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Laba veselība – mūsu vīriešu vizītkarte?
Vīrieši Latvijā ievērojami retāk nekā sievietes apmeklē ģimenes ārstu un ārstu speciālistu

JŪNIJS 2014

Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju nāves iemesls ir sirds asinsvadu 
slimības. Ārsti aicina novērst riskus.

Vairāk nekā 600 000 Latvijas iedzīvotāju lieto kompensējamos 
medikamentus. Valsts ārstēšanai izvēlas ģenēriskās zāles.

SAUDZĒJAM ASINSVADUS ZĀLES VISIEM
12.–13. lpp.4.–5. lpp.

VĪRIEŠI IR VESELĪGĀKI NEKĀ SIE
VIETES  ŠĀDU SECINĀJUMU 
PRASĪTIES PRASĀS IZDARĪT, AP
LŪKOJOT SLIMĪBU PROFILAKSES 
UN KONTROLES CENTRA APKO
POTOS DATUS PAR IEDZĪVOTĀJU 
VESELĪBU IETEKMĒJOŠAJIEM PA
RADUMIEM.  

Kā liecina pētījums, tad vecuma grupā no 15–64 
gadiem 57,9% vīriešu un 49,5% sieviešu uzskata savu 
veselības stāvokli par labu. Tas viss, neskatoties uz 
vispārzināmu faktu, ka vīriešu dzīves ilgums ir ievē-
rojami mazāks nekā sieviešu. Ja 2011. gadā sieviešu 
vidējais paredzamais mūža garums bija 78,7 gadi, tad 
vīriešu gandrīz par 10 gadiem  mazāk – 68,8. Šie skaitļi 
prasīties prasās uzdot kādu jautājumu: vai vīrieši tie-
šām ir veselīgāki, vai arī savas veselības novērtējumā 
ir optimistiskāki, bezrūpīgāki? Zināmā mērā atbildi uz 
jautājumu sniedz šis pats pētījums, kurā konstatēts, 
ka arī pie visbiežāk apmeklētā ārsta – ģimenes ārs-
ta – ne reizi pēdējā gada laikā nav bijuši 39,8% vīriešu 
un tikai 20,9% sieviešu. Šie skaitļi liecina, ka slimību 
profilakses jautājumi vēl arvien mūsu iedzīvotāju 
vidū nav raduši pietiekoši dzirdīgas ausis. 

Ārstu speciālistu apmeklētība vīriešu vidū ir vēl re-
tāka. Tikai 41,2% vīriešu vismaz reizi gadā ir apmek-
lējuši ārstu speciālistu. Šie fakti sasaucas ar urologa 
Egila Vjatera Vīriešu veselības avīzei teikto, ka galve-
nā problēma ļaundabīgu audzēju atklāšanā Latvijā 
ir saistīta ar savlaicīgu diagnostiku. Ja pasaulē 90% 
gadījumu prostatas audzējs tiek atklāts laikus, kamēr 
tas vēl ir lokalizēts prostatā, tad Latvijā tie ir tikai 
60%. Un mēs visi zinām, ko nozīmē novēloti diagnos-
ticēts audzējs – tā ir ievērojami ilgāka un dārgāka ār-
stēšana, kā arī sliktāka prognoze. Tāpēc ir vērts lieku 
reizi pamudināt – mīļie vīrieši, apmeklējiet ārstu!

GADI SKRIEN ELPOT VIEGLI NEDARĪT ĻAUNU
Kas visvairāk kaitē mūsu aknām.Kas palīdz ārstēt astmu un HOPS.Problēma ikvienam vecākam vīrietim.

16. lpp.14. lpp.6. lpp.
Narkotiku lietotāji meklē jaunas iespējas.
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21. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
IZDEVUMS



2

Vīriešuveselības avīze
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Invazīvā kardioloģija, pirms gadiem pie-
ciem sešiem piedzīvojusi strauju attīs-
tību, pašlaik Latvijā saglabā apmēram 
vienu līmeni. Rīgas Austrumu slimnīcā jau 
vairākus gadus pēc kārtas tiek izdarītas 
1300–1400 angioplastijas gadā.

Vēl pirms gadiem desmit angioplastija jeb sašauri-
nāto asinsvadu paplašināšana ar stenta ievietošanu 
daudziem bija «kaķis maisā». Šodien šī ārstēša-
nas metode šķiet visai ierasta, jo laikam ikvienam 
radu, draugu vai paziņu lokā atradīsies kāds, kuram 
tāda procedūra ir veikta. Lieliski, ka šī metode ir un 
attīstās, ka daudziem tādējādi tiek glābta dzīvība. 
Taču neviļus rodas jautājums – cik lielā vērtē cilvē-
kam pašam ir viņa veselība, jo invazīvās kardioloģi-
jas nodaļā tomēr nonāk pacienti ar jau samilzušu, 
ielaistu slimību? Vai tā vēl aizvien ir nezināšana, vai 
bezrūpība, vai iespēju trūkums? Vai lētāka un efek-
tīvāka ir slimības ārstēšana, vai tomēr pro�lakse? 
Cik daudz ir ārstu varā, cik daudz – pacienta? Par 
to saruna ar Rīgas Austrumu klīniskās universitā-
tes slimnīcas Neatliekamās kardioloģijas nodaļas 
vadītāju Dr. Arti Kalniņu.

– Jūs kā invazīvais kardiologs galvenokārt 
strādājat ar smagiem pacientiem, kuriem tikai 
ar medikamentiem palīdzēt vairs nevar. Kā jūs 
domājat, kas būtu jādara valsts līmenī, lai pēc 
iespējas biežāk kardiovaskulārās saslimšanas 
tiktu novērstas jau agrīnā stadijā?
– Vispirms gribu atzīmēt, ka medikamentozā 
ārstēšana un stentu implantācija nav dažādas 
ārstēšanas metodes, kas pielietojamas dažādās 
slimības stadijās. Bieži vien pirmā sirds slimī-
bas izpausme ir akūts miokarda infarkts, un šajā 
gadījumā efektīvākais palīdzības veids ir invazīvā 
kardioloģija un stenta implantācija. Tāpat vēlos 
uzsvērt, ka stenta implantācija pati par sevi – vai tā 
izdarīta akūtam, vai hroniskam pacientam – no sli-
mības neizārstē. Tas iespējams tikai kombinācijā ar 
ilgstošu medikamentu lietošanu. Protams, ir sva-
rīgi, lai pacients nesaslimtu vispār, un te būtiskākā 
ir primārā aprūpe. Ir laikus jāatpazīst tie pacienti, 
kuriem iespēja saslimt ir lielāka. Ne visi pensionāri 
slimo ar sirdi, tāpat ne visi, kuriem ir paaugstināts 
holesterīns vai kuri smēķē, saslimst ar infarktu. Ja 
riska faktori ir laikus pamanīti, var sākt tos novērst 
un lietot medikamentus, kas slimības attīstības 
iespēju samazina.

Domāju, ka sirds veselības pro�lakses ziņā valsts 
līmenī darīts tiek pietiekoši daudz, taču viss ir 
cieši saistīts ar vispārējo ekonomisko situāciju. 
Veselīgs dzīvesveids tomēr nav ļoti lēts prieks, 
piemēram, sabalansēts un kvalitatīvs uzturs vai 
veselīgi un aktīvi hobiji – tas prasa zināmus līdzek-
ļus. Tāpēc, manuprāt, galvenais valsts līmenī būtu 
cilvēku izglītošana un labklājības līmeņa celšana. 
Tās ir tādas vispārējas frāzes, bet tā diemžēl ir – 
augstāks dzīves līmenis ir svarīgs priekšnotei-
kums, ka arī cilvēks ir atbildīgāks un vērīgāks pret 
savu veselību.
– Tomēr varētu iebilst, ka smēķēšanas un citu 
kaitīgu ieradumu atmešana vai biežākas un 
ilgākas pastaigas svaigā gaisā neprasa nekā-
dus finansiālus ieguldījumus… Tāpēc jājautā 
– vai iedzīvotājiem pietiek informācijas par 
dažādām slimībām un to profilaksi?
– Informācijas ir pietiekami daudz, turklāt to jau 
ar varu neiedosi. Ja cilvēks negrib klausīties, kā 
lai viņu piespiež? Vienmēr, arī bagātās valstīs, ir 
cilvēki, kas par sevi nerūpējas. Tomēr, ja salīdzi-
nām procentuāli, tad valstīs ar augstu ekono-
misko līmeni cilvēki ir apzinīgāki, vairāk rūpējas 
par savas dzīves kvalitāti – veselībā investē vairāk 
gan līdzekļu, gan laika.
– Kādi pārsvarā ir pacienti, kuriem nepiecie-
šama invazīvā kardiologa palīdzība?
– Lielākā daļa mūsu pacientu ir vecumā no 60 līdz 
70 gadiem, bet ir arī pacienti starp 30 un 40. Jāteic, 

ka vairāk nekā 90% gadījumu tie ir smēķētāji, kuri 
turklāt ļoti reti līdz notikumam ir sekojuši savam 
veselības stāvoklim.
– Cik operācijas gadā aptuveni veicat?
– Pēdējo trīs gadu laikā invazīvās kardioloģi-
jas operāciju skaits mūsu slimnīcā ir diezgan 
stabils: 2300–2500 diagnostikas procedūras 
gadā un 1300–1400 ārstnieciskās procedūras 
jeb angioplastijas.
Neatliekamo palīdzību mēs nodrošinām 24 
stunda diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Uz plān-
veida izmeklējumiem un ārstēšanu ir neliela rinda, 
kas svārstās 2–3 mēnešu robežās. Agrāk, pirms 
gadiem sešiem septiņiem, rindā nācās gaidīt pat 
līdz gadam.
– Tad jau var teikt, ka situācija uzlabojas, lai 
gan visai bieži izskan viedoklis, ka Latvijā 
medicīnai naudas nepietiek un ir mazākais 
veselības budžets ES…
– Sistēma ir daudzmaz noregulējusies, Latvijā 
šobrīd ir četras slimnīcas, kur pieejama invazīvā 
kardioloģija un tiek veiktas angioplastijas. Rīgā 
neatliekamā invazīvā kardioloģiskā palīdzība 24 
stundas dienā un septiņas dienas nedēļā tiek 
nodrošināta divās slimnīcās – P. Stradiņa Klīnis-
kajā universitātes slimnīcā un Austrumu slimnī-
cas Gaiļezera stacionārā. Pacienti no Zemgales 
un Kurzemes pārsvarā tiek vesti uz Stradiņiem 
un Liepāju, no Vidzemes reģiona – lielākoties uz 
Gaiļezeru, no Latgales – uz Daugavpili.

Pēdējā desmitgadē medicīna kopumā ir mainīju-
sies, daudz vairāk uzmanības tiek veltīts pro�lak-
sei. Latvijā ievērojami uzlabojusies neatliekamās 
palīdzības sniegšana. Pacienti šodien ļoti ātri tiek 
nogādāti tur, kur viņiem iespējams palīdzēt. Arī 
ģimenes ārsti zina, kur un kā pacientu nepiecieša-
mības gadījumā var nosūtīt. Laba sadarbība izvei-
dojusies ar reģioniem. Vēl pirms gadiem desmit 
bija samērā daudz ielaistu pacientu, kuri nekad 
nebija dzirdējuši par invazīvo kardioloģiju.
Tomēr gribētos, lai arī izmaksu sistēma tiek sakār-
tota. Par atsevišķu gadījumu, diagnozi valsts 
visām slimnīcām maksā vienādi, lai gan universi-
tātes slimnīcās, kur tiek ārstēti smagākie pacienti, 
ārstēšanas izmaksas ir krietni lielākas.
– Vai tāpēc sanāk ekonomēt, piemēram, ar 
medikamentiem pildīta stenta vietā izvēlē-
ties parasto metāla stentu?
– Pareizi būtu, ja ārstam nevajadzētu domāt par 
to, kā būs lētāk pacientam, bet gan par to, kas 
viņam ir vajadzīgs.
Ir gadījumi, kad labu efektu var nodrošināt ar 
minimāliem līdzekļiem, bet ir gadījumi, kad to var 
nodrošināt tikai ar dārgiem līdzekļiem. Katru gadī-
jumu izvērtējam un cenšamies procedūru izdarīt 
pēc iespējas efektīvāk ar pieejamajiem līdzekļiem. 
Ir materiālu limits: mēs zinām, cik varam atļau-
ties izmantot visdārgākos, cik – lētākos. Cenša-
mies katram izvēlēties tādu stentu un ārstēšanas 
metodi, kas sniedz vislabāko ilgtermiņa rezultātu.
Jāatceras, ka invazīvā kardiologija ir tikai viens 
no sirds slimību ārstēšanas veidiem. Ne visiem 
pacientiem stenti ir vajadzīgi. Bieži labāko efektu 
var sasniegt ar medikamentozo terapiju. Tāpat ir 
gadījumi, kad vislabāko rezultātu var nodrošināt, 
izdarot sirds ķirurģisku operāciju.
Tehnoloģijas attīstās. Cik tas ir iespējams, ejam 
laikam līdz un pacientiem implantējam arī jaunās 
paaudzes stentus. Tie atšķirībā no plaši pielieto-
tajiem metāla stentiem ir izgatavoti no dabīga 
materiāla, kas divu gadu laikā pilnībā uzsūcas, un 
ir pārklāti ar zālēm. Šobrīd tie ir vismodernākie. No 
pagājušajā gadā veiktajām 1350 procedūrām des-
mit gadījumos šādus stentus esam implantējuši.
– Vai stenta implantāciju skaits vienam cilvē-
kam ir ierobežots? Vai ir tādi gadījumi, kad 
pēc kāda laika jāievieto stents jau citā artēri-
jas sašaurinājuma vietā?

– Stenti ir ļoti dažādi. Tie atšķiras gan pēc sava 
materiāla, gan pārklājuma, gan arī pēc izmēriem. 
Katram gadījumam, katram pacientam tiek pie-
meklēts tāds stents, kas vislabāk atbilst asins-
vada anatomijai un sniedz vislabāko ilgtermiņa 
rezultātu. Stentu daudzums, ko var implantēt 
vienam pacientam, nav ierobežots. Diemžēl tādu 
stentu, kas garantētu 100% sekmīgu ilgtermiņa 
rezultātu, nav. Dažreiz stenta implantācijas vietā 
var izveidoties jauns sašaurinājums jeb reste-
noze. Jāteic gan, ka jaunākās paaudzes stentiem 
šāds risks ir zems.
– Pēc angioplastijas pacientam ilgu laiku ir 
nepieciešama specifiska medikamentozā 
terapija. Pacienti gan dažkārt domā, ka stents 
ir ielikts un tagad viss būs kārtībā.
– Stents pats par sevi pacientu neizārstē. Pēc 
stenta implanācijas jālieto gan medikamenti, 
kuri ārstē pamatslimību, kas veicinājusi asinsvadu 
sašaurināšanos, gan arī medikamenti, kas palīdz 
saglabāt atvērto asinsvadu šādā stāvoklī.

Cik augstu savu veselību vērtējam paši?
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Vīriešu veselības avīzes 
izdošanu atbalsta:

Tauta unVeselība
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Artis Kalniņš: «Pēdējā desmitgadē medicīna kopumā ir mainījusies, daudz vairāk 
uzmanības tiek veltīts profilaksei. Latvijā ievērojami uzlabojusies neatliekamās 
palīdzības sniegšana. Pacienti šodien ļoti ātri tiek nogādāti tur, kur viņiem iespē-
jams palīdzēt.»
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REĢIONOS

ZINAĪDA RESSELE

Ik gadu 29. maijā 50 valstīs atzīmē Pasau-
les gremošanas trakta veselības dienu, 
kas tiek veltīta kādai noteiktai gastro-
enteroloģiskai slimībai, tās ārstēšanai un 
profilaksei. Aptuveni 50–60% planētas 
pieaugušo iedzīvotāju (megapolēs – līdz 
pat 95%) cieš no gremošanas sistēmas 
traucējumiem, bet bērnu saslimstība 
pēdējos 20 gados augusi vairāk nekā 
par 30%.

Pēc speciālistu aplēsēm, nepareizs uzturs un ar to 
saistīti gremošanas orgānu darbības traucējumi 
izraisa līdz pat 90% slimību.
Par vienu no biežāk sastopamajām augšējās 
gremošanas trakta daļas saslimšanām – gastro-
ezofageālu atviļņa slimību (GEAS) – stāsta Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas gastroenterologs 
Gļebs Deļmans.

– Ar kādiem simptomiem izpaužas GEAS? Vai 
dedzināšana vienmēr ir slimības pazīme?
– Barības vada (gastroezofageāls) atvilnis ir barības 
vada slēdzējmuskuļa jeb s�nktera īslaicīgs atslā-
bums, kā rezultātā kuņģa saturs nonāk atpakaļ 
barības vadā – tā ir normāla �zioloģiska parādība. 
Barības vada atvilnis novērojams jau no dzimša-
nas visiem veseliem cilvēkiem – tādā veidā kuņ-
ģis atbrīvojas no gaisa, kas tiek norīts ēšanas laikā. 
Barības vads, kurā ir sārmaina vide, neilgu laiku 
spēj bez problēmām pārciest skābes atgrūšanu. 
Ja tā notiek dažreiz, būs vērojamas tikai īslaicīgas 
nepatīkamas izjūtas: skāba garša mutē, vieglas 
dedzinošas sajūtas pakrūtē. Taču, ja skābe iedar-
bojas ilgstoši, ja dedzinošas sajūtas rodas divas un 
vairāk reizes nedēļā četru nedēļu garumā, izraisot 
cilvēkam satraukumu un diskomfortu, tas jau būs 
patoloģisks barības vada atvilnis, atviļņa slimība. 
Raksturīgi GEAS simptomi ir biežas grēmas, dedzi-
nāšanas sajūta un regurgitācija (kuņģa skābes 
ieplūšana mutes dobumā, skāba garša). Nereti 
GEAS gadījumā ir sāpes aiz krūšu kaula – ļoti 
līdzīgas stenokardijas sāpēm, tādēļ dažreiz ātrie 
pacientu nogādā uz kardioloģijas nodaļu. Koro-
narogrā�ja nekādas novirzes neuzrāda, bet gas-
troskopija uzrāda kuņģa bojājumus. Nereti GEAS 
pacientiem mēdz būt rūgta garša mutē, kamola 
sajūta kaklā vai rīšanas grūtības.
– Kādēļ aug saslimstība ar gremošanas orgānu 
slimībām? Kā rodas atviļņa slimība?
– Galvenais iemesls visu kuņģa zarnu trakta 
saslimšanu pieaugumam ir dzīvesveids: sistemā-
tiska pārēšanās, ēšana pēc pulksten 22:00, kaitīgie 
ieradumi (smēķēšana, pārmērīga alkohola lieto-
šana), stress utt.
Patoloģiska atviļņa attīstības pamatā var būt pār-
ēšanās (galvenais cēlonis), trekns ēdiens, asas gar-
švielas, kofeīnu saturoši produkti, šokolāde, gāzēti 
dzērieni, smēķēšana, pārmērīga alkohola lieto-
šana, liekais svars, sakumpums, �ziski vingrinā-
jumi, nepārejošs klepus. Patoloģisks barības vada 
atvilnis var rasties arī grūtniecības laikā, pie dažā-
dām saslimšanām (sklerodermija, alkoholiskais 
gastrīts), lietojot dažus ārstniecības preparātus. 
Nervozitāte un liels negatīvais stress arī var kļūt 
par patoloģijas cēloni, jo barības vada muskuļu 
darbību kontrolē veģetatīvā nervu sistēma.
– Vai ir sarežģīti diagnosticēt slimību? Kas 
pacientam nozīmēs endoskopisku izmeklē-
šanu un cik ilgi tā ilgst?
– Diagnozi uzstāda, ņemot vērā subjektīvus fakto-
rus (tās ir pacienta izjūtas: dedzināšana, skāba vai 
rūgta garša mutē, sāpju sindroms) un objektīvus 

faktorus – kuņģa zarnu trakta rentgenoloģiska 
izmeklēšana ar bāriju un endoskopija.
Mūsdienīgāka un precīzāka diagnostikas metode 
ir endoskopija, kas ļauj skaidri saskatīt patolo-
ģiju: barības vada bojājumus (erozijas un čūlas 
tiek atklātas trešdaļai pacientu ar dedzināšanu 
aiz krūšu kaula), s�nkteri, kas nenoslēdzas, diaf-
ragmas barības vada atveres trūci, barības vadam 
neraksturīgu epitēliju. Procedūras ilgums ir atka-

rīgs no saslimšanas nopietnības pakāpes: var 
apskatīt dažu minūšu laikā, bet var arī strādāt 
stundu – gadījumā, ja nepieciešama operatīva 
iejaukšanās (asiņošanas apturēšana, polipek-
tomija). Tā kā endoskopa caurules diametrs ir 
mazāks par centimetru, nav jābaidās no endo-
skopijas kā smagas un nepatīkamas procedūras.
Endoskopijas iekārta, ko izmanto Daugavpils 
reģionālajā slimnīcā, ir �rmas Olympus (viens no 
trim galvenajiem diagnostikas aparatūras ražo-
tājiem) jaunākais sasniegums.

