
pastu maziem bērniem dozē tikai vecāki! Un tās 
noteikti ir tikai zirņa lielumā piciņa.

Zobu diega lietošana ir jāuzsāk no piecu 
gadu vecuma. Sākumā bērnu zobu starpiņas 
iztīra vecāki. Ja kādam tas šķiet pretīgi vai grūti, 
tad nevajag sūdzēties, ka «pēkšņi» sāk sāpēt 
zobi, ka mute smird un nelīdz ne košļenes, ne 
skalojamie. Zobu diegs vai starpzobu birstītes 
ir vienīgais veids, kā uzturēt zobu starpas tīras 
un pasargāt zobus no bojāšanās, jo īpaši, ja jums 

ir problēmas ar smaganām. Ja jūs mākat piešūt 
pogu, tad mācēsiet izdiegot zobus. Tas prasa tikai 
mazliet treniņa.

Mutes skalojamais līdzeklis mūsu ikdienā ir 
ienācis samērā nesen, un šobrīd cilvēku apziņā 
ir ierakstījies pārsvarā tikai viens. Tomēr pirms 
mutes skalošanas palasiet, kāds ir skalojamā 
sastāvs un kad muti skalot. Kā jau minēju iepriekš, 
pēc zobu tīrīšanas tūlīt muti skalot nevajag. Vienī-
gais izņēmums ir tad, ja lietojat � uorīdus saturošu 
mutes skalojamo. Jums jāatceras divi cipari: 0,05% 
NaF un 0,2% NaF. Zobu emalju nostiprinošs efekts 
panākams tikai ar šīm koncentrācijām. Zemāka 
būs tikai garšīgs ūdens, kas visu aizkalos prom 
gluži tāpat kā ūdens.

Spirtu saturošos mutes skalojamos līdzekļus 
drīkst lietot tikai pusstundu pēc zobu tīrīšanas. 
Tos nedrīkst lietot bērni līdz 18 gadu vecumam, 
veci cilvēki, kā arī tie, kuriem ir kādas hroniskas 
saslimšanas. Visdrošāk tos lietot īstermiņā, lai 
pasargātu no gļotādas sausināšanas un zobu 
plombu deformācijām.

Irigatori ir ierīces, kas ar spiedienu un šķid-
ruma palīdzību labi iztīra zobu starpas. Tie der 
cilvēkiem, kam nepatīk zobus diegot, vai arī ir 
daudz kroņu, implantu, kā arī smaganu kabatas. 
Tie mēdz būt pārnēsājamie un stacionārie. Iriga-
toros var uzpildīt tikai ūdeni vai speciālu šķīdumu.

Elektriskās zobu birstes var atpazīt pēc mazās 
apaļās galviņas, kas it kā griežas uz riņķi. Skaņas 
(soniskās) zobu birstītes ir līdzīgas parastajām 
zobu birstītēm, tikai tās veic ļoti ātras slaukošas 
kustības. Lai veiksmīgi lietotu abas šīs birstītes, ir 
jāmāk tās pielikt pie smaganām un zobiem 45° 
leņķī. Tas ir svarīgi! Elektriskā zobu birstīte jāvirza 
pa smaganu līniju (kā pa viļņiem), pie viena zoba 
paturot piecas sekundes. Skaņas birstīte vienkārši 
ir jātur vienā vietā piecas sekundes. Mehāniskās 
zobu birstītes iesakāmas tikai tad, kad bērns ir 
iemācījies raiti rakstīt, jo zobu tīrīšana trenē mazos 
pirkstiņus, uzlabojot rakstīšanas iemaņas un arī 
smadzeņu neironu elastību. Gribat gudru bērnu – 
dodiet zobus tīrīt ar parasto zobu birsti!

Cik ilgi?
Dažādos literatūras avotos ir minēti dažādi laiki – 
no vienas līdz trim minūtēm. Pieredze rāda, ka 
retais velta trīs minūtes zobu tīrīšanai. Mēs esam 
tik dažādi – vieni straujas dabas, ātri un nepacie-
tīgi, citi lēnprātīgi gan darbībā, gan domās. Tāpēc 
universāls ieteikums: skaitīt! Vienā vietā izdariet 
desmit kustības (jūsu lietotās).