Ja pacientam ir saslimšanas pazīmes (dedzinā-
šanas sajūta, rīšanas traucējumi, sāpes), viņam ir 
jāvēršas pie ģimenes ārsta, lai saņemtu nosūtī-
jumu uz izmeklēšanu. DRS rindā uz endoskopiju 
būs jāgaida 1–2 nedēļas. Ar ģimenes ārsta nosū-
tījumu izmeklēšana maksā 4,27 eiro (pacienta 
iemaksa), bez nosūtījuma – 42,50 eiro.
– Vai patoloģisku barības vada atvilni var 
izārstēt? 
– Kā jebkura hroniska saslimšana, arī GEAS prasa 
ilgstošu terapiju, ņemot vērā pacienta vecumu, 
blakus saslimšanas un komplikācijas. Neskaitot 
medikamentozo (skābi samazinošu) terapiju, 
svarīgs nosacījums atviļņa slimības ārstēšanā ir 
pacienta dzīvesveida maiņa. Tas paredz vien-
kāršu nosacījumu ievērošanu:

 zpārmērīgi nelietot treknu ēdienu un produk-
tus, kas kairina barības vada gļotādu (alko-
hols, šokolāde, kafija, citrusaugļi, pipari, 
etiķis, garšvielas, gāzēti dzērieni, produkti uz 
tomātu bāzes);
 z iet gulēt ne agrāk kā trīs stundas pēc pēdē-
jās maltītes;
 znelietot savelkošās siksnas un korsetes;
 zsamazināt svaru;
 zatmest smēķēšanu.

Parasti GEAS pacienti ārstējas ambulatori. Stacio-
nārā slimniekus ievieto tikai nopietnās situācijās: 
ja medikamentozā terapija, kas vērsta uz kuņģa 
sekrēcijas nomākšanu, bijusi ar zemu efektivi-
tāti un ir parādījušās GEAS komplikācijas: čūlas, 
striktūras, Bareta barības vads (izmaiņas barī-
bas vada lejasdaļas gļotādā). Šajā gadījumā pie-
lieto dažādas operatīvās ārstēšanas metodes, 
kuru uzdevums ir atjaunot dabīgo barjeru starp 
kuņģi un barības vadu. Mūsdienu laparoskopiskās 

operāciju metodes ļauj samazināt operāciju 
traumatismu un paplašināt ķirurģiskās ārstēša-
nas iespējas.
– Kādas komplikācijas var radīt atviļņa slimība?
– Kuņģa saturs, ilgstoši iedarbojoties uz barības 
vada gļotādu, rada tās bojājumus un var izrai-
sīt patoloģiskas izmaiņas barības vadā. Nonākot 
mutes dobumā, kuņģa skābe var izraisīt zobu 
emaljas bojājumus, kariesu, periodontītu.
Pastāv virkne GEAS bronhu, plaušu un LOR izpaus-
mju: hronisks klepus, pneimonija, bronhiālās 
astmas lēkmes, sinusīti, laringīts, faringīts, balss 
aizsmakums, disfonija (balss saišu vājums).
Lielākos draudus, protams, rada, adenokarci-
noma – barības vada vēža gadījumu skaits ik 
gadu pieaug. Tas ir saistīts arī ar neārstētu atvilni: 
jo ilgāk cilvēkam ir neārstētas grēmas (nekon-
trolēts hronisks iekaisuma process), jo lielāka ir 
audzēju varbūtība. Slimību lielākoties diagnos-
ticējam vīriešiem, taču pēdējā laikā palielinās arī 
saslimušo sieviešu skaits. Arī vecuma ziņā barī-
bas vada vēzis kļūst «jaunāks». Lielākā daļa valsts 
organizēto onkoloģisko saslimšanu diagnostikas 
programmu ir paredzētas pacientiem vecumā pēc 
50 gadiem. Manuprāt, labāk sākt pārbaudīties, jau 
sasniedzot 40 gadu vecumu. It īpaši, ja ir ģenē-
tiska predispozīcija onkoloģiskai slimībai. Agrīna 
diagnostika un savlaicīga, efektīva GEAS ārstēšana 
nepieciešama, lai nepieļautu slimības progresē-
šanu un izvairītos no komplikācijām, tostarp no 
barības vada vēža.
– Ko jūs ieteiktu atviļņa slimības profilaksei?
– Ir jāsāk ar dzīvesveida maiņu, lai nenonāktu 
līdz nepieciešamībai ārstēties. Jebkuram medi-
kamentam ir kādas blaknes: piemēram, ja sie-
viete menopauzē maz kustas un pastāvīgi lieto 
skābi pazeminošus preparātus, viņai palielinās 
kaulu lūzumu risks.
Diemžēl pēdējā laikā mūsu dzīvesveids ir stipri 
mainījies: cilvēki ēd neveselīgi un tam nepiemē-
rotā laikā, par daudz lieto gāzētus dzērienus (tajos 
savukārt ir ogļskābe, kas kairina kuņģa gļotādu). 
Tomēr galvenā problēma ir pārēšanās: gandrīz 
visiem GEAS pacientiem ķermeņa masas indekss 
pārsniedz 30!
Lai cilvēks būtu vesels, ir laiks atcerēties, kas ir 
norma. Atcerēties to, ko mums visiem mācīja 
bērnībā: ir jāēd mierīgi, nesteidzoties, kārtīgi 
sakošļājot ēdienu. Ir jāēd nevis 1–2 reizes dienā 
tā, ka pēc tam nevar pakustēt, bet 4–6 reizes 
nelielām porcijām, tā, lai paliek viegla izsalkuma 
sajūta. Jācenšas uzturā lietot zemas kaloritātes 
produktus, kas bagāti ar šķiedrvielām: kāpostus, 
burkānus, ķirbjus, dažādus salātus, pilngraudu 
putras. Organismam jānodrošina vecumam 
atbilstoša �ziskā slodze, jāsporto – tas stiprina 
muskulatūru (tostarp vēdera dobuma musku-
ļus) un palīdz saglabāt normālu svaru. Ir rūpīgi 
jāseko līdzi zobu stāvoklim, regulāri jāapmeklē 
stomatologs. Un, protams, jātiek vaļā no kaitī-
giem ieradumiem: smēķēšanas un pārmērīgas 
alkohola lietošanas.

Gļebs Deļmans: «Galvenā problēma ir pārēšanās: gandrīz visiem GEAS pacientiem 
ķermeņa masas indekss pārsniedz 30! Lai cilvēks būtu vesels, ir laiks atcerēties, kas 
ir norma.»
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Slimības cēlonis – dzīvesveids
Neskaitot medikamentozo (skābi samazinošo) terapiju, svarīgs no-
sacījums atviļņa slimības ārstēšanā ir pacienta dzīvesveida maiņa. 
Tas paredz vienkāršu nosacījumu ievērošanu:
zz pārmērīgi nelietot treknu ēdienu un produktus, kas kairina ba-
rības vada gļotādu (alkohols, šokolāde, kafija, citrusaugļi, pipari, 
etiķis, garšvielas, gāzēti dzērieni, produkti uz tomātu bāzes);
zz iet gulēt ne agrāk kā trīs stundas pēc pēdējās maltītes;
zz nelietot savelkošās siksnas un korsetes;
zz samazināt svaru;
zz atmest smēķēšanu.

INFORMĀCIJAI

Galvenais iemesls 
visu kuņģa zarnu 
trakta saslimšanu 
pieaugumam ir 
dzīvesveids: sistemātiska 
pārēšanās, ēšana pēc 
pulksten 22:00, kaitīgie 
ieradumi (smēķēšana, 
pārmērīga alkohola 
lietošana), stress.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ILZE AUSTRUMA

Mūsdienās Latvijā un arī Rietumeiropas 
valstīs pirmo vietu mirstības ziņā ieņem 
kardiovaskulārās slimības. Kaut arī par 
šīm slimībām un to izraisītajām sekām ir 
dzirdēts daudz, tikai retais rūpējas par 
savu veselību tik lielā mērā, lai šīs saslim-
šanas ietu secen.

Kā pasargāt sevi no sirds un asinsvadu slimībām, 
jautājam P. Stradiņa Klīniskās universitātes slim-
nīcas kardiologam Andrim Skridem.

– Kas ir kardiovaskulārās slimības (KVS)?
– Tās ir sirds un asinsvadu saslimšanas, kuru raša-
nās lielākoties saistīta ar asinsvadu aizkaļķoša-
nos. Tas var notikt gan ar paša sirds muskuļa, 
gan kāju, galvas u.c. asinsvadiem. Tieši šī aiz-
kaļķošanās ir galvenā problēma, kas var novest 
pie sirds mazspējas, miokarda infarkta, insulta 
un pat kāju gangrēnas.
– Kas veicina šo procesu?
– Ietekmējamie un neietekmējamie (ģenētika, 
dzimums) riska faktori. Ja ģenētiku mēs šobrīd 
ietekmēt nevaram, tad par ietekmējamiem riska 
faktoriem ir vērts aizdomāties un tos novērst.

– Pastāstiet nedaudz vairāk par ģenētisko 
predispozīciju. Ko cilvēks var darīt, lai izvai-
rītos no saslimšanas ar kardiovaskulārām sli-
mībām, ja kādam no viņa ģimenes locekļiem 
tās ir bijušas?
– Ja vecākiem ir bijusi asinsvadu aizkaļķošanās, 
ir īpaši jāpiedomā, kā izvairīties no ietekmē-
jamiem riska faktoriem, lai šī slimība nerastos 
agrīni. Gadījumā, ja iedzimtības dēļ no asinsvadu 
aizkaļķošanās tomēr nevarēs izvairīties, ir svarīgi 
tās sākšanos novilcināt, proti, lai tā neparādītos 
40–50 gadu vecumā, bet gan daudz vēlāk. Tāpēc 
ir būtiski ikdienā domāt par to, kā izvairīties no 
riska faktoriem, tādējādi mazinot saslimstības 
un mirstības iemeslus.
– Kādi ir riska faktori, kurus iespējams 
novērst? 
– Protams, mēs nevaram ietekmēt dzimumu, 
vecumu, bet tajā pašā laikā varam izvairīties 
no lielākā asinsvadu ienaidnieka – smēķēša-
nas, kas aizkaļķo kāju un koronāros asinsvadus. 
Ja cilvēkam rūp viņa veselība un dzīves kvali-
tāte, smēķēšana ir pirmais, no kā būtu jāatsakās. 
Cigaretes pie mums ir samērā lētas, un daudzi 
ar to palīdzību mēģina atrisināt problēmas. Ar 
gadiem rodas pieradums un tad atmest smē-
ķēšanu nav viegli. Tomēr, lai cik grūti to būtu 

izdarīt, šīs pūles ir tā vērtas. Tāpat ietekmējamie 
riska faktori ir neracionāls uzturs un palielināts 
ķermeņa svars, kā arī nepietiekama �ziskā akti-
vitāte. Pie riska faktoriem var minēt arī paaug-
stinātu arteriālo asinsspiedienu un holesterīna 
līmeni, cukura diabētu. Ja ir šīs saslimšanas, tās 
jākontrolē un jālieto medikamenti, kas prob-
lēmu samazina.
– Ja novērš minētos riska faktorus – holeste-
rīna, asinsspiediena līmeni tur normas robe-
žās, regulāri pārbauda cukura līmeni –, tad 
problēma varētu nopietni neizpausties, kaut 
arī vecāki slimojuši?
– No Rietumu pasaules atšķiramies ar to, ka 
mūsu cilvēkiem ateroskleroze sākas jau 40 
gadu vecumā un vīrieši no infarktiem mirst 
40–45 gados. Nekur Rietumeiropā tā nav, jo 
tur cilvēki ēd veselīgāk, vairāk kustas, tik daudz 
nesmēķē, līdz ar to ateroskleroze viņiem attīs-
tās daudz vēlāk. Lai arī pasaulē, tāpat kā Lat-
vijā, mirstība no kardiovaskulārajām slimībām 
ieņem pirmo vietu, tur cilvēki no šīm saslimša-
nām mirst vēlāk. Tas lielā mērā atkarīgs no visiem 
manis nosauktajiem riska faktoriem. Un arī no tā, 
ka mūsu pacienti nelieto zāles, uzskatot, ka tās 
tikai kaitē. Ja ārsts ir nozīmējis medikamentus, 
tad tie noteikti jādzer. Bieži vien pacients ārsta 

izrakstītās zāles kādu laiku tiešām lieto, bet tad 
tās beidzas. Viņš nesteidzas iet pie ārsta, uzska-
tīdams, ka nekas ļauns jau nenotiks, ja medika-
mentus kādu laiku nedzers. Citi savukārt uzskata, 
ka kurss ir beidzies, ja ārsta izrakstītais zāļu iepa-
kojums ir izlietots. Tā ir viena no lielākajām pie-
ļautajām kļūdām. Gribu uzsvērt – gan arteriālo 
hipertensiju, gan sirds asinsvadu aizkaļķošanos 
bez medikamentiem izārstēt nevar, turklāt zāles 
lielā daļā gadījumu ir jādzer līdz mūža beigām. 
Ja ārsts uzsvēris, ka tās jālieto, tad tā arī jādara 
un nav jāfantazē, ka nu jau pietiks.
– Ja cilvēks asinsspiedienu kontrolē mājas 
apstākļos, kādai jābūt normai, kuru pār-
sniedzot, nekavējoties jādodas pie ārsta un 
varbūt jāsāk dzert asinsspiedienu pazemi-
noši medikamenti?
– Normai jābūt ne lielākai par 130/80 mm Hg. 
Protams, ja ir arteriālā hipertensija, vispirms 
jādomā par dzīvesveidu – noteikti jāierobežo 
sāls daudzums uzturā, jāēd veselīga pārtika, tur-
klāt nepieciešamas �ziskās aktivitātes. Ja, to visu 
ievērojot, tomēr saglabājas arteriālā hipertensija, 
noteikti jālieto medikamenti.
– Sekot holesterīna līmenim ir modes ten-
dence vai nopietna lieta, kam ir jāpievērš 
uzmanība? 

Pasargāt savu sirdi un asinsvadus
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Andris Skride: «Holesterīnam izgulsnējoties asinsvadu sieniņās, pastiprinās to aizkaļķošanās process, kas var novest pie infarkta, insulta, kāju asinsvadu aizkaļķošanās un 
citām problēmām. Tāpēc paaugstināto holesterīna līmeni nedrīkst ignorēt – pret to ir jācīnās.»
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– Par holesterīnu pēdējā laikā tiek runāts daudz, 
jo tam ir būtiska loma organisma normālā funk-
cionēšanā. Holesterīns ir taukiem līdzīga viela, 
kas atrodas praktiski visos organisma audos. Tas 
nepieciešams šūnu membrānas normālai funk-
cionēšanai, no tā organismā sintezējas daudzi 
hormoni – testosterons, progesterons, estro-
gēni, virsnieru hormoni u.c. No tā veidojas arī 
žultsskābes, ar kuru palīdzību organismā spēj 
uzsūkties uztura tauki un tiek izvadīti vielmai-
ņas blakusprodukti. 80% holesterīna organisms 
sintezē pats (to ražo aknas), bet 20% tajā nonāk 
ar pārtiku. Līdz ar to cilvēks var ietekmēt tikai 
šo mazo daļu.
– Holesterīns tiek dalīts augsta blīvuma jeb 
labajā un zema blīvuma jeb sliktajā.
– Nereti cilvēkiem ar paaugstinātu holesterīna 
līmeni labā holesterīna organismā ir maz, bet 
sliktā – par daudz. Holesterīna līmenim ir jāseko 
un nedrīkst pieļaut, ka tas būtu paaugstināts, 
jo tas ir viens no KVS riska faktoriem. Holesterī-
nam izgulsnējoties asinsvadu sieniņās, pastipri-
nās to aizkaļķošanās process, kas var novest pie 
infarkta, insulta, kāju asinsvadu aizkaļķošanās un 
citām problēmām. Tāpēc paaugstināto holeste-
rīna līmeni nedrīkst ignorēt – pret to ir jācīnās.
– Kā to var izdarīt? Pietiek tikai ar veselīgu 
uzturu vai obligāti jādzer arī medikamenti?
– Ārsta kompetencē ir atbildēt uz jautājumu, vai 
pacientam pietiek ar dzīvesveida korekcijām, vai 
arī jāsāk lietot medikamenti. Ja pacients veic 
izmeklējumus, piemēram, miega artēriju sono-
grā� ju, un ir redzama kaut neliela asinsvadu aiz-
kaļķošanās vai tiek konstatētas aterosklerotiskās 
pangas jeb sabiezējumi, obligāti jālieto statīnu 
grupas medikamenti. Ir situācijas, kad medika-
menti jālieto arī pro� laktiski.
– Kāpēc medikamenti būtu jādzer tad, kad 
slimības vēl nav? Vai tas nozīmē, ka cilvē-
kiem tos ieteicams lietot profi lakses nolūkā?
– Ir jāizvērtē visi pacienta riska faktori. Ja tie 
ir vairāki, turklāt ar dzīvesveidu holesterīna 
līmeni samazināt neizdodas, pilnīgi iespējams, 
ka medikamenti būs jādzer arī pro� laktiski. Taču 
to izlems tikai un vienīgi ārsts, ņemot vērā riska 
faktorus un analīžu rezultātus. Bet, kā jau minēju, 
ja slimība ir sākusies un ir kaut vai neliela asins-
vadu aizkaļķošanās, zāles jālieto obligāti. Ja ārsts 
izraksta statīnu grupas medikamentu, tas neno-
zīmē, ka zāles ir domāts tikai un vienīgi holes-
terīna līmeņa normalizēšanai. Tās vienlaikus 
palīdzēs cīnīties arī pret aterosklerozi – slimību, 
kad asinsvados no iekšienes veidojas iekaisums. 
Zāles samazinās gan šo iekaisumu, gan asins-
vadu aizkaļķošanās procesu.
– Vai statīnu grupas medikamenti neizraisa 
nekādas blakussaslimšanas un pacientiem 
nav jāuztraucas par to, ka, sākot tos dzert, 
parādīsies problēmas?
– Ja ārsts šos medikamentus ir nozīmējis, tad 
tos droši var dzert un tas arī jādara. Tad jau drī-
zāk ir jāpiesargājas lietot aspirīnu, ko ikviens var 
nopirkt aptiekā bez receptes – šīs zāles paredzē-
tas pret trombocītu salipšanu. Aspirīnam mēdz 
būt vēl vairāk blakusparādību nekā statīniem. 
Ar to gribu teikt, ka statīnu lietošana ir droša.
– Kam biežāk ir paaugstināts holesterīna 
līmenis – sievietēm vai vīriešiem?
– To nevar strikti nodalīt. Es domāju, ka šis skait-
lis ir apmēram vienāds.
– Kam ir jāpievērš īpaša uzmanība, ja holeste-
rīna līmenis ir paaugstināts? Vai ir jāņem vērā 

ne tikai kopējais holesterīna skaitlis, bet arī 
frakcijas – augsts sliktais holesterīns, zems 
labais, augsts triglicerīdu līmenis?
– Vienmēr ir jānosaka abas holesterīna frak-
cijas – jāzina, kāds ir sliktais un kāds – labais 
holesterīns. Ja sliktā skaitlis ir liels, ārsts, visti-
camāk, nozīmēs statīnu grupas medikamentus, 
un tie būs jālieto. Runājot par triglicerīdiem, 
tie arī ir ļoti nozīmīgi asinsvadu aizkaļķoša-
nās procesa veicināšanā, tāpēc tie, tāpat kā 
holesterīns, vienmēr ir jānosaka. Paaugstināts 
triglicerīdu līmenis ne tikai bojā asinsvadus, 
bet rada arī palielinātu aizkuņģa dziedzera 
iekaisuma risku. Cilvēkiem, kuriem ir paaug-
stināts triglicerīda līmenis, biežāk mēdz būt 
pankreatīts – aizkuņģa dziedzera iekaisums. 
Palielinātu triglicerīdu līmeni asinīs veicina 
aptaukošanās, hipotireoze (pazemināta vai-
rogdziedzera funkcija), cukura diabēts, hro-
nisks alkoholisms. Cilvēkiem, kuriem ir kāda 
no minētajām problēmām, noteikti regulāri 
jānosaka triglicerīdu līmenis.
– Kādās robežās ir jābūt holesterīnam un 
triglicerīdiem? 
– Pieļaujamās normas cilvēka asinīs ir šādas: 
triglicerīdi – mazāk par 1,7 mmol/l, kopējais 
holesterīns – mazāk par 5 mmol/l, zema blīvuma 
(sliktais) holesterīns – ne vairāk kā 3 mmol/l, aug-
sta blīvuma (labais) holesterīns vīriešiem vairāk 
kā 1 mmol/l, sievietēm – virs 1,2 mmol/l.
– Ja pacients pie ģimenes ārsta regulāri neiet 
un arī ārsts neliekas par viņu ne zinis, ik pēc 
kāda laika ikvienam vajadzētu aiziet un 
nodot analīzes, lai noteiktu holesterīna un 
triglicerīdu līmeni?
– Reizi gadā jebkuram cilvēkam būtu pienākums 
pret savu veselību nodot asins analīzes. Mūsdie-
nās nemaz nav nepieciešams vispirms iet pie 
ģimenes ārsta un ņemt norīkojumu uz analī-
zēm, jo nekur tas speciāli netiek prasīts. Katrs 
cilvēks, ja viņš interesējas par savu veselību, var 
iet uz laboratoriju, nodot asinis un pateikt, ka 
grib noteikt holesterīna līmeni.
– Ja cilvēks vispirms mēģina holesterīna 
līmeni pazemināt ar veselīgu pārtiku un 
fiziskām aktivitātēm, cik šis periods var 
ilgt, lai redzētu, vai izdodas sasniegt vēlamo 
rezultātu? 
– Divus trīs mēnešus. Pusgads jau būs par ilgu. 
Bet, ja pacientam jau ir kaut neliela asinsvadu 
aizkaļķošanās, nedrīkst gaidīt ne dienu – ir 
jālieto zāles.
– No kādiem pārtikas produktiem vajadzētu 
izvairīties cilvēkiem ar paaugstinātu holes-
terīna līmeni?
– Jāizvairās no trekniem produktiem, piemē-
ram, piena, gaļas. Arī smalkmaizītes nav vēlamas. 
Tomēr pavisam atteikties no gardām lietām arī 
nebūtu pareizākais risinājums. Vienīgi jāskatās, 
lai neēstu treknus produktus. Piemēram, gaļu 
var ēst, bet vislabāk izvēlēties jaunlopu vai medī-
jumu. Un jāievēro mērenība.
– Varbūt akcents jāliek uz augļiem un 
dārzeņiem? 
– Nav gluži pareizi pārtikt tikai no augļiem un 
dārzeņiem – ēdienam jābūt sabalansētam. Pro-
tams, būtu labi, ja trešo daļu no šķīvja aizņemtu 
dārzeņi, bet ir jāēd arī gaļa, rīsi, griķi. Šobrīd ir 
plaši pieejama informācija par veselīgu uzturu, 
un katram tā būtu jāzina.
– Cik bieži pacientam jāpārbauda holesterīna 
līmenis, ja tas ir paaugstināts?

– Ja holesterīns ir paaugstināts un pacients lieto 
zāles, reizi pusgadā tas noteikti būtu jāpārbauda.
– Ja ir izrakstīti statīnu grupas medikamenti, 
cik ilgi tie jālieto? Vai var atteikties no zālēm, 
ja, atkārtoti nosakot holesterīna līmeni, tas 
ir normas robežās?
– To varētu darīt tikai tādā gadījumā, ja tiešām 
ne ar vienu izmeklējumu slimība nav pierādīta. 
Ja pacientam ir kāju, miega artērijas vai sirds 
asinsvadu ateroskleroze vai pat visas kopā, kaut 
arī holesterīns ir normas robežās, statīnu prepa-
rāti ir jālieto mūža garumā. Turpretī, ja pacien-
tam asinsvadi nav aizkaļķojušies un ir izdevies 
holesterīna līmeni normalizēt, tad, iespējams, 
drīkst atcelt statīnu medikamentus, turpmāk 
uzmanīgi novērojot holesterīna līmeni. Tomēr 
katrā ziņā to izlems ārstējošais ārsts.
– Kad pacients ir sācis lietot holesterīna 
līmeni pazeminošus medikamentus, cik ātri 
jānotiek pārbaudei, vai tie iedarbojas?
– Pirmajai pārbaudei jābūt pēc sešām nedēļām. 
Bez holesterīna ir jāpārbauda aknu fermenti, jo 
reizēm (bet tas, par laimi, ir reti) medikamenti 
veicina aknu šūnu nekrozi.
– Ir nācies dzirdēt cilvēkus sakām: es jau 
lietoju zivju eļļu, visādus vitamīnus, kālab 
man vēl būtu jādzer holesterīnu pazemi-
noši medikamenti!
– Zivju eļļa diemžēl neiedarbojas uz iekaisuma 
procesu asinsvados, tā neaptur šo problēmu, 
kā to dara statīni. Ne velti par šo medikamentu 
izgudrošanu ir piešķirta Nobela prēmija medi-
cīnā. Tas ir medikaments, kas faktiski pasargā 
pacientu no nāves pat vairāk nekā aspirīns.
– Jūs jau vairākas reizes minējāt aspirīnu. 
Kāpēc tas būtu jādzer?
– Aspirīns jālieto visiem cilvēkiem pēc miokarda 
infarkta, asinsvadu stentēšanas, pie slodzes ste-
nokardijas. Aspirīns ļauj izvairīties no tromba vei-
došanās, savukārt nepasargā no aizkaļķošanās 
procesa. Parasti statīnu grupas medikamenti un 
aspirīns jālieto kopā.
– Pēdējā laikā ir dzirdēts viedoklis, ka aspi-
rīns ir medikaments, ko nevajadzētu lietot.
– Ja pacientam ir koronārā sirds slimība jebkurā 
tās formā, tad aspirīns ir jādzer.
– Vai bieži nākas sastapties ar gadījumiem, 
kad pacienti viņiem vien zināmu iemeslu dēļ 
nelieto medikamentus tā, kā tie ir nozīmēti? 
Kā jūs motivētu pacientus dzert zāles?
– Protams, šādi gadījumi ir bieži, bet es vēlreiz 
uzsveru: ja ārsts nozīmējis zāles, tās ir jālieto, 
jo nekas cits nepalīdzēs. Tur jau ir tā problēma, 
ka daudziem nepieciešama motivācija. Ģime-
nes ārstam, iespējams, nav tik daudz vaļas to 
darīt, jo katram pacientam atvēlēts konkrēts 
laiks, kurā jāpagūst izdarīt daudzas lietas. Varbūt 
talkā varētu nākt izglītības māsiņas. Tāpat jābūt 
izglītojošai informācijai presē, sociālajos tīklos.
– Viena lieta ir mirstība no kardiovaskulārām 
slimībām. Bet tieši aterosklerozes dēļ, kad 
aizkaļķojušies asinsvadi, var veidoties gan-
grēna, un cilvēkam jāamputē kāja.
– Vienam asinsvadu aizkaļķošanās ir kājās, 
otram – sirdī, vēl kādam – abās vietās. Tomēr sli-
mības cēlonis ir viens un tas pats. Aizkavēt asins-
vadu aizkaļķošanos kājās, lai varētu izvairīties 
no gangrēnas un līdz ar to arī no kājas amputā-
cijas, var tikai un vienīgi statīnu grupas medika-
menti. Nesen izskanēja informācija par cilmes 
šūnu ievadīšanu pacientiem, kuriem aizkaļķo-
jušies kāju asinsvadi. It kā tas palīdzot. Tās visas 

ir tikai fantāzijas. Personīgi es to uzskatu par cil-
vēku maldināšanu. Te palīdzēt var tikai pierādīti 
medikamenti un ķirurģija. Un arī ne dziednieki, 
kas sola izveseļošanos.
– Nesen televīzijā izskanēja fakts, ka ik gadu 
aterosklerozes dēļa Latvijā tiek amputēts 
tūkstotis kāju.
– Ne velti es uzsvēru, ka šī slimība ir ļoti 
nopietna – aterosklerozes dēļ artērija, kas iet uz 
kāju pirkstiem, pamazām aizkaļķojas, kāja netiek 
apasiņota un tā, vienkārši izsakoties, sapūst. Tas 
pats attiecas arī uz sirdi – ik dienu aterosklerozes 
dēļ ar sirds problēmām nomirst vairāki pacienti. 
Daudziem pacientiem kājas varētu glābt asins-
vadu ķirurģija, bet pieļauju, ka cilvēki vienkārši 
par vēlu tiek nosūtīti pie šiem ārstiem. Ja mēs 
runājam par asinsvadu aizkaļķošanos kājās, 
jādzer medikamenti un jāizmanto asinsvadu 
ķirurģija. Ja sākas gangrēna un kāju neamputē, 
cilvēks divu trīs dienu laikā var nomirt.
– Ja sievietes vēl pievērš uzmanību savai 
veselībai, tad vīrieši bieži vien neliekas par 
to ne zinis.
– Tas ir tāds latviešu fenomens, jo jebkurā Rie-
tumeiropas valstī vīrieši rūpējas par savu vese-
lību tieši tāpat kā sievietes. Tā ir problēma, kas, 
iespējams, pie mums saglabājusies vēl kopš 
padomju laikiem. Tas, ka par veselību jārūpējas 
visiem, ir jāieaudzina jau ģimenē.
– Ko jūs gribētu novēlēt pacientiem?
– Rūpēties par veselību nav tikai ārsta pienākums – 
tas jādara pašiem pacientiem. Savukārt ārsta uzde-
vums ir vadīt terapiju un ieteikt labāko.

Ateroskleroze – viena no visbiežāk sastopamajām hroniskajām 
asinsvadu slimībām. Izpaužas kā taukiem līdzīgu vielu, galvenokārt 
holesterīna, nogulsnēšanās artēriju sienās, kas šos asinsvadus sašau-
rina. Aterosklerozes rezultātā artēriju iekšienē var veidoties trombi, 
kas var izraisīt miokarda infarktu, insultu un pēkšņu nāvi.
Holesterīns – dabīga taukviela, kas veidojas aknās un atrodas šūnu 
membrānā. Ļoti neliels daudzums ir nepieciešams D vitamīna un 
virsnieru hormonu sintēzei organismā. Zema blīvuma (sliktais) holes-
terīns – tiek transportēts no aknām uz citiem audiem, cirkulē asinīs 
ilgstoši un nonāk asinsvados. Augsta blīvuma 
(labais) holesterīns – tiek transportēts no 
audiem, tostarp asinsvadiem, atpakaļ 
uz aknām.

Skaidrojošā vārdnīca

terīns – tiek transportēts no aknām uz citiem audiem, cirkulē asinīs 
ilgstoši un nonāk asinsvados. Augsta blīvuma 
(labais) holesterīns – tiek transportēts no 

Saskaņā ar Eiropas Kardiologu asociācijas rekomendācijām
zz Kopējais holesterīns < 5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 3 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķa skaitļi

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

Holesterīna mērķi 
pacientiem ar vairākiem 
KVS attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu 
KVS
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Vīriešuveselības avīze

ILZE AUSTRUMA

Televīzijā redzētās reklāmas par biežu 
celšanos naktī, lai dotos uz labierīcī-
bām, daudziem jauniem vīriešiem liek 
pasmīkņāt, jo ir pārliecība, ka viņus tas 
nekad neskars! Bet, jo vairāk vīrietim 
gadu, jo aktuālāka kļūst šī problēma. 
Viens no iemesliem ir labdabīga prosta-
tas hiperplāzija. Pēc statistikas datiem 50 
gadu vecumā tā sastopama pusei stiprā 
dzimuma pārstāvju.

Kas ir šī slimība un kā ar to cīnīties, skaidro 
SIA Uroklīnika urologs Alvis Laukmanis.

– Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?
– Vīriešu prostata sastāv no stromāliem un dzie-
dzera audiem. Labdabīga prostatas hiperplāzija 
(LPH) ir šo audu pieaugums jeb dzimumlocekļa 
palielināšanās, kas rodas, vīrietim novecojot. Dzie-
dzera audi producē prostatas dziedzera sekrētu, 
savukārt stromas audi sastāv no dažādiem saist-
audiem, gludās muskulatūras un neiroendo-
krīnām šūnām, kas rada pārējo dzimumlocekļa 
masu. Būtībā LPH ir labdabīgs prostatas audzējs. 
Tā ir plaši izplatīta veselības problēma, un fak-
tiski neviens stiprā dzimuma pārstāvis, ja viņa 
asinīs cirkulē testosterons, kuru producē vismaz 
viens sēklinieks, no tās neizvairīsies. Protams, ja 
nodzīvos pietiekami ilgi. Jautājums ir tikai par to, 
kādā vecumā šī problēma sāksies un cik tā būs 
nopietna. Ar palielinātas prostatas problēmu var 
saskarties daudzi stiprā dzimuma pārstāvji, kas 
vecāki par 40 gadiem, un vairāk nekā 90% vīriešu, 
kas sasnieguši 80 gadu vecumu.
– Kādi simptomi var liecināt, ka vīrietim ir LPH?
– Viens no simptomiem, kas mazina vīrieša dzī-
ves kvalitāti, ir urinācijas ritma izmaiņas, proti, 
viņam naktīs biežāk jāceļas, lai dotos uz tualeti. 
Var būt arī nepieciešamība to darīt neatliekamā 
kārtā. Medicīnā to dēvē par kairinājuma simpto-
mātiku. Citas izpausmes ir grūtības sākt urinēšanu 
(strangūrija) un pilināšana pēc tās. Turklāt sakarā 
ar prostatas palielināšanos var samazināties uri-
nācijas strūklas stiprums un apjoms.
– Saskaroties ar šīm problēmām, daudzi vīrieši 
nevis dodas pie ārsta un kopīgiem spēkiem 
mēģina tās risināt, bet iet uz aptieku un 
iegādājas plaši reklamētās zāles. Kā jūs uz 
to skatāties?
– Varu teikt, ka tas nav ne labi, ne slikti. Galve-
nais ir fakts, ka vīrietis kaut ko dara sevis labā. 
Tātad viņš ir bijis spiests atzīt, ka viņam ir prob-
lēmas, un ir liela varbūtība, ka ar laiku viņš atnāks 
arī pie ārsta – tas tomēr būtu pareizākais risinā-
jums. Jāņem vērā, ka plaši reklamētie medika-
menti ir augu valsts preparāti, un tie var nelīdzēt. 
Kaut gan pēdējā laikā ir veikti daudzi pētījumi, kuri 
apstiprina nelielu šo medikamentu efektivitāti. Tā 
kā pilnībā noliegt to iedarbību nevar.
– Labāk tomēr sadūšoties un aiziet pie ārsta?
– Ja vīrietim ir vajadzība iet uz aptieku un pirkt 
minētos augu valsts preparātus, tas nozīmē, ka 
viņam saruna ar ārstu ir absolūti nepieciešama. 
Iespējams, vīrieša sūdzības ir atrisināmas bez 
zālēm, bet, ja nepieciešams, ārsts izrakstīs medi-
kamentus. Jāņem vērā, ka ir arī otra daļa pacientu 
(par laimi, tā nav liela), kuriem aiz šīs simpto-
mātikas var slēpties nopietnas slimības. Un to 
nedrīkst ignorēt. Tieši tāpēc ir jāiet pie ārsta un 
jānoskaidro, kāds ir problēmas rašanās iemesls – 
ļaunākā gadījumā tieši ar tādu pašu simptomātiku 