Kad?
Atbilde ir – divas reizes dienā, vadoties pēc jūsu 
dzīves stila. Pirmā reize var būt pirms brokas-
tīm, pēc brokastīm, pēc otrajām brokastīm vai 
pēc pusdienām. Toties otrā un svarīgākā zobu 
tīrīšanas reize ir pirms naktsmiera. Nekas 
nedrīkst būt par iemeslu, lai jūs, jūsu bērni, maz-
bērni izlaistu vakara tīrīšanas reizi! Pa dienu uz 
jūsu zobiem ir uzkrājušās ēdienu, dzērienu atlie-
kas, savairojušās jaunas baktērijas un uzkrājušies 
mirušo baktēriju līķīši. Tas viss ir jānotīra!

Kā?
Kā «pareizi» izvārīt zupu un kā «pareizi» mīlēt? Nav 
tādas receptes. Arī zobu tīrīšanā NAV «pareizās» 
tehnikas. Ir tikai vecumam, iemaņām, dzimumam 
u.c. atbilstoša zobu tīrīšanas tehnika. Pirmais 
ir ievērot secību – kožamās virsmas, ārējās un 
pēdējās iekšējās virsmas. Otrais – ilgums. Tas ir 
2–3 minūtes vai 10 kustības vienā vietā. Trešais – 
45° leņķis. Ja to apgūsiet un iemācīsiet saviem 
bērniem, jūsu misija ir veikta! Un pašās beigās 
kustības, kas padara jūsu zobus tīrus. Kādam 
tās ir turpu šurpu (horizontālas), kādam apļveida. 
Slaukošas kustības vairs netiek atzītas kā pietie-
kami efektīvas un noderīgas. Nemokiet ar slaucī-
šanu sevi un savus bērnus!

Kā mutes veselība var 
ietekmēt mūsu dzīvi?
Ne velti pieredzējuši ārsti paskatās pacientam 
arī mutē un uz mēli. Tie daudz ko var pastāstīt!

Astmas pacientiem ir cītīgi pēc katras inhalāci-
jas jāskalo mute, lai, ārstējot vienu, neiedzīvoties 
citās likstās: cauros zobos, asiņojošās smaganās 
un sēnītē.

Diabēta pacientiem dzīšanas procesi ir lēni un 
kūtri – jūsu dzīvi pamatīgi var sabojāt iekaisušas 
smaganas un traka smaka. Ir pārliecinoši pierādī-
jumi – jo labāka mutes higiēna, jo stabilāks cukura 
līmenis asinīs.

Atviļņa slimniekiem: zobu jutība un to bojāša-
nās būs jūsu pavadonis, ja ļausieties slinkumam 
un nelietosiet speciālus mutes kopšanas līdzekļus.

Grūtnieces, bērna gaidības ievērojami paslik-
tina smaganu un zobu veselību! Tā tas notiek! 
Tīriet zobus un nebaidieties ne no kā! Tīriet!

Vecie cilvēki, viss iet mazumā un tostarp arī sie-
kalas, kas mitrina muti un atjauno zobus! Jo vai-
rāk medikamentu jūs lietojat, jo sausāka būs jūsu 
mute un apdraudētāki zobi un smaganas. Tīriet 
tos un dzeriet ūdeni! Meklējiet speciālus mutes 
dobumu mitrinošus līdzekļus!

 VĀRDS SPECIĀLISTAM

Zobi ir jātīra divas reizes dienā. Pirmā reize var būt pirms brokastīm, pēc brokastīm, pēc otrajām brokastīm vai pēc pusdie-
nām. Toties otrā un svarīgākā zobu tīrīšanas reize ir pirms naktsmiera. Vakara tīrīšanas reizi nedrīkst izlaist nekādā gadījumā!

Rūpēs par zobu 
veselību jau no 
mazotnes
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ACEROLA
Sweet

Dabīgs C vitamīns ar 
lielisku garšu visai ģimenei.   

tas ir dabīgs C vitamīna preparāts, 
kura izgatavošanā tiek 

izmantots Acerolas ķiršu ekstrakts.

1 tablete satur 100% no ieteicamās 
C vitamīna dienas devas pieaugušajiem.

Jautājiet aptiekās!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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