vīrietim var tikt uzstādīta arī prostatas vēža diag-
noze. Tāpēc vispirms ir jāizslēdz citas saslimšanas. 
Ja ārstam ir pārliecība, ka tā tiešām ir tikai un vie-
nīgi LPH, ļoti iespējams, ka ārsts vīrietim ieteikts 
lietot reklamētos līdzekļus vai arī izrakstīs citus.
– Vai LPH vienmēr var ārstēt?
– Jā. Cits jautājums – vai to vienmēr vajag darīt.
– Ja nepieciešama ārstēšana, kā tā izpaužas?
– Ir divu veidu ārstēšana – medikamentoza un 
ķirurģiska. Mūsdienās gandrīz visos gadījumos sāk 
ar zālēm. Izņēmums ir situācijas, kad pacients vil-
cinājies tik ilgi, ka sākušies sarežģījumi, kas prasa 
neatliekamu ķirurģisku iejaukšanos.
– Gadījumos, kad ārsts izrakstījis medikamen-
tus, cik ilgi tie jālieto? Vai tas jādara regulāri 
līdz mūža beigām jebšu, situācijai uzlabojo-
ties, zāles var pārtraukt dzert?
– Medikamenti ir jālieto ilgstoši un nepārtraukti. 
Tas ir tieši tāpat kā, piemēram, ārstējot asins-
spiedienu. Bet dzīve ir dzīve, un ir situācijas, kad 
pacients zāles dzer kursa veidā, ar pārtrauku-
miem, jo dažreiz mēdz aizmirst laikus atnākt pie 
ārsta pēc receptes, citreiz trūkst naudas zāļu iegā-
dei. Nevar teikt, ka tas būtu ārkārtīgi kaitīgi. Vien-
kārši tad ārstēšana vairs nav tik efektīva.
– LPH ārstēšanai paredzēto recepšu medika-
mentu klāsts ir plašs?
– Nē, tas tā nav. Vienīgi vienas ķīmiskās formulas 
medikamentu nosaukumi var būt dažādi. Uro-
logs, uzstādot diagnozi, izlems, kādus medika-
mentus pacientam vajadzētu lietot. Iespējams, 

tos būs nepieciešams arī kombinēt. Līdz ar to var 
teikt, ka jautājumā par zālēm saruna ar ārstu ir īsa 
un kodolīga.
– Daudzi pacienti domā, ka viņiem būs nepie-
ciešama operācija, tāpēc nevar sadūšoties 
un aiziet pie urologa. Šobrīd medicīna strauji 
attīstās, varbūt ir kāds veids, kā izvairīties no 
operācijas un citām problēmām, kas saistī-
tas ar LPH?
– Izvairīties var, ja laikus sāk lietot medikamen-
tus, kā arī dara to ilgstoši un nepārtraukti. Līdz ar 
to iespēja, ka vīrietim būs nepieciešama operā-
cija, ievērojami sarūk. Protams, visos gadījumos 
tā nebūs.
– Tātad medikamenti var samazināt operāci-
jas nepieciešamību?
– Tie ne tikai var, bet reāli arī samazina vajadzību 
pēc ķirurģiskas iejaukšanās. Tas ir pierādīts fakts, 
tāpēc ārsts, ja ir nepieciešams, iesaka lietot medi-
kamentus. Vēlos uzsvērt: 50 gadu vecumā pusei 
vīriešu atradīs LPH, bet ne visiem tā izpaudīsies 
simptomātiski. Tikai trešajai daļai no viņiem būs 
sūdzības šīs problēmas dēļ. Un tikai katram cetur-
tajam vīrietim ar sūdzībām būs nepieciešama 
ārstēšana – medikamentoza vai ķirurģiska.
– Kādā vecumā LPH visbiežāk sākas?
– Pirmās izmaiņas var konstatēt pēc 35 
gadu vecuma.
– Varbūt ir kāda iespēja no šīs saslimšanas 
izvairīties, ja par to sāk domāt jaunības gados, 
vai vismaz attālināt tās rašanos?

– Man personīgi nav ziņu pa tādām iespējām, līdz 
ar to es nevaru ieteikt. Cik man zināms, medicīna 
vēl nav atklājusi īsto iemeslu, kāpēc vīrieša orga-
nismā notiek šādas izmaiņas. Tas tiek pieskaitīts 
normālam novecošanas procesam.
– No cik gadu vecuma vīrietim vajadzētu sākt 
domāt par došanos pie urologa pat tad, ja nav 
nekādu sūdzību?
– Par to jāsāk domāt jau mātei vai tēvam: 
agrīnā vecumā zēns būtu jāparāda urologam, 
jo ir dažas lietas, kurām jāseko līdzi. Katrā ziņā 
vīrietim vajadzētu nākt pie urologa tad, ja 
viņam ir kādi jautājumi, problēmas, neskaid-
rības. Es ieteiktu to vienreiz izdarīt pubertā-
tes vai pēcpubertātes periodā, pirms aktīvas 
dzimumdzīves uzsākšanas. Tas ir vajadzīgs, lai 
jaunietis būtu pārliecināts, ka ar viņa veselību 
viss ir kārtībā. Pēc manām domām, vecums, 
kad noteikti vajadzētu parādīties urologam, ir 
50 gadi. Tas vairāk ir saistīts ar prostatas vēža 
pro�laksi, lai iespējami agrīni to varētu diag-
nosticēt. Izņēmums ir gadījumi, kad vīrietim ir 
ģenētiska predispozīcija un tuviem viņa asinsra-
diniekiem ir bijis prostatas vēzis. Tādā situācijā 
pie ārsta pirmo reizi vajadzētu atnākt 40–45 
gadu vecumā. Jāsaprot, ka LPH un prostatas 
vēzis nav nodalāmi, tāpēc nevajag uzskatīt, ka 
viena diagnoze izslēdz otru. No savas pieredzes 
varu teikt – vīrietim vienlaikus var tikt diagnos-
ticētas abas saslimšanas.
– Ja ārsts konstatē LPH, vīrietis var krist izmi-
sumā, baidoties, vai viņam tagad būs iespē-
jama normāla seksuālā dzīve.
– Šī saslimšana gandrīz nemaz neietekmē sek-
suālo dzīvi. Galvenais ir nevis sadzīvot ar pros-
tatas palielināšanos, bet nākt pie ārsta un 
problēmu risināt. Tā pati neizgulēšanās, celša-
nās naktī var vilkt līdzi veselu kaskādi dažādu 
notikumu. Ja vīrietis naktī reizes trīs pamostas, 
tad nav izgulējies. Tas nozīmē, ka viņa garastā-
voklis otrā dienā noteikti nebūs mundrs. Tas var 
radīt depresiju, darbaspēju samazināšanos, arī 
seksuālās dzīves traucējumus. Tomēr tiešā veidā 
pats �ziskais notikums – prostata palielināšanās 
– nav iemesls seksuālās dzīves izmaiņām. Var ras-
ties psiholoģiska rakstura barjeras, bet tas ir risi-
nāms jautājums. Ja vīrietis pats netiek galā, viņš 
par to var izstāstīt urologam vai doties pie psi-
hologa, psihoterapeita.
– Kā LPH tiek diagnosticēta?
– Lai ārsts varētu ātrāk un veiksmīgāk saprast 
problēmas būtību un izvērtēt esošos simpto-
mus, pirms došanās pie urologa es ieteiktu vizī-
tei sagatavoties: nevis nākt kā baltai lapai, tikai ar 
savām sūdzībām, bet jau iepriekš veikt izmeklē-
jumus. Vīrietis var ieiet Latvijas Urologu asociāci-
jas mājas lapā www.uroweb.lv un atvērt sadaļu 
Pacientiem – tur atrodama izsmeļoša informācija 
par to, kādi būtu vēlamie izmeklējumi, ejot pie 
urologa. Mājas lapā, piemēram, var uzzināt, kā 
mājas apstākļos aizpildīt IPSS jeb internacionālo 
prostatas simptomu skalu. Tāpat vīrietim pirms 
nākšanas pie urologa vēlams veikt ultrasonogrā-
�ju, kā arī nodot urīna analīzes. Asins analīzēs vaja-
dzētu noteikt prostatas speci�skā antigēna (PSA) 
līmeni. PSA ir viela, ko ražo priekšdziedzeris. Pirms 
šiem izmeklējumiem vīrietim vēlams konsultēties 
ar savu ģimenes ārstu, kurš uzrakstīs nepiecieša-
mos norīkojumu.
– Cik bieži vajadzētu nodot PSA analīzes?
– Reizi gadā. Tomēr tas nav jādara 25 gadu 
vecumā. Šīs analīzes domātas vīriešiem pēc 
40 gadiem.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Alvis Laukmanis: «Būtībā LPH ir labdabīgs prostatas audzējs. Tā ir plaši izplatīta vese-
lības problēma, un faktiski neviens stiprā dzimuma pārstāvis, ja viņa asinīs cirkulē 
testosterons, kuru producē vismaz viens sēklinieks, no tās neizvairīsies.»
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LPH – kopsolī ar vecumu



Vīriešuveselības avīze

PROSTATAS SIMPTOMU SKALA*
Atbildot uz jautājumiem, izvērtējiet pašsajūtu pēdējā mēneša laikā. 
Katrā jautājumā jāatzīmē viens atbildes variants, kas vislabāk raksturo pašreizējo situāciju.

Urinācijas simptomi Nekad Reti Mazāk kā 
pusi reižu

Apmēram 
pusi reižu

Vairāk kā 
pusi reižu

Vienmēr

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

0 1 2 3 4 5

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

0 1 2 3 4 5

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

0 1 2 3 4 5

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

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

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

0 1 2 3 4 5

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

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

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:  

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

Viduvēja Neapmieri-
noša

Slikta

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

0 1 2 3 4 5

KOPĒJAIS DZĪVES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS:  
KOPĀ:  

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

* Adaptēta no I-PSS2 (The International Prostate Symptom Score)

Labdabīga prostatas hiperplāzija - cik labdabīga?

Cutterguide: N/A Printing Process: Offset
GD: AG 24084

Size: 346x260 mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Color) 
Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0

Kas ir prostata?
● Prostata ir vīrieša reproduktīvās sistēmas daļa – pēc izskata 

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

Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?

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

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

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

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

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

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

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

Lai saņemtu konkrētus medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.
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1. Napalkov P, Maisonneuve P, Boyle P. Worldwide patterns of prevalence and mortality from benign prostatic hyperplasia. Urology. 1995; 46: 41-46.
2. McVary KT. BPH: epidemiology and comorbidities. Am J Manag Care. 2006; 12: S122-128.
3. Garraway WM, Russell EB, Lee RJ, et al. Impact of previously unrecognized benign prostatic hyperplasia on the daily activities of middle-aged and 

elderly men. Br J Gen Pract. 1993; 43: 318-321.
4. Levy A, Samraj GP. Benign prostatic hyperplasia: when to ‘watch and wait,’ when and how to treat. Cleve Clin J Med. 2007; 74 Suppl 3: S15-20.
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Vīriešuveselības avīze

SANDRA GRIETĒNA

Jau kopš bērnības saprātīgas mammas 
mazajām jaunkundzēm māca nesēdēt uz 
auksta akmens vai cementa, jo šādi iegūti 
apsaldējumi nākotnē var kaitēt sievie-
tes veselībai un reproduktīvajai funkcijai. 
Izrādās, tas pats attiecas arī uz vīriešiem – 
arī viņiem dzimumorgānu zonas apsaldē-
šana var nest nepatīkamas sekas.

Šīs un citas nianses saistībā ar vīriešu veselību 
skaidrojam sarunā ar Liepājas reģionālās slimnī-
cas uroloģi onkoloģi, Uroloģijas nodaļas virsārsti 
Dzintru Litavnieci.

– Ja sievietēm jau no pusaudzes gadiem reizi 
gadā rekomendē ginekologa apmeklējumu, 
lai rūpētos par sievišķo veselību, tad vīriešiem 
līdzīgu rekomendāciju apmeklēt vīriešu vese-
lības speciālistu nav.
– Ja mēs runājam par vīriešu veselību no uroloģi-
jas viedokļa, tad lielākoties tās ir rūpes par pros-
tatas jeb priekšdziedzera veselību.
– Kāpēc tas ir tik svarīgi?
– Tāpēc, ka saslimšana ar prostatas ļaundabīgo 
audzēju ieņem vienu no pirmajām vietām onko-
loģisko slimību uzskaitē. Turklāt bīstamākais ir tas, 

ka cilvēks pats šo saslimšanu var nepamanīt – var 
nebūt sāpju vai kādu citu uzvedinošu simptomu, 
kas liecinātu par šo slimību. To var diagnosticēt 
ar analīzēm un izmeklējumiem.
– Tas nozīmē, ka vīriešiem regulāri jāveic 
pārbaudes? 
– Pēc pašreizējām rekomendācijām pat tad, ja 
vīrietim pašam šķiet, ka ar viņa prostatas veselību 
viss ir kārtībā, sasniedzot 40 gadu vecumu, vaja-
dzētu ieplānot urologa apmeklējumu, lai pārlie-
cinātos, vai tā patiešām ir. Turklāt pie speciālista 
vajadzētu nākt ar jau gataviem prostatas speci-
�skā antigēna (PSA) testa rezultātiem. Šī vienkāršā 
asins analīze, ko veic katrā laboratorijā, ir viens no 
izmeklējumiem, kas liecina par vīrieša prostatas 
veselību. Vēl būtu vēlamas urīna analīzes. Tādi ir 
sākotnējie izmeklējumi, ar kuriem doties vizītē pie 
urologa. Tālākās sarunās par vīrieša pašsajūtu un 
dažādiem citiem simptomiem mēs vērtējam, vai 
vīrietis ir vesels, vai tomēr nepieciešami vēl kādi 
izmeklējumi. Ja viss ir kārtībā, urologs, vadoties 
pēc rezultātiem, rekomendē, pēc cik ilga laika 
būtu vēlams atkārtot izmeklējumus un vizīti. Vis-
labākajā gadījumā tie varētu būt divi trīs gadi.
–Vai katra novirze no normas PSA testā jau 
signalizē par ļaundabīgu saslimšanu?
– Nekādā gadījumā nē! Šī analīze gan vedina uz 
domām par ļaundabīgu prostatas audzēju, taču 
ne vienmēr tas tiešām ir vēzis. Novirzes analīzē tik-
pat labi var liecināt par kādu citu prostatas vese-
lības problēmu, kas nav ļaundabīga.

– Piemēram?
– Tā var būt iekaisīga saslimšana. Piemēram, hro-
nisks prostatīts vai labdabīga prostatas hiperplā-
zija, ko sauc par prostatas adenomu. Ja prostata 
ir ievērojami palielināta, novirzes parādās analīzē. 
Tomēr tas var būt arī prostatas vēzis. Turklāt ne 
vienmēr rādītāji analīzē ir stipri virs normas. Iespē-
jamas arī pavisam nelielas izmaiņas.
– Kāda ir PSA testa norma?
– Augstākā pieļaujamā robeža ir skaitlis četri. Taču, 
kā jau es teicu, šī norma ir vērtējama �lozo�ski, jo 
dažkārt vēzi var konstatēt arī gadījumos, ja rādī-
tājs ir nedaudz virs divi.
– Vai tas nozīmē, ka tikai tad, ja rādītājs ir 
nulle, nav iemesla satraukumam par prosta-
tas problēmām?
– Rādītājs nulle būs tikai tiem vīriešiem, kam jau 
ir bijušas problēmas ar prostatu un tā ir izoperēta 
vai veikta kāda cita radikāla terapija. Taču arī pēc 
radikālās terapijas veselība ir regulāri jānovēro. 
Manā praksē ir bijuši gadījumi, kad pēc prosta-
tas izoperēšanas pacienti gaida, lai PSA analīzē 
rādījums sasniegtu četri, un tikai tad dodas pie 
ārsta. Tā nedrīkst darīt. Pēc operācijas PSA līme-
nis ir jākontrolē ik pēc trim mēnešiem, jo mēs 
nekad nevaram zināt, kas šajā orgānā notiek 
šūnu līmenī. Slimība var atkal progresēt, un to 
mēs redzam analīzē.
– Tātad maldīgs ir uzskats, ka pēc operāci-
jas vairs nekad ar prostatu nebūs problēmu?
– Kā jau es teicu, arī šiem pacientiem daudzus 
gadus ir jāpaliek urologa kontrolē. PSA analīze 
ļoti labi parāda ārstēšanas efektivitāti.
– Taču prostatas vēzis var skart arī gados jau-
nus vīriešus, nevis tikai kungus pēc 50 gadu 
vecuma. 
– Protams! Manā praksē ir bijuši gadījumi, kad ar 
šo slimību saslimst 30 gadus veci vīrieši. Prostatas 
vēzis ir hormonatkarīgs audzējs. Tāpēc, jo vīrietis 
ir jaunāks, jo viņa hormonālā sistēma ir aktīvāka, 
un tāpēc arī slimība attīstās agresīvākā formā, ir 
daudz grūtāk ārstējama nekā kungiem ap septiņ-
desmit gadu vecumu, kad hormonālā sistēma ir 
tādā kā dusošā stāvoklī.
– Ko darīt jauniem vīriešiem, lai laikus konsta-
tētu prostatas ļaundabīgo audzēju?
– Vispirms ir jāzina savas ģimenes slimību vēsture 
pa vīriešu līniju. Ja tiešajiem radiniekiem ir bijis 
prostatas vēzis vai kāda cita onkoloģiska saslim-
šana, ir vērts jau laikus veikt veselības pārbau-
des. Lielu daļu onkoloģisko slimīgu gan pārmanto 
ģenētiski, gan iegūst, strādājot kaitīgos apstākļos, 
piemēram, ar spēcīgām ķimikālijām, vai saņemot 
paaugstinātu radiācijas devu.
– Kurš ir tas brīdis, kad pēc spēcīgu ķimikā-
liju devu vai radiācijas ietekmes vēzis var 
aktivizēties? 
– To neviens precīzi nevar pateikt – viss ir atkarīgs 
no organisma kopējās veselības. Kad sāk mazinā-
ties imunitāte, vēža šūnas var aktivizēties.
– Tomēr, kā jūs jau teicāt, ne katra novirze ana-
līzēs uzreiz liecina par ļaundabīgu saslimšanu. 
Var būt gan iekaisuma procesi, gan prosta-
tas palielināšanās.
– Jā, viens no šādiem gadījumiem ir labdabīga 
prostatas palielināšanās, ko sākotnēji pacients 
izjūt kā urinācijas traucējumus. Šīs problēmas 
gan lielākoties ir kungiem pēc 55 gadu vecuma. 

Jauniem vīriešiem tās nav raksturīgas. Viņiem drī-
zāk var būt prostatīts – prostatas audu akūtas vai 
hroniskas izmaiņas. To izraisa daudz un dažādi 
faktori, piemēram, savulaik pārslimotas infekci-
jas, tāpat nepareizs dzīvesveids – sēdošs, mazkus-
tīgs darbs un daudz kas cits. Nereti ar to saskaras 
vīrieši, kas visu dienu pavada pie datora un neno-
darbojas ar �ziskām aktivitātēm. Līdz ar to viņiem 
ilgstoši ir traucēta asinsrite mazajā iegurnī, un ar 
laiku tas rada veselības problēmas.
– Cik veiksmīga ir šo slimību ārstēšana?
– Medikamenti mūsdienās ir ļoti labi, un ārstēšana 
ir veiksmīga, taču jārēķinās ar to, ka nepietiks ar 
vienu antibiotiku kursu. Tas mazinās tikai slimības 
saasinājumu, bet kopumā ārstēšanās būs ilgstoša, 
lai slimību izārstētu pilnībā. Ja vīrietis slimību neiz-
ārstēs pilnībā, tā ar laiku atkal par sevi atgādinās. 
Piemēram, slimību var provocēt gan kāju apsal-
dēšana, gan prostatas saaukstēšana, ilgāku laiku 
pasēžot uz auksta akmens un tamlīdzīgi.
– Jums noteikti ir savi ieteikumi, kā vīrietim 
sagatavoties sarunai ar urologu?
– Mani vērojumi liecina: atnākot vizītē, vīrieši ir ļoti 
satraukušies un tikai māj ar galvu, ka ir sapratuši 
ārsta teikto, bet vēlāk izrādās, ka vismaz puse ārsta 
teiktā ir paslīdējusi gar ausīm. Tāpēc, gatavojo-
ties vizītei, es ieteiktu kaut vai uz lapiņas uzraks-
tīt visus sev interesējošos jautājumus, lai sarunas 
gaitā kaut kas neaizmirstos. Un nav nekāds kauns 
ārstam jautāt pat visnaivākos jautājumus, jo abām 
pusēm ir svarīgi, lai būtu pilnīga skaidrība.

– Kā jūs vērtējat aptiekās nopērkamos un 
daudz reklamētos līdzekļus vīriešu veselī-
bas, tostarp prostatas veselības uzlabošanai?
– Fitoterapija noteikti ir izmantojama. Taču ar 
vienu noteikumu – ja vīrietis vispirms ir bijis vizītē 
pie urologa un ar viņa veselību šajā jomā viss ir 
kārtībā. Arī es kā uroloģe esmu šos preparātus 
saviem pacientiem rekomendējusi. Tomēr tos 
nekādā gadījumā nevajadzētu lietot tad, ja PSA 
analīzē ir redzamas kādas izmaiņas. Ar �topre-
parātiem vien slimības nevar izārstēt. Tie var būt 
lieliska piedeva un papildinājums citiem medika-
mentiem. Un vēl kāda piezīme – �topreparātus 
nevajadzētu lietot visu gadu bez pārtraukuma. 
Arī dabas preparātu lietošanā jāievēro cikliskums.
– Vai jums nākas saskarties ar faktu, ka vīrieši, 
saņemot sliktus PSA analīžu rezultātus, uro-
loga vietā apmeklē dziednieku?
– Jā, tas joprojām ir diezgan aktuāli un, manuprāt, 
liecina par sabiedrības tumsonību. Būsim atklāti: 
dziednieks var uzlabot pašsajūtu, bet nevar izārstēt 
nopietnu slimību. Ja kāds pacients man saka: jā, bet 
kaimiņam dziednieks izārstēja prostatas vēzi, tad 
man ir jautājums, vai viņam vispār bija šī slimība? 
Es ar savu vairāk nekā 30 gadus ilgo darba pieredzi 
šajā specialitātē varu apliecināt, ka cerētie brīnumi 
ir muļķības, sevis maldināšana un, pats ļaunākais, 
laika novilcināšana. Ja cilvēks tai laikā, ko viņš ir 
veltījis dziednieka solīto brīnumu gaidīšanai, būtu 
ārstējies, slimība būtu vieglāk pieveicama, jo vēzis 
ir ārstējams, ja to laikus diagnosticē!

Vīrieši, nesēdiet  
uz auksta akmens!
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SPECIĀLISTA PADOMS

Prostatas vēzis var 
attīstīties pat tad, ja 
izmaiņas PSA analīzēs 
ir pavisam nelielas.

Dzintra Litavniece: «Mūsu uzde-
vums ir saglabāt vīriešus veselus 
un spēcīgus gan darbam, gan 
ģimenei.»
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ACI PRET ACI

ANNA KALNIŅA

Vārdu salikums «ļaundabīgs audzējs» 
spēj izbiedēt ikvienu un jebkuros aps-
tākļos, īpaši, ja tas skāris cilvēku pašu vai 
viņam tuvu personu. Stiprais dzimums 
nav izņēmums. Tomēr asociētais profe-
sors Egils Vjaters, Latvijas Urologu aso-
ciācijas prezidents un Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas Urolo-
ģijas centra vadītājs, uzsver, ka mūsdienu 
uroloģijā onkoloģiskās saslimšanas var 
izārstēt praktiski visiem pacientiem, pro-
tams, ja tās tiek laikus diagnosticētas.

Vīriešu veselības avīzei Egils Vjaters stāsta par izpla-
tītākajiem uroloģiskajiem audzējiem, to pazīmēm, 
savlaicīgas diagnostikas iespējām un ārstēšanu.

Nieru audzēju izplatība un riski
«Viens no uroloģiskajiem audzējiem, kas skar 
gan vīriešus, gan sievietes, ir nieru audzējs. Tiesa, 
vīrieši ar to saslimst biežāk. Pēc incidentu skaita 
tas starp visiem audzējiem ierindojas pirmajā 
desmitniekā», stāsta ārsts Egils Vjaters. «Latvijā 
2013. gadā tika reģistrētas 453 jaunas saslimša-
nas, bet uzskaitē ir 3587 pacienti, kas apliecina, ka 
tā ir samērā veiksmīgi ārstējama saslimšana. Lat-
vija pirmreizējo audzēju atklāšanas skaita ziņā ir 
2. vietā Eiropā, uzreiz pēc Čehijas», ārsts informē 
par statistiku. «Pēdējos gadu desmitos Latvijā un 
pasaulē pirmreizējo diagnožu skaits ir pieaudzis, 
taču tas skaidrojams ne tikai ar saslimšanas pieau-
gumu, bet daļēji arī ar medicīnas tehnoloģiju attīs-
tību un augstāka līmeņa diagnostiku, kas atklāj arī 
tādus audzējus, īpaši gados vecākiem cilvēkiem, 
kurus pat nevajag ārstēt.»

Vaicāts par riska faktoriem, E. Vjaters norāda, ka 
lielākoties šī saslimšana skar vīriešus pēc 45 gadu 
vecuma sasniegšanas. Vidējais pacienta vecums ir 
64 gadi, tomēr uzsver, ka tas neizslēdz saslimša-
nas iespēju arī gados krietni jaunākiem cilvēkiem. 
«Ietekmējamie saslimšanas riska faktori ir smēķē-
šana, palielināta ķermeņa masa un paaugstināts 
asinsspiediens, bet neietekmējamais – iedzimtība. 
Tas nozīmē, ka veselība biežāk pārbaudāma tiem 
cilvēkiem, kuru 1. pakāpes radiniekiem bijis nie-
res audzējs. Ir pierādījumi, ka nieru audzēju vei-
došanos stimulējuši arī atsevišķi medikamenti, 
taču šobrīd par to vairs īsti nav pamata runāt, jo 
saslimšanas procents šī iemesla dēļ ir neliels, tur-
klāt zāles jau ir izņemtas no aprites.»

Simptomi un nieru 
audzēju ārstēšana
«Nieru audzējam, īpaši, ja tas lokalizēts nierē, 
sākuma stadijā simptomu nav», skaidro E. Vja-
ters. «Šādi audzēji lielākoties tiek atklāti nejauši, 
veicot vēdera dobuma ultrasonogrā�ju. Tāpēc, lai 
to atklātu laikus, ļoti iesaku reizi gadā pie ģimenes 
ārsta veikt analīzes un ultrasonogrā�sko izmeklē-
šanu. Kad audzējs kļuvis lielāks, var būt vērojams 
asins piejaukums urīnā, sāpes nieru apvidū, novā-
jēšana. Ja tas jau ir ļoti liels, tad var būt arī taus-
tāms veidojums.»

Galvenās diagnostikas metodes ir ultrasonogrā-
�ja, kā arī magnētiskā rezonanse un datortomo-
grā�ja, ja jau ir radušās aizdomas par iespējamu 
audzēju. Ļoti retos gadījumos, ja ir kādas šaubas 
par saslimšanas raksturu, pirms operācijas tiek 
veikta biopsija.

«Nieru audzēji tiek ārstēti ķirurģiski. Lielākoties 
iespējams atstāt nieri, izņemot tikai audzēju ar 
nelielu daļu veselo audu. Šādas operācijas audzēja 
sākuma stadijā iespējams veikt laparoskopiski, tas 
ir, veicot trīs nelielus iegriezumus. Šādā gadījumā 

pacientam slimnīcā jāpavada tikai trīs dienas», 
stāsta E. Vjaters.

Izšķir zema, vidēja un augsta riska nieru audzē-
jus. Pie zema riska nieru audzējiem piecu gadu 
dzīvildze ir gandrīz 100%, tātad prognoze ir ļoti 
labvēlīga. Pēc augsta riska nieru audzēju izņem-
šanas, tātad, ja tie bijuši lieli vai ļoti ļaundabīgi, 
piecu gadu dzīvildze ir 62% gadījumu. Ja audzējs 
bijis izplatīts un metastāzes skārušas limfmez-
glus, piecu gadu dzīvildze samazinās līdz 8–41%, 
bet tajos gadījumos, ja metastāzes jau skārušas 
citus orgānus, Eiropā dzīvildze ir 12%, bet Lat-
vijā – tikai 4%. «Šāda atšķirība skaidrojama ar 
to, ka līdz šim gadam Latvija bija vienīgā valsts 
Eiropā, kur valsts kompensējamo medikamentu 
sarakstā nebija iekļautas zāles, kas ievērojami pail-
dzina dzīvildzi metastātisko nieru audzēju gadīju-
mos. Kopš šā gada arī pie mums tiek apmaksāts 
viens modernais medikaments», skaidro E. Vja-
ters, tādējādi viešot cerību, ka nevienlīdzība starp 
Latvijas un pārējās Eiropas pacientu iespējām 
krietni samazināsies.

Urīnpūšļa audzēji
«Urīnpūšļa audzēji ir agresīvāki un ar sliktāku 
prognozi», saka E. Vjaters, norādot uz skaitļiem: 
«2013. gadā Latvijā tika reģistrēts 481 jauns 
saslimšanas gadījums, bet uzskaitē ir tikai 2767 
pacienti.» Viņš uzsver, ka ir pierādīts: «50% jeb 
240 no gada laikā reģistrētajiem pacientiem 
urīnpūšļa vēža izveidošanās saistīta ar smēķē-
šanu. Tāpēc katram vajag par to padomāt un 
smēķēšanu atmest.» Citi riska faktori ir urīnpūšļa 
parazīti, ar kuriem lielākoties iespējams in�cēties 
Āfrikas kontinenta saldūdeņos, urīnpūšļa iekai-
sums, hroniska nierakmeņu saslimšana, kā arī 
dzīvesveids, kas saistīts ar ķīmiskajām vielām. 
Kā riskantas ārsts nosauc tādas nodarbošanās 
kā ādas apstrāde, gumijas apstrāde (piemēram, 
riepu ražošana), arī friziera amatu. «Ir arī veikti 
pētījumi saistībā ar šķidruma lietošanu: tiem, kas 
dzer mazāk nekā 300 ml ūdens dienā, saslimša-
nas iespējas ir lielākas nekā tiem cilvēkiem, kas 
dzer 1,5 l ūdens», ārsts piebilst. Arī šī ļaundabīgā 
saslimšana vīriešus skar biežāk nekā sievietes, 
un incidentu skaits pieaug līdz ar vecumu: 50% 

no visiem gadījumiem reģistrēti pacientiem pēc 
75 gadu vecuma, 90% – pēc 60 gadu vecuma. 
«Ir arī gadījumi, kad audzējs skar 18–19 gadus 
vecus pacientus, bet jaunākiem tas konstatēts 
ļoti reti.»

Tā kā urīnpūšļa audzējam nav speci�sku sim-
ptomu, precīzāk, tie ir tādi paši kā daudzām citām 
uroloģiskām saslimšanām – asins piejaukums 
urīnā un sāpīga urinēšana –, ārsts vēlreiz uzsver: 
«Tikko urīnā ir asinis, tad uzreiz jāskrien pie uro-
loga, negaidot, ka kaut kas pāries pats no sevis!»

Tiek izšķirti divu veidu urīnpūšļa audzēji – 
virspusējie, kur audzēja saknes ir urīnpūšļa gļot-
ādā, un invazīvie, kur tas izaudzis cauri gļotādai 
un ieaudzis muskuļos, respektīvi, tas attīstījies 
no virspusējā audzēja. «Virspusējie audzēji tiek 
diagnosticēti ultrasonogrā�ski, datortomogrā�jā, 
endoskopiski, kā arī veicot analīzes. Šādi audzēji 
tiek ārstēti, tos endoskopiski izgriežot. Ja nepie-
ciešams, pēc operācijas tiek veikta vienreizēja 
ķīmijterapija. Laikus diagnosticējot, prognozes 
ir ļoti labas – piecu gadu dzīvildze sasniedz gan-
drīz 100%. Tomēr jāatceras varbūtība, ka audzēja 
šūnas saglabājušās, tāpēc arī turpmāk nepiecie-
šams veselību regulāri kontrolēt», E. Vjaters pie-
kodina. «Savukārt invazīvo urīnpūšļa audzēju 
gadījumā nepieciešams izņemt urīnpūsli.» Lai 
cik biedējoši tas arī neskanētu, ārsts mierina, ka 
arī šādu saslimšanu iespējams diezgan labi ārstēt, 
un katram pacientam tiks atrasts veids, kā aizvie-
tot trūkstošo urīnpūsli.

Prostatas ļaundabīgais audzējs
«Prostatas audzējs onkoloģijā atrodas pirmajā 
vietā», uzsver E. Vjaters. «Pasaulē tā ir jau labu 
laiku. Latvijā pirms dažiem gadiem pirmajā vietā 
bija plaušu vēzis, bet tagad arī pie mums prostatas 
vēzis ir to «izkonkurējis». 2013. gadā tas diagnosti-
cēts 910 pacientiem, bet uzskaitē ir 6628 pacienti, 
kas norāda, ka prognoze ir labāka nekā urīnpūšļa 
un arī nieru audzējam.»

Kā uzsver ārsts, galvenā problēma Latvijā ir 
saistīta ar savlaicīgu diagnostiku. Ja pasaulē 90% 
gadījumu prostatas audzējs tiek atklāts laikus, 
kamēr tas vēl ir lokalizēts prostatā, tad Latvijā 
tie ir tikai 60%.

«Risks saslimt ar prostatas audzēju ir 15%; tas tiek 
atklāts katram desmitajam vīrietim. Turklāt varbū-
tība saslimt pieaug līdz ar nodzīvoto gadu skaitu – 
90 gadu vecumā varbūtība sasniedz jau 90%. Viens 
no riska faktoriem ir iedzimtība – tā vainojama 11% 
gadījumu. Citi riska faktori nav pierādīti. Ir zināms, 
ka melnajai rasei prostatas vēzis attīstās biežāk, 
turklāt ir agresīvs. Sava nozīme ir arī dzīvesveidam. 
Piemēram, Japānā un Korejā tas tiek konstatēts 
ļoti reti, savukārt tiem japāņiem un korejiešiem, 
kas dzīvo ASV, saslimšana novērojama tikpat bieži 
kā pārējiem ASV iedzīvotājiem», stāsta E. Vjaters.

Prostatas audzējam sākuma stadijā simptomu 
nav, līdz ar to liela nozīme ir pro�laksei. «Iesakām 
katram vīrietim pēc 45 gadu vecuma doties pie 
urologa, veikt analīzes, un atkarībā no to rādīju-
miem tiks izstrādāta shēma, cik bieži turpmāk 
vīrietim nepieciešams kontrolēt veselību.»

«Mūsdienās iespējams atklāt simtprocentīgi 
visus prostatas audzējus», uzsver E. Vjaters. «Par 
audzēja varbūtību norāda speci�skas asinsana-
līzes, tāpat prostatu iespējams aptaustīt, kā arī 
veikt attēla diagnostiku.»

Prostatas audzējus var iedalīt mazagresīva-
jos un agresīvajos audzējos. Ir gadījumi, kad 
mazagresīvie audzēji nerada nekādas problē-
mas un tos pat nevajag ārstēt. Savukārt agresī-
vie pieprasta strauju ārstēšanu. «Laikus atklātu 
audzēju gadījumos prostata tiek izņemta ķirur-
ģiskā veidā, un prognozes šādos gadījumos ir ļoti 
labvēlīgas. Ja pacients operācijai nepiekrīt vai arī 
ir kādas blakus saslimšanas, kas to liedz darīt, arī 
apstarošana dod labus rezultātus.»

Jāatceras, ka 80% gadījumu prostatas audzēju 
metastāzes veidojas kaulos. «Ja pēc 50 gadu 
vecuma vīrietim sāp mugura, tad jāpārbauda ne 
tikai muguras problēmas, bet arī prostata», pie-
kodina E. Vjaters. «Ja metastāzes jau izveidojušās, 
tad pilnībā slimību izārstēt nevar, tomēr atkarībā 
no audzēja ļaundabības faktora un izplatības to ir 
iespējams uz vairākiem gadiem apturēt.»

E. Vjaters uzskata, ka onkoloģijā galvenais ir 
pacienta noskaņojums. Ja viņš būs optimistiski 
noskaņots un motivēts cīnīties ar saslimšanu, tad 
ārstēšanas rezultāti noteikti būs daudz perspek-
tīvāki. «Pacientam ir jābūt aktīvam!»

Pacientam jābūt aktīvam!

Egils Vjaters: «Nieru audzējam sākuma stadijā simptomu nav. Šādi audzēji lielākoties tiek atklāti nejauši, veicot vēdera dobuma 
ultrasonogrāfiju. Tāpēc, lai to atklātu laikus, ļoti iesaku reizi gadā pie ģimenes ārsta veikt analīzes un ultrasonogrāfisko 
izmeklēšanu.»
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Vīriešuveselības avīze

EVITA HOFMANE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uroloģijas klīnikas onkoloģijas nodaļai jaunas telpas

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

Māris Jakubovskis: «Klīnikas ietvaros mēs 
viens otru atbalstām. Rezultātā ieguvēji 
ir mūsu pacienti, arī jaunie ārsti, kuri, 
iekļaujoties ikdienas darbā, var kvalita-
tīvi apgūt savu izvēlēto profesiju. Tiesa, 
progress nav atkarīgs tikai no mums, tas 
ir atkarīgs arī no finansējuma, ko piešķir 
medicīnai.»
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Par Latvijas Onkoloģijas centra Urolo-
ģijas nodaļas izveidošanu un attīstību 
stāsta tās ilggadīgais vadītājs, ārsts 
urologs Samuils Gordins.

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

1984. gadā ar mērķi ārstēt tieši onkoloģiskos pacientus tika iz-
veidota speciāla onkouroloģijas nodaļa. Pirmais nodaļas vadītājs bija 
ķirurgs un urologs J. Meniss, kurš par savu specializāciju bija izvēlējies 
onkouroloģiju. Tajā gadā pēc savas iniciatīvas es no Ventspils slimnīcas 

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

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

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

LUDMILA GLAZUNOVA

Ja cilvēki laikus domātu par savu vese-
lību, neatliktu vainu ārstēšanu uz pēdējo 
brīdi, tad gan mūsu tauta būtu veselāka, 
gan arī valsts būtu ieguvēja fi nansiālā 
ziņā, uzskata Latvijas Jūras medicīnas 
centra 4. ķirurģijas nodaļas vadītājs, 
ķirurgs Māris Skrupskis.

Viņa vadītā nodaļa, lai arī samērā neliela, atrodas 
līderpozīcijās visa veida trūču ārstēšanā.

 – Spriežot pēc nosaukuma, Latvijas Jūras 
medicīnas centram ir vistiešākā saistība ar 
jūru. Vai tiešām arī šobrīd šīs iestādes pacienti 
ir tikai jūrnieki?
– Tā nav. Bet ar jūru, protams, saistība ir – jūr-
niekiem ir priekšroka pakalpojuma saņemšanai. 
Tomēr kopumā spēles noteikumi ir mainījušies, 
un pie mums nonāk pacienti no visas Latvijas.
Ķirurģijas nodaļa šobrīd sniedz ļoti daudzveidīgus 
pakalpojumus. Nodarbojamies ne tikai ar vēdera 
dobumu ķirurģiju, bet arī uroloģiju, proktoloģiju, 
� eboloģiju, kā arī ārstējam komplicētas vēnu sli-
mības, piemēram, tro� skās čūlas. Laiki mainās, 
jāmainās arī mums.
Kaut arī esam privāta klīnika, tomēr mums ir arī 
valsts pasūtījumi. Mūsu nodaļā ir iespējams veikt 
visas vēdera sienas un dobuma operācijas. Līdz 
2009. gadam tiešām operējām visu, taču pēc tam 
sākās krīze, un mūsu darba apjoms mainījās. Klī-
nikā valsts apmaksātas ir trūču plastikas, žults-
akmeņu operācijas un dažas citas. Pirms pusotra 
gada laparoskopiski operējām arī diafragmālās 
trūces, taču valsts � nansējums šīm operācijām 
tika noņemts, un plūsma samazinājās, jo cilvēki 
par saviem līdzekļiem ne vienmēr var atļauties 
šada veida operācijas.
Šobrīd mūsu darba galvenais virziens ir dažādu 
trūču plastikas. Vēl pirms dažiem gadiem veicām 
600–700 trūču plastikas operācijas gadā. Tagad 
skaits grozās ap 300–400. Negribu lielīties, bet 
trūces operējam visvairāk Latvijā.
– Tik strauji samazinājies pacientu skaits? Vai 
tas nozīmē, ka mūsu cilvēki kļuvuši veselāki?
– Veselāki gan viņi nekļūst. Tieši otrādi. Daudzi 
darbspējīgi un jauni cilvēki ir pametuši valsti, pali-
kuši gados vecākie. Cilvēki, kuriem ir dažādas 
veselības problēmas un hroniskas kaites. Zinu, 
ka maniem kolēģiem citās slimnīcās, kuras sniedz 
neatliekamo medicīnisko palīdzību, aizvien vai-
rāk jāārstē pacienti ar ielaistiem slimības gadī-
jumiem. Ja cilvēkus stimulētu, pārliecinātu, lai 
viņi apmeklē ārstus, ātrāk ārstētu, operētu, tas 
arī valstij izmaksātu lētāk. Tāpēc valstij vairāk 
jādomā, kā ietekmēt, pārliecināt iedzīvotājus. 
Šobrīd pacienti baidās no maksas par pakal-
pojumu. Labi, ja ir ģimenes ārsts, kurš saviem 
pacientiem spēj ieskaidrot, cik svarīgi ir ārstē-
ties laikus, ātrāk veikt nepieciešamās operācijas: 
trūces plastikas, izņemt žultsakmeņus, operēt 
vēnas, kuras ir paplašinājušās, lai neveidotos tro-
� skās čūlas, u.c.
– Kā jau minējāt, jūsu vadītajā nodaļā daudz 
veicat trūču operācijas. Kādas metodes pār-
svarā pielietojat?
– Šobrīd visvairāk pielietojam endoskopiskās 
metodes – laparoskopiju. Tas gan ir dārgi, un 
pacienti, kuri ārstējas par saviem līdzekļiem, 
bieži to nevar atļauties. Piemēram, ja ir abpusēja 
cirkšņa trūce, tad operācijas kopējās izmaksas ir 
ap 1300 eiro. Atceros kādu pacientu no Norvē-
ģijas. Viņš par trūces operāciju samaksāja vai-
rāk nekā 1000 latu un bija priecīgs, jo Norvēģijā 
šāda operācija maksātu apmēram 10 000 eiro. 

Laikam jau ar to Latvija atšķiras no citām Eiropas 
valstīm – ar samērā lētajām medicīnas pakalpo-
jumu izmaksām.
Atceros, kā ieviesām endoskopiskās operācijas... 
Sākumā operācijas sanāca tik dārgas, ka vadība 
mums neļāva šo metodi pielietot. Tad nāca nāka-
mais vilnis – operējām visus endoskopiski. Tad 
nāca krīze... un šādu operāciju īpatsvars samazi-
nājās. Tagad atkal biežāk pielietojam endoskopis-
kās metodes. Bet tas tiešām nav lēti. Tikai viens 
sintētiskais materiāls, kuru izmanto pēcoperāci-
jas trūces laparoskopiskajā operācijā, maksā ap 
500–600 eiro. Eiropā pielieto biomateriālus, taču 
viens šāds tīkliņš izmaksā vairāk nekā 10 000 eiro. 
Ir pacienti, kuriem tos vajadzētu izmantot, bet 
valsts šādus izdevumus nesedz. Neesmu dzirdējis, 
ka Latvijā kāds mans kolēģis būtu iešuvis tīkliņu 
no biomateriāla. Kad esmu starptautiskās kon-
ferencēs, ar skaudību klausos citu pasaules val-
stu pārstāvjos, kuri stāsta par biomateriālu brīvu 
izmantošanu. Kad tas notiks pie mums? Es to lai-
kam nepiedzīvošu.
– Kā veidojas pacientu plūsma uz plānveida 
operācijām? Vai vēl joprojām tā, kā bija 
padomju laikos, kad operācijas galvenokārt 
notika rudenī, ziemā un pavasarī, bet vasarā 
cilvēki bija aizņemti ar citām lietām, nevis 
veselības atgūšanu?
– Jā, tā bija gan, no Jaungada līdz Lieldienām 
bija «pļaujas laiks», pēc tam pieprasījums pēc 
plānveida operācijām pieklusa. Vasarā neviens 
lāga negribēja piekrist operācijai – grib peldē-
ties, atpūsties, vecāka gada gājuma cilvēkiem 
dārziņi jākopj. Pēc tam, rudenī, atkal atsākās plā-
notās operācijas. Tagad ir savādāk: tā kā valsts 
daļēji apmaksā trūču plastikas operācijas izdevu-
mus, cilvēki nāk tad, kad ir sagaidījuši rindu. Var-
būt negrib operāciju tieši pirms Jāņiem, lai sāpes 
nesabojātu svētkus. Citi pacienti jau ir pierakstī-
jušies uz 2015. gadu, savukārt citi ir gatavi operā-
cijai uzreiz, tiklīdz rindā parādās kāda brīva vieta. 
Ja kāds ir gatavs operācijai par saviem līdzekļiem, 
tad viņiem dodam zaļo gaismu – operāciju ieplā-
nojam pēc pacienta vēlmēm.

Mūsu centrā var ārstēties cilvēki no jebkuras Lat-
vijas malas. Nepieciešams tikai ģimenes ārsta 
nosūtījums. Ja pacients vēlas veikt operāciju pie 
mums, viņam jāpasaka sava vēlēšanās ģimenes 
ārstam. Ja operāciju plānots veikt mūsu klīnikā 
par saviem līdzekļiem, var arī ierasties bez ģime-
nes ārsta nosūtījuma.
Vispirms būtu vēlams atbraukt pie mums uz 
konsultāciju, lai kopā izvērtētu, cik ātri nepie-
ciešama operācija. Analīžu rezultātus līdzi ņemt 
nav nepieciešams – paši uz vietas veicam visus 
nepieciešamos izmeklējumus operācijai. Mūsu 
anesteziologi pieprasa, lai izmeklējumi ir ne 
vecāki par divām nedēļām. Ja pacients ierodas 
ar jau veiktiem izmeklējumiem un viņam ope-
rācija ir tikai pēc 5–6 nedēļām, tad daļa no tiem 
jātaisa atkārtoti. Pacientu ērtībai labāk visas ana-
līzes un, ja nepieciešams, rentgena izmeklēju-
mus, ultrasonogrā� ju un elektrokardiogrammu 
veikt pie mums. Tas aizņems ne vairāk kā pus-
otru stundu.
– Jūs teicāt, ka cilvēki nelabprāt piekrīt operā-
cijai vasarā. Vai tiešām atveseļošanās periods 
pēc trūces operācijas ir tik ilgs?
– Tā kā mēs pielietojam mūsdienīgas (endo-
skopiskas) metodes, tad pacients jau nākamajā 
dienā pēc operācijas dodas mājās. Citās valstīs 
var doties uz mājām jau tās pašas dienas vakarā, 
taču pie mums nav iespējams garantēt pienācīgu 
aprūpi mājas apstākļos. Ir pacienti, kuri ar varītēm 
«plēšas» uz mājām jau vakarā, bet, ja viņš ir uzti-
cējis sevi man, lai es veiktu operāciju, nejutīšos 
drošs – man ir jābūt pārliecībai, ka viss ir kārtībā. 
Tādēļ viņi paliek pa nakti un mājās dodas no rīta 
pēc apskates.
Cilvēkiem, kuri strādā � zisku darbu, atgriezties 
darbā rekomendēju desmit dienas pēc operācijas, 
turklāt saudzējošā režīmā. Savukārt, ja pacienta 
darbs nav saistīts ar � zisku piepūli, lūdzu, ja ope-
rācija bijusi ceturtdien, tad pirmdien var atgriez-
ties darbā.
– Vai pastāv riski, ja pacients sev vien zināmu 
apsvērumu dēļ vēlas atlikt operāciju un vilkt 
laiku garumā?

– Kas pacients atnāk, mēs kopā izvērtējam, cik 
steidzami nepieciešama operācija. Ja tā ir neliela 
trūcīte vai žultsakmeņi, kuri nav radījuši prob-
lēmu, tad atļauju «pavilkt» laiku garumā. Bet ir 
reizes, kad redzu: žultsakmeņi jau «sēž» žultspūšļa 
kakliņā. Tad iesaku operēt uzreiz, lai var pēc pie-
cām dienām jau iet un skriet, kur vien pacients 
vēlas. Tāpat ir ar trūci – ja tā nereponējas, tad 
pastāv riski pat elementārās situācijās – braucot, 
ejot, veicot straujas kustības, – trūce iesprūst. Tad 
pacients pakļauj savu dzīvību riskam. Tāpēc mēs 
kopā ar pacientu meklējam pareizo pieeju.
Gadās, ka sākotnēji pacients nolemj nogaidīt, bet 
jau nākamajā dienā zvana, ka vēlas operāciju, cik 
ātri vien iespējams. Viņš aprunājies ar mājinie-
kiem, un viņi palīdzējuši pieņemt pareizo lēmumu.
– No kurienes pārsvarā ir jūsu pacienti? Rīdzi-
nieki vai reģionu iedzīvotāji?
– Agrāk apmēram 70% pacientu bija rīdzinieki 
un 30% no reģioniem. Tagad pacientu no reģio-
niem ir mazāk.
– Vai bieži nākas ārstēt ārzemēs dzīvojošos 
latviešus? 
– Mēs par to bieži vien neuzzinām. Cilvēks dek-
larējies Latvijā un lielākoties pat nepasaka, ka jau 
gadiem dzīvo, piemēram, Anglijā. Bet ir cilvēki, kas 
atlido piektdien, pirmdien veic analīzes, otrdien 
operāciju un nākamajā piektdienā jau lido atpa-
kaļ uz savu mītnes zemi.
Ārzemēs mītošos latviešus var atšķirt pēc citas 
pazīmes. Viņi neiedziļinās, cik kas maksā – uzreiz 
paraksta dokumentu. Vietēji rūpīgi izpēta katru 
izmaksas pozīciju un bieži vien apzvana daudzas 
ārstniecības iestādes, mēģinot noskaidrot, kur vei-
camajai operācijai zemāka cena. Diemžēl mūsu 
valsts cilvēkiem nav tāda rocība, lai par savu vese-
lību rūpētos, neiedziļinoties izmaksās.

Visvairāk trūču operāciju Latvijā

Latvijas Jūras medicīnas centra 4. ķirurģijas nodaļa, ko vada Māris Skrupskis (attēlā 2. rindā 2. no kreisās), šobrīd sniedz ļoti 
daudzveidīgus pakalpojumus. Tā nodarbojas ne tikai ar vēdera dobumu ķirurģiju, bet arī uroloģiju, proktoloģiju, fl eboloģiju, 
kā arī ārstē komplicētas vēnu slimības.
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Reponēt trūci – iebīdīt atpakaļ vēde-
ra dobumā.

Skaidrojošā 
vārdnīca

– iebīdīt atpakaļ vēde-
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

SARMA ZVIRBULE

Pēdējo gadu laikā Latvijā ievērojami 
audzis patentbrīvo jeb ģenērisko medika-
mentu pārdošanas apjoms. Tas lielā mērā 
ir bijis saistīts ar valsts pieņemto lēmumu 
iedzīvotājiem kompensēt tikai lētāko zāļu 
iegādi, un lētāki parasti ir tieši ģenēris-
kie medikamenti.

Vīriešu veselības avīze uz sarunu par ģenēriska-
jiem medikamentiem aicināja Latvijas Patentbrīvo 
medikamentu asociācijas valdes priekšsēdētāju 
Egilu Eināru Jurševicu.

– Zāles var dalīt dažādi: pēc ķīmiskā sastāva, pēc 
lietošanas veida utt. Viens no iedalījumiem ir oriģi-
nālās zāles un oriģinālo zāļu atvasinājumi – ģenē-
riskās zāles. Tās ir oriģinālo zāļu kopijas, kuras zāļu 
ražotājs var sākt ražot un laist tirgū tad, kad oriģinā-
lajam medikamentam beidzies patenta aizsardzī-
bas laiks. Jebkuru zāļu izgatavošana no nulles līdz 
tam brīdim, kad tās nonāk aptieku plauktos, ir ļoti 
ilgs process, pat vairāki desmiti gadu. Tas ir arī ļoti 
dārgs process. Turklāt ne vienmēr ieguldītie līdzekļi 
ļauj nonākt līdz gatavo zāļu formai. Var gadīties, ka 
vienā no etapiem kļūst skaidrs – tur nekas nesa-
nāks. Vai nu medikaments nedarbojas plānotajā 
virzienā, vai ir pārāk nopietnas blakusparādības.
Kad oriģinālās zāles nonāk tirgū, kompānijai 
tiek dota iespēja atpelnīt zāļu radīšanā ieguldī-
tos līdzekļus, uz noteiktu laiku piešķirot tirgus un 
datu ekskluzivitāti. Parasti tā ir garantija, ka desmit 
gadus šīs zāles būs vienīgās tirgū. Tāpat astoņus 
gadus neviens nedrīkst izmantot pētījumu rezul-
tātus, uz kā pamata zāles ir reģistrētas.
– Kad beidzas patenta darbības periods, arī citi 
var sākt ražot šādas zāles. Kā tas notiek? Cik 
ilgs ir periods, kamēr ģenēriķis nonāk aptie-
kas plauktā? 
– Ļoti bieži jau līdz tam brīdim, kad beidzas oriģi-
nāla tirgus garantijas laiks, citi ražotāji ir noteikuši 
zāļu formulu un laboratoriski sagatavojuši pro-
cesu, kādā veidā viņi ražos medikamentu. Taču vēl 
ir jāveic bioekvivalences pētījumi, lai pierādītu, ka 
neatkarīgi no tā, vai tiek lietotas oriģinālās vai ģenē-
riskās zāles, cilvēka organismā nonāk tāds pats 
aktīvās vielas daudzums. Ir noteikti parametri, cik 
līdzīgiem ģenēriķiem ir jābūt oriģinālajām zālēm. 
Šādiem pētījumiem noteikti ir jābūt, jo tas ir nepie-
ciešams, zāles reģistrējot. Tā kā pētījumu izmaksas 
nav lielas, tāpat kā ražošanas izmaksas, arī ģenē-
risko zāļu cenas ir zemākas.
Zālēm nonākot tirgū, tiek veikts nepārtraukts 
monitorings par to blaknēm. Tas attiecas gan uz 
oriģināliem, gan ģenēriskajām zālēm. Atseviš-
ķos gadījumos pat iespējams produktu atsaukt 
no tirgus.
– Kādas tendences šobrīd ir vērojamas pasaulē? 
Vai valstis vairāk sākušas izmantot ģenēris-
kos medikamentus?
– Ģenērisko medikamentu izmantošana aug, 
tirgū ienāk jauni ražotāji. Piemēram, ASV ģenē-
riskie medikamenti veido 89% no recepšu medi-
kamentu tirgus. Latvijā pēc apgrozījuma naudas 
izteiksmē gandrīz 46% ir patentbrīvie medikamenti 
un 54% – oriģinālie. Savukārt, ja salīdzina iepako-
jumu skaitu, tad 75% no pārdotā apjoma ir patent-
brīvie un 25% – oriģinālie medikamenti. Pašlaik gan 
šis process ir apstājies, un jauni ģenēriskie medika-
menti mūsu tirgū ienāk ļoti maz. Tam ir savs izskaid-
rojums. Sistēma, pēc kuras vadoties, tiek veidots 
Kompensējamo zāļu saraksts, ir vērsta uz ļoti lielu 

cenu kritumu. Ražotājiem tas nav izdevīgi, jo Latvi-
jas tirgus ir mazs un cenas ir viszemākās vai vienas 
no viszemākajām Eiropas Savienībā.
– Latvijā ir izveidota Patentbrīvo medikamentu 
asociācija (LPMA). Ar kādu mērķi tas tika darīts?
– Organizācija ir dibināta 2003. gadā un apvieno 
vadošos Latvijā strādājošos patentbrīvo medika-
mentu ražotājus. Pašlaik asociācijā darbojas 13 
biedri. Mūsu kopējais apgrozījums veido apmē-
ram 22% no visa Latvijas farmācijas tirgus apgro-
zījuma, un asociācijas biedri pārstāv aptuveni 50% 
no visa patentbrīvo medikamentu pārdošanas 
apjoma Latvijā. Mūsu mērķis, protams, ir veicināt 
ģenērisko medikamentu izplatību Latvijā, palīdzēt 
veidot farmācijas nozares un farmāciju reglamen-
tējošo likumdošanu, sniegt Latvijas iedzīvotājiem 
informāciju par ģenēriskajiem medikamentiem. 
Vairāk lietojot ģenēriskos medikamentus, kas 
tomēr ir ievērojami lētāki par oriģinālajiem, tiek 
uzlabota medikamentu pieejamība iedzīvotājiem. 
Bez patentbrīvajām zālēm neiztiek neviena valsts. 
Neviens nevar atļauties pirkt tikai oriģinālos medi-
kamentus. Un es arī tam neredzu jēgu.
– Vai jūs uzskatāt par pareizu to, ka valsts 
pacientiem kompensē tikai lētāko medika-
mentu iegādi?
– Latvijā ir izveidota Farmācijas jomas konsulta-
tīvā padome, kas ir ļāvusi farmācijas jomas poli-
tikas veidošanā un īstenošanā iesaistīt farmācijas 
un veselības jomas nevalstiskās organizācijas. Tajā 
darbojas gan oriģinālo, gan patentbrīvo medika-
mentu ražotāji, gan lieltirgotāji, gan aptieku pār-
stāvji, gan pacientu organizācijas, kas ir saistītas 
ar šo tirgu. Kad pirms dažiem gadiem grozījumus 
ieviesa, tad visu nevalstisko organizāciju pārstāvji 
bija pret. Lai gan no loģikas viedokļa lēmums bija 
saprotams – nācās cīnīties ar krīzes sekām un pie-
ņemt nepopulārus lēmumus. Es pats pēc izglītības 
esmu ārsts un saprotu, ka ārstam ir daudz vieglāk 
strādāt, ja viņam ir izvēles iespējas. Te es nesaku, ka 
vajadzētu būt izvēlei par labu oriģinālajiem medi-
kamentiem, bet izvēlei vispār.
Ražotājiem, sevišķi uzreiz pēc sistēmas ievieša-
nas, radās savas grūtības: bija ļoti grūti prognozēt 
zāļu apjomus, kādi tirgū būs nepieciešami. Līdz 
tam tirgus jau bija nostabilizējies, un mēs zinājām, 
kāda ir mūsu daļa. Gadījās, ka medikaments tika 
ļoti ātri izpirkts, bet mēs tik operatīvi nespējām 

noreaģēt. Tomēr sakarā ar to, ka medikamentu 
cenas šī valsts lēmuma rezultātā kritās, tika iegūti 
miljoni, un paplašinājās slimnieku loks, kas var 
saņemt valsts apmaksātas zāles.
– Ir saprotams, ka vienkāršāku diagnožu gadī-
jumā pacientiem varētu nebūt lielas starpī-
bas, kādus medikamentus lietot. Taču smago 
diagnožu pacientiem ir svarīgi jaunatklājumi, 
kas notiek visu laiku. Ja viņiem nav iespēju 
tos izmantot, tas uzreiz nozīmē arī mazā-
kas iespējas.
– Oriģinālražotāji par to uztraucas, ka faktiski jau-
nas zāles Latvijā pēdējos gados neienāk vai ienāk 
ļoti maz, un mēs neejam līdzi pasaules tendencēm. 
Taču mēs nevaram izlikties bagātāki nekā esam 
patiesībā. Jautājums par to, kādas zāles izvēlēties, 
ir ļoti sarežģīts no dažādiem aspektiem. Pie mums 
cilvēki mirst ne jau tikai no smagām onkoloģiskām 
un ļoti retām slimībām, bet arī no daudz vienkāršā-
kām slimībām tikai tā iemesla dēļ, ka cilvēks laikus 
nav saņēmis nepieciešamo terapiju, jo viņš neva-
rēja nopirkt zāles. Tad ir jāuzdod jautājums: vai mēs 
kompensēsim un dosim iespēju 1000 slimniekiem 
ārstēt pneimoniju, vai mēs ārstēsim piecus pacien-
tus ar retām slimībām? Mums šīs izvēles ir jāliek 
svaru kausos, jo mēs nevaram nosegt pilnīgi visas 
vajadzības. Latvija ir valsts ar vienu no viszemāka-
jiem �nansējumiem veselības aizsardzībai Eiropas 
Savienībā. Arī Valsts Kontrole ir atzinusi, ka pat pie 
pašreizējās sistēmas, kad zāļu cenas ir samazinā-
jušās, ir palielinājies pacientu līdzmaksājums par 
kompensējamiem medikamentiem. Tas, ka �nan-
sējums ir par mazu, ir pilnīgi skaidrs.
– Lai gan jūs esat konkurenti, vai asoci-
ācija sadarbojas ar oriģinālmedikamentu 
ražotājiem? 
– Jā, ar oriģinālražotājiem mēs sastrādājamies 
gandrīz katru dienu. Apmaināmies ar informāciju, 
pārsvarā par normatīvajiem aktiem. Regulāri tie-
kamies jau pieminētajās konsultatīvās padomes 
sēdēs. Mēs iniciējam labojumus, grozījumus liku-
mos, izskatām labojumus, ko iniciējusi ministrija, 
un piedāvājam savus risinājumus.
Taču es jums varu pateikt vēl kādu faktu. Ir samērā 
maz �rmu, kas sevi var uzskatīt par tīriem oriģināl-
ražotājiem. Daudzi ražo arī ģenēriskos medikamen-
tus. Tā kā – viņi saprot mūsu problēmas, mēs – viņu. 
Mēs apzināmies, ka jaunajām zālēm, pasaules 

sasniegumiem vajadzētu būt pieejamiem arī mūsu 
cilvēkiem. Bet te mēs atkal nonākam pie jautājuma 
par vienkāršajām saslimšanām un retajām.
– Mums pašlaik zāļu kompensācijas kārtību 
nosaka valsts. Kā jūs domājat, vai reizēm izšķi-
rošo vārdu, kādas zāles izrakstīt konkrētam 
pacientam, nevajadzētu piešķirt ārstam, var-
būt pacientam vai zāļu ražotājam?
– Te es gribētu pastāstīt, kāda, manuprāt, būtu 
ideāla sistēma. Vispirms valsts nosaka, cik lielā 
apjomā tā var apmaksāt recepšu zāles. Tad pacients 
iet uz aptieku un saņem 70, 80, 90% kompensāciju.
– Neņemot vērā diagnozes?
– Neņemot vērā diagnozes. Tā kompensācijas sis-
tēma darbotos ideālā variantā. Lai gan par ide-
ālu šo sistēmu varētu saukt, ja visas recepšu zāles 
apmaksātu 100% apmērā. Cilvēks aiziet uz aptieku 
ar savu recepti, un viņam zāles tiek apmaksātas – 
no valsts kabatas, no apdrošinātāja.
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Egils Jurševics: «Patentbrīvajiem medikamentiem noteikti jāveic bioekvivalences 
pētījumi, lai pierādītu, ka neatkarīgi no tā, vai tiek lietotas oriģinālās vai ģenēriskās 
zāles, cilvēka organismā nonāk tāds pats aktīvās vielas daudzums.»

Egils Jurševics: «Vēlamies uzlabot  
zāļu pieejamību iedzīvotājiem» Kas ir ģenēriskās zāles?

Ģenēriskie jeb patentbrīvie medikamenti ir oriģinālo medikamentu 
ekvivalenti. Tas nozīmē, ka šo medikamentu sastāvā ir tā pati aktī-
vā viela, kas oriģinālajos preparātos, tāpēc to terapeitiskais efekts, 
piemērojot tādas pašas devas, ir ekvivalents oriģinālajiem medika-
mentiem – tie ir savstarpēji aizvietojami jeb bioekvivalenti. Tirgū 
šie medikamenti var parādīties tikai tad, kad ir beidzies patents ori-
ģinālajam medikamentam. Lai arī patentbrīvie medikamenti ķīmiskā 
sastāva ziņā ir identiski oriģinālajiem produktiem, to cenas parasti 
ir par 20 līdz pat 90% zemākas. Šī iemesla dēļ patentbrīvo medika-
mentu izmantošana ir plaši izplatīta, jo ļauj ietaupīt gan pacientu, 
gan valsts, gan arī apdrošināšanas kompāniju līdzekļus, vienlaikus 
nodrošinot pacientiem tikpat efektīvu un kvalitatīvu ārstēšanu kā 
dārgākie oriģinālie preparāti.

Avots: Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas mājas lapa

INFORMĀCIJAI
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(brīvajā tirgū, tikai recepšu medikamentu tirgus, IMS Health dati)
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Vīriešuveselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

SARMA ZVIRBULE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avots: Nacionālais veselības dienests
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Vīriešuveselības avīze

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

EVITA HOFMANE

Latvijā ir ne mazāk kā 100 000 hronis-
kas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) 
pacientu, lai gan daudziem šī slimība 
mūža laikā tā arī netiek diagnosticēta. 
2–5% iedzīvotāju slimo ar bronhiālo 
astmu, turklāt saslimstība arvien pieaug.

Par HOPS un astmu, to simptomiem, diagnostiku 
un citiem jautājumiem Vīriešu veselības avīze saru-
nājas ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnī-
cas ārsti pneimonoloģi Zaigu Kravali.

– Visai izplatīts ir priekšstats, ka galvenais ast-
mai raksturīgais simptoms ir elpas trūkums. 
Vai tā ir?
– Neskatoties uz plaši izplatīto pieņēmumu, bron-
hiālā astma biežāk izpaužas ar ilgstošu klepu vai 
bronhītu, kas bieži atkārtojas uz elpceļu infekciju 
fona, nevis ar elpas trūkuma lēkmēm. Smagākas 
slimības norises gadījumā vērojama čīkstēšana 
krūtīs ar pavadošām elpas trūkuma epizodēm. 
Slimības simptomi parasti izteiktāki ir naktīs vai 
agri no rīta.
Tipiski astma sākas agrīnā vecumā, bērnībā. 
Astmas attīstību lielā mērā nosaka iedzimtība, 
kombinējoties ar apkārtējās vides faktoriem. Ja 
ģimenē kādam ir bijusi astma, tad bieži vien tā 
vērojama arī nākamajās paaudzēs. Tāpat, ja no 
agrīna vecuma bērnam ir vērojama pārtikas nepa-
nesība, atopisks dermatīts, vēlāk var parādīties arī 
astmas simptomi: klepus, kas mēdz modināt nak-
tīs, elpas trūkums, čīkstēšana krūtīs.
Būtiski atcerēties par bronhiālās astmas iespēju 
arī bērnudārzu apmeklējošiem bērniem, kas bieži 
slimo ar vīrusu infekcijām, ko pavada ilgstošs kle-
pus (ilgāk nekā 10 dienas).
Tomēr ne vienmēr astma sākas bērnībā. Ar to 
mēdz saslimt arī pieaugušie. Pēdējos gados 
arvien biežāk bronhiālo astmu diagnosticē pie-
augušajiem un gados veciem cilvēkiem. Pacienti 
sūdzas par lēkmjveidīgu klepu naktīs un agri no 
rīta, ko pavada elpas trūkums, par apgrūtinātu 
elpošanu � ziskas slodzes laikā vai pēc tās, čīk-
stēšanu krūtīs.
Nereti gados veci cilvēki ilgstoši nevēršas pie 
ārsta, jo uzskata, ka elpas trūkums viņu vecumā 
ir jāuzskata par normu, tāpat elpas trūkums šai 
pacientu grupai tiek saistīts ar sirds mazspēju, 
neizvērtējot citu diagnožu iespējamību.
– Pēc kādiem simptomiem iespējams atpa-
zīt HOPS?
– Hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai tipisks ir 
klepus – gan ar krēpām, gan mazproduktīvs; elpas 
trūkums – sākotnēji pie lielākas � ziskas slodzes, 
pakāpeniski progresējot līdz elpas trūkumam 
arī miera stāvoklī. HOPS slimnieki, saskaroties ar 
elpas trūkumu, pamazām samazina � zisko akti-
vitāti, lai izvairītos no elpas trūkumu provocē-
jošas slodzes, kļūst mazkustīgi, norobežojas no 
apkārtējiem, cieš no depresijas. Dažkārt pacienti 
ir tik ļoti pieraduši pie elpas trūkuma, ka uz jautā-
jumu: «Vai jums trūkst elpas?» atbild noliedzoši. 
Tikai vēlāk, mērķtiecīgi izjautājot, var secināt, ka 
pacienti bez izteikta elpas trūkuma var veikt tikai 
vienkāršus mājas darbus.

– Abām slimībām ir līdzīgi simptomi. Vai ir 
viegli tās atšķirt? Kādas diagnostikas meto-
des tiek izmantotas?
– Situācijas mēdz būt dažādas. Tipisks HOPS 
pacients ir vīrietis pusmūžā, kurš ir ilgstoši smē-
ķējis, sūdzas par ilgstošu klepu ar krēpām, elpas 
trūkumu pie fiziskas slodzes. Daļa no HOPS 
pacientiem ir strādājuši kaitīgos apstākļos (dažā-
dās ražotnēs, fabrikās), ilgākā laika posmā saska-
roties ar dažādām ķīmiskām vielām, organiskiem 
un neorganiskiem putekļiem.
Pēdējos gados HOPS biežāk tiek diagnosticēts arī 
sievietēm, ko var izskaidrot ar pieaugošo smēķē-
šanu sieviešu vidū pēdējās desmitgadēs.
Līdzīgi ir ar bronhiālo astmu. Ja mazam bērnam 
parādās raksturīgie simptomi – klepus, elpas 
trūkums vai čīkstēšana krūtīs – un kādam no 
vecākiem ir bronhiālā astma, tad slimību atpa-
zīt nav grūti. Bet ir situācijas, kad galīgās diag-
nozes noteikšana prasa laiku un vairāku papildu 
izmeklēšanas metožu izmantošanu. Sarežģītāk 
var būt diferencēt bronhiālo astmu no HOPS 
pacientam, kuram bērnībā ir bijusi bronhiālā 
astma, tad iestājusies ilgstoša remisija (nav bijis 
astmas simptomu), pacients daudzus gadus ir 
smēķējis, un pēdējā laikā ir parādījušās HOPS 
vai astmai raksturīgās sūdzības. Tāpat diagnozes 
noteikšana var būt apgrūtināta gados vecākiem 
pacientiem ar pavadošām sirds un asinsvadu sis-
tēmas slimībām.
Būtiska ir pacienta anamnēze – rūpīgi jāiztaujā 
pats pacients, mazākiem bērniem – vecāki: kādas 
slimības ir bijušas ģimenē, kad simptomi sākušies, 
kādi tie ir, kad izpaužas vairāk, kādi ir riska faktori 
(alergēni, darba apstākļi, smēķēšana u.c.). Diagno-
zes precizēšanai palīdz neinvazīvās diagnostikas 
pamatmetodes: spirogrā� ja un bronhodilatācijas 
tests. Spirogrā� ja ir plaušu funkcionālās diagnos-
tikas pamatmetode, ar kuras palīdzību nosaka 
elpceļu caurejamību, mērot ieelpotā un izelpotā 
gaisa tilpumu, kā arī maksimāli forsētas ieelpas 
un izelpas ātrumu. Būtiskākais rādītājs bronhiālās 
astmas diagnostikā ir FEV1 – forsētas izelpas til-
pums pirmajā sekundē. Tas ir maksimālais gaisa 
daudzums, ko pacients spēj izelpot pirmās sekun-
des laikā. Kad pacientam ir noteikts FEV1, viņam 
dod ieelpot bronhus paplašinošu medikamentu 
un pēc 15–20 minūtēm elpošanas testu atkārto 
(bronhodilatācijas tests). Ja FEV1ir uzlabojies par 
12% vai vairāk, tas liecina par bronhiālo astmu. 
Ja bronhodilatācijas testa laikā novirzes no nor-
mas netiek konstatētas, bet ir astmai raksturīgie 
simptomi, var veikt bronhoprovokācijas testu, 
kas balstās uz jau iepriekš minēto spirogrā� ju, 
bet bronhus paplašinoša medikamenta vietā 
pacientam dod ieelpot metaholīnu – medika-
mentu, kas astmas pacientam izsauc bronhu 
sašaurināšanos (attiecīgi – FEV1 samazināša-
nos). Pieaugušā vecumā sākušos bronhiālo astmu 
nesmēķējošam pacientam no HOPS palīdz atšķirt 
gāzu difūzijas tests, kas ļauj novērtēt gāzu (skā-
bekļa un ogļskābās gāzes) maiņu starp plaušu 
alveolām un kapilāriem, izmantojot speciāli iezī-
mētu gāzi – oglekļa monoksīdu. Bronhiālās ast-
mas gadījumā gāzu difūzijas spēja ir saglabāta, 
kamēr HOPS gadījumā tā samazinās. Ja, apkopo-
jot rezultātus, vēl ir šaubas par galīgo diagnozi, 

var veikt medikamentozos testus: pacientam 
nozīmē bronhus paplašinošus un/vai ārstējo-
šus medikamentus (bronhodilatatorus un/vai 
kortikosteroīdus). Pēc dažām nedēļām, atkār-
toti veicot spirogrā� ju, astmas gadījumā vēro 
bronhu obstrukcijas (sašaurināšanās) reversibi-
litāti (atgriezeniskumu), kamēr HOPS gadījumā 
tā netiek konstatēta.
– Jūs minējāt, ka tipisks HOPS pacients ir smē-
ķējošs vīrietis. Vai smēķēšanas atmešana ļaus 
viņam jūtami uzlabot veselību?
– Daļai pacientu ar sūdzībām par hronisku klepu 
(par hronisku klepus saucams tad, ja tas ilgst vai-
rāk nekā astoņas nedēļas), atmetot smēķēšanu, 
klepus var izzust. HOPS slimniekam, atmetot 
smēķēšanu, tiek aizkavēta slimības progresija, 
uzlabojas medikamentozās terapijas efektivitāte. 
Arī astmas gadījumā ir pierādīts, ka smēķēšana 
ievērojami pasliktina astmas kontroli. Viena no 
galvenajām mediķu rekomendācijām slimības 
simptomu mazināšanai ir atmest smēķēšanu! 
Tāpat nedrīkst aizmirst par citiem riskiem, kas 
saistīti ar smēķēšanu, tostarp plaušu un citu lokali-
zāciju vēzi, sirds un asinsvadu slimībām u.c. Atme-
tot smēķēšanu, arī šie riski samazinās.
– Vai astmu un HOPS var pilnībā izārstēt?
– Bronhiālo astmu un HOPS pilnībā izārstēt nevar. 
Piemērojot adekvātu medikamentozu terapiju, 
bronhiālās astmas simptomus var kontrolēt, ļau-
jot pacientam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Mēdz būt 
arī vieglākas astmas formas, tā saucamā inter-
mitējošā astma, kad ilgāku laika posmu pacien-
tam nav astmas simptomu. Tomēr, ja vienreiz 
astma ir sākusies, par to aizmirst nedrīkst. HOPS 
pacientiem ir nepieciešama pastāvīga terapija 
– no diagnozes noteikšanas brīža visu atlikušo 
mūžu. Pacientam ir jābūt pastāvīgā pneimono-
loga uzraudzībā, lai, piemērojot medikamentozo 
terapiju, varētu sasniegt maksimālo rezultātu, lai 
pacients būtu pēc iespējas aktīvāks, saglabātu 
iespējami labāku dzīves kvalitāti, samazinātu sli-
mības uzliesmojumu risku un mirstību.
– Vai pacientiem ir iespējams vienkāršā veidā 
veikt savas veselības paškontroli?
– Internetā ir brīvi pieejams gan astmas kontroles 
tests (ACT), gan CAT tests (COPD assessment test – 
angļu val.) HOPS pacientiem. Šie testi dod iespēju 
pašam pacientam un ārstam novērtēt pacienta 
pašsajūtu, slimības simptomus un terapijas efek-
tivitāti. CAT testā pacientam ir jāatbild uz vienkār-
šiem jautājumiem: kā pacients spēj padarīt mājas 
darbus, vai viņam ir elpas trūkums pie nelielas slo-
dzes, vai bieži jāklepo, vai viņš jūtas droši, izejot no 
mājām, ņemot vērā savu plaušu stāvokli u.c. Tā ir 
vērtīga informācija, un pacientam pirms došanās 
pie pneimonologa ir ieteicams testu aizpildīt, lai 

novērtētu terapijas efektivitāti. Līdzīgi ir ar astmas 
kontroles testu, kurā tiek uzdoti jautājumi par 
pacienta pašsajūtu pēdējo četru nedēļu laikā gan 
saistībā ar nakts simptomiem, gan glābējinhala-
toru lietošanu, lai izvērtētu terapijas efektivitāti 
un pieņemtu lēmumu, vai terapija ir pietiekama. 
Iespējams, ka ir panākta laba astmas kontrole un 
medikamentu devu var samazināt.
– Kādas ir galvenās astmas un HOPS ārstēša-
nas metodes?
– Jāsāk ar nemedikamentozām ārstēšanas meto-
dēm, ko paveikt ir katra paša spēkos. Gan HOPS, 
gan astmai tā ir smēķēšanas atmešana, pietie-
kama � ziskā aktivitāte (iespēju robežās). Ļoti ceru, 
ka HOPS slimniekiem arī Latvijā drīzumā būs pie-
ejama rehabilitācijas programma, kas ietvertu sevī 
speciālistu (pneimonologu un � zikālās medicīnas 
speciālistu) konsultācijas, pacientu izglītošanu un 
psiholoģisko atbalstu.
Astmas pacientiem ir būtiski izvairīties no aler-
gēnu iedarbības, piesmēķētām telpām, dažādām 
ķīmiskām vielām.
Otra būtiskā ārstēšanas daļa ir farmakoloģiskā 
terapija, kas abu diagnožu pacientiem ir atšķirīga.
HOPS pacientiem tie ir garas darbības bronho-
dilatatori (bronhus paplašinoši līdzekļi), kam var 
pievienot inhalējamos glikokortikoīdus un teo� l-
līnu. Terapija tiek izvēlēta, vadoties no HOPS slim-
nieku fenotipa, slimības smaguma pakāpes un 
uzliesmojumu biežuma. HOPS fenotipi ir slimī-
bas īpašību vai pazīmju kopums, kas norāda uz 
HOPS individuālajām atšķirībām un kam ir klī-
niska nozīme – saistība ar slimības progresēša-
nas ātrumu, uzliesmojumu biežumu, atbildi uz 
terapiju, kā arī prognozi.
Atšķirībā no HOPS bronhiālās astmas gadījumā 
būtiskākā ir pretiekaisuma terapija – inhalējamie 
glikokortikosteroīdi, ko var kombinēt ar leikotri-
ēnu antagonistiem un bronhus paplašinošiem 
medikamentiem. Ir nepieciešama regulāra ast-
mas kontroles izvērtēšana un atbilstoša medika-
mentu devas un veida korekcija.
– Ko jūs mums visiem ieteiktu ņemt vērā 
un atcerēties?
– Svarīgi ir atcerēties, ka elpas trūkumu slodzes 
laikā vai miera stāvoklī, ilgstošu klepu, klepu 
naktīs u.c. simptomus nevienā vecumā nedrīkst 
uzskatīt par normu. Ja ir iepriekš minētie trau-
cējošie simptomi, ir jāgriežas pie speciālista, lai 
noteiktu pareizo diagnozi un meklētu ārstēša-
nas iespējas.

Hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai tipisks ir klepus – gan ar krēpām, gan maz-
produktīvs; elpas trūkums – sākotnēji pie lielākas fi ziskas slodzes, pakāpeniski 
progresējot līdz elpas trūkumam arī miera stāvoklī.

Elpas trūkums 
nav norma 
nevienā vecumā!

Bronhiālās astmas kontroles tests un HOPS novērtējuma tests pie-
ejami vietnē http://www.elpobrivi.lv/

INFORMĀCIJAI
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KOPĒJAIS PUNKTU 
SKAITS

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

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

Man krūtis ir pilnas ar 
krēpām (gļotām)

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

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

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

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

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

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

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

0 1 2 3 4 5

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

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

Es esmu ļoti noskumisPiemērs: Es jūtos ļoti laimīgs PUNKTU 
SKAITS

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

Es varu paveikt visus 
mājas darbus

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

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

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

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

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

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ANNA KALNIŅA

Izdzirdot vārdu salikumu «slimas aknas», 
lielākoties uzreiz iedomājamies par 
divām lietām – par alkoholu un C hepa-
tītu. Taču izrādās, ka arī šķietami veselīga 
dzīvesveida piekritēji, kas ļoti cītīgi domā 
par savas veselības uzlabošanu, nereti 
tieši tā arī nodara sev pāri.

Par to, kas izraisa aknu bojājumus un kā savas 
aknas saglabāt veselas maksimāli ilgi, Vīriešu vese-
lības avīzei stāsta hepatoloģe Ieva Tolmane, Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Aknu 
slimību nodaļas vadītāja.

– Kā mēs visbiežāk negatīvi ietekmējam savas 
aknas? 
– 99% no tā, ko mēs apēdam, iedzeram vai ieel-
pojam, organismā tiek �ltrēts caur aknām, līdz 
ar to ļoti daudzas vielas var būt aknām toksiskas. 
Viens no vispopulārākajiem kaitētājiem aknām, 
protams, ir alkohols. Taču jāatzīst, ka ne visiem 
alkohola lietotājiem aknas tiek bojātas vienādi; 
atkarībā no ģenētikas vairāk var tikt skarti arī citi 
orgāni – smadzenes, aizkuņģa dziedzeris, sirds 
un asinsvadu sistēma. Protams, visjutīgākās var 
būt arī aknas. Ja cilvēks ar šādu ģenētisko noslieci 
pastiprināti lieto alkoholu, viņš var nonākt līdz 
nopietnam aknu bojājumam.
Otrs biežākais negatīvās ietekmes avots ir 
medikamenti, �toterapija, homeopātija, uztura 
bagātinātāji. Trešā lieta – vispārēja organisma 
aptaukošanās. Ja aknās ilgstoši uzkrājas tauki, vei-
dojas iekaisums, kas var novest līdz aknu cirozei.
– Kuras medikamentu grupas aknām ir vis-
bīstamākās? 
– Lielākajai daļai medikamentu anotācijā ir raks-
tīts, ka tie var radīt aknu bojājumus. Biežāk aknu 
bojājumus rada nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi 
ibumetīns, diklofenaks, paracetamols, arī antidep-
resanti, antibiotikas un, protams, ķīmijterapija.
Tajā pašā laikā nevar arī krist otrā grāvī un nelietot 
medikamentus vispār. Ja zāles konkrētu saslim-
šanu gadījumā ir nepieciešamas, tad tās ir jādzer. 
Ir daudzi medikamenti, kurus aknas pārstrādā ļoti 
labi. Bet, ja ārstēšanas laikā ģimenes ārsts novēro 
problēmas, tad medikaments jāmaina. Vissliktāk 
ir sākt dzert zāles «uz savu galvu».
– Vai tiešām aknām bīstami ir arī uztura bagā-
tinātāji un dabas preparāti?
– Visi medikamenti ir izgājuši plašus klīniskos 
pētījumus, bet uztura bagātinātājiem prasības 
ir ievērojami zemākas. Ir zināms, ka tajos nereti 
nemaz nav iekšā tieši to vielu, kurām tur jābūt. 
Piemēram, nepieciešama kāda auga saknes, bet 
sastāvā ir ziedi. Tāpat tie satur dažādus piejauku-
mus, saistvielas, pat antibiotikas, kas anotācijā un 
aprakstā nav uzrādītas un organismam nav nepie-
ciešamas, un ir pat kaitīgas. Arī Soču olimpiādes 
laikā dopinga lietošanā apsūdzētais hokejists aiz-
liegtās vielas bija lietojis neapzināti, jo tās, izrādās, 
bijušas uztura bagātinātājā...
Jauni vīrieši nereti lieto proteīna pulverus muskuļu 
masas paaugstināšanai, taču ASV šo vielu lietoša-
nas rezultātā bijuši pat nāves gadījumi.
Reizēm cilvēki domā, ka augu valsts preparāti 
ir labi paši par sevi un, ja nelīdzēs, tad noteikti 
nekaitēs. Tomēr ne viss, kas ir dabā, cilvēkam ir 
vajadzīgs. Piemēram, ekoloģiski tīra zaļā muš-
mire... Tas ir spilgtākais piemērs, bet šādas indes 
dabā atrodamas daudz. Tāpēc arī augu valsts 
preparātu lietošanai ir jābūt pamatotai un pār-
domātai. Ja ārsts iesaka, tad, protams, vitamīnu 
lietošana ir nepieciešama, taču dzert kādus 

vitamīnu kompleksus vienkārši tāpat, lai kaut ko 
«uzlabotu» vai «stimulētu», nav nepieciešams. 
Tieši otrādi – tas var būt kaitīgi un pat ļoti bīstami.
Arī hepatoloģijā ir pieejami uztura bagātinātāji, 
taču es kā ārste tos pacientiem nekad neizvē-
los, jo nepieciešamo ārstēšanu nodrošina medi-
kamenti. Ja nu vienīgi ilgstoša antibiotiku kursa 
gadījumā iesaku probiotikas zarnu trakta mikro-
�oras uzlabošanai.
– Vai arī Latvijā bijuši gadījumi, kad aknas 
bojātas tieši uztura bagātinātāju lietošanas 
dēļ? 
– Starp mūsu pacientiem daudziem ir neprecizē-
tais hepatīts; tas nozīmē, ka ir diagnosticēts aknu 
hepatīts bez redzama cēloņa – nav autoimūnas 
saslimšanas, vīrusu vai audzēja, bet ir hronisks 
iekaisums. Daļā šo gadījumu diemžēl ir vaino-
jami uztura bagātinātāji. Bieži cilvēki, lietojot it 
kā dabīgas izcelsmes preparātus, to nepasaka 
ārstam – vai nu nevēlas atzīties lietošanā, vai arī 
vienkārši neiedomājas par to. Rezultātā aknām 
tiek nodarīts būtisks kaitējums.
– Vai fitoterapijas potenciālais kaitējums 
nozīmē, ka nav nemaz tik labi vākt un dzert 
dažādas zāļu tējas?
– Tējas, protams, var un vajag dzert. Piemēram, 
liepziedu vai aveņu tēju pēc nosalšanas vai izmirk-
šanas, kad liekas, ka iesnas tūdaļ būs klāt. Mainot 
dažādas tējas, tās vakaros var dzert. Bet nevajag 
«uzsēsties» uz vienas tējas, dzerot to trīs reizes 
dienā ilgstoši.

– Kādas ir pirmās pazīmes, ka aknām kas kaiš 
un laiks doties pie ārsta?
– Aknas nesāp un visbiežāk nekā nedod ziņu, ka 
tās ir slimas. Akūts hepatīts mēdz noritēt ar labi 
pamanāmu dzelti, un šajā gadījumā cilvēki ātri 
dodas pie ārsta, bet hronisks bojājums sākumā 
sūdzības nerada. Tikai tad, kad iekaisuma vietā 
veidojas saistaudi un tie saaug, neļaujot aknām 
veikt savas funkcijas, respektīvi, notiek neatgrieze-
nisks process, cilvēks izjūt diskomfortu. Visbiežāk 
ciroze sākas ar šķidruma uzkrāšanos vēderā, daž-
reiz novērojama dzelte, asiņošana no kuņģa un 
zarnu trakta. Var būt arī depresīvs noskaņojums, 
problēmas koncentrēties, kad cilvēkam šķiet, ka 
galva nestrādā, encefalogrā�skas pazīmes...
– Ja aknas nedod ziņu, kā pamanīt problēmas, 
kamēr tās vēl novēršamas?
– Jebkuram cilvēkam, arī gados jaunam, vismaz 
vienu reizi aknas ir jāpārbauda pro�laktiski. Vien-
kāršākais rādītājs, kas varētu liecināt par aknu 
bojājumu, ir paaugstināta ALAT fermenta jeb ala-
nīnaminotransferāzes aktivitāte asinīs, ko nosaka 
laboratorisku analīžu laikā. Ja tas ir izmainīts, tad 
jāmeklē iemesls. Ja tas ir normāls, tad nākamreiz 
tas jākontrolē pēc ģimenes ārsta ieskatiem. Manu-
prāt, reizi gadā to vajadzētu darīt. Otrs izmek-
lēšanas veids ir ultrasonogrā�ja. Ja nav nekādu 
aizdomu par potenciālajām problēmām, tad to 
var taisīt retāk nekā reizi gadā.
– Vai jēdziens «aknu attīrīšana» ir medicīniski 
pamatots un vai aknas vispār iespējams attīrīt?

– Cilvēka organisms ir veidots tā, ka tas pats lie-
liski sevi attīra, un līdz ar to normālā gadījumā 
nekādas papildu attīrīšanas, populārās organisma 
skalošanas u.tml. nav nepieciešamas ne aknām, 
ne zarnu traktam. Medicīniski dažkārt nepiecie-
šams veikt medicīniskās klizmas, bet tie ir tikai 
atsevišķi gadījumi. Līdz ar to organismam daudz 
labāk var palīdzēt, lietojot sabalansētu uzturu ar 
pietiekamu šķiedrvielu daudzumu, kas attīra iek-
šējos orgānus dabiskā veidā. Ja ļoti gribas izdarīt 
ko labu papildus, tad labāk biežāk dzert ūdeni, 
nevis veikt ar to kādas citas manipulācijas.
– Kādi ir visbiežāk sastopamie aknu bojājumi?
– Visbiežāk aknu bojājumus izraisa dažādi vīrusi, 
īpaši C hepatīts. Ja cilvēkam ilgstoši ir C hepatīts, 
ko viņš pats nemana, jo sūdzību nav, tad 15–20 
gadu laikā var izveidoties aknu ciroze. Viens no 
biežākajiem aknu bojājumu iemesliem ir alko-
hola lietošana, jo alkohola ietekmē aknās uzkrājas 
tauki, kas savukārt veido iekaisumus, no kuriem, 
kā jau runājām, veidojas saistaudi, kas saaugot 
liedz aknām veikt savas funkcijas. Tāpat ķermeņa 
vispārēja aptaukošanās un liekais svars rada arī 
aknu aptaukošanos ar visām no tās izrietoša-
jām sekām. Paši tauku pilieni aknās neko sliktu 
neizdarīs. Bet tauku pilieniem var pievienoties 
iekaisums. Ja aknās ir hronisks iekaisums, tad tur 
var sākt veidoties saistaudi un novest līdz aknu 
cirozei. Kā mēs zinām, tad aknu ciroze ir neat-
griezenisks process. Jebkura ciroze ir arī aknu 
audzēja risks.
Aknu ciroze un aknu audzējs ir ļoti grūti ārstē-
jamas saslimšanas. Vislabāk šajos gadījumos 
pacientam var palīdzēt, veicot aknu transplan-
tāciju, taču mūsu valstī diemžēl šādas iespējas nav. 
Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kur šādas operāci-
jas netiek veiktas un kur tās nekompensē valsts. 
Aknu transplantācija nav jauna metode, citur 
pasaulē to veic jau vairāk nekā 50 gadus. Lietuvā 
jau ir uztaisītas vairāk nekā 100 šādas operācijas, 
Igaunijā – vairāk nekā 50, bet pie mums – tikai 
viena pirms trim gadiem, kaut mums ir gan spe-
ciālisti, gan nepieciešamā aparatūra.
– Kāda ārstēšana tiek piemērota aknu aptau-
košanās gadījumā?
– Pirmais un galvenais nosacījums ir dzīvesveida 
maiņa. Ja tā ir alkohola izraisīta aknu aptaukoša-
nās, tad primārais ir pārtraukt alkohola lietošanu. 
Ja ar alkoholu nesaistīta aptaukošanās, tad cilvē-
kam jāsamazina liekais svars. Jāņem vērā, ka cil-
vēkam līdz ar vecuma palielināšanos palēninās 
vielmaiņa, kas arī veicina aptaukošanos, līdz ar 
to vairāk jādomā par uzturu un jāpalielina �zis-
kās aktivitātes.
Protams, dzīvesveida maiņu parasti papildinām ar 
kādu no hepaprotektoriem, un es vienmēr izvē-
los medikamentus, nevis uztura bagātinātājus.
– Aknu slimības vairāk skar vīriešus vai 
sievietes? 
– Ar aknu slimībām vīrieši un sievietes kopumā 
slimo apmēram vienādi. Vīriešiem vairāk tiek diag-
nosticēti alkohola izraisīti aknu bojājumi, arī C 
hepatīts, kā arī samērā retā autoimūnā žultsvadu 
saslimšana primārs sklerotizējošs holangīts. Savu-
kārt sievietēm dominē ar alkoholu nesaistītā aknu 
aptaukošanās, autoimūns hepatīts, kā arī auto-
imūns žultsvadu bojājums primāra biliāra ciroze.
– Kādas ir galvenās lietas, ko jūs ieteiktu Lat-
vijas iedzīvotājiem aknu veselības saglabā-
šanai? 
– Galvenais, ko iesaku: nekaitēt aknām! Nelie-
tot dažādus brīnumlīdzekļus, kas sola neti-
camu veselības uzlabošanos. Protams, �ziski 
aktīvu dzīvesveidu, veselīgu uzturu un pozi-
tīvu noskaņojumu!
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Ieva Tolmane: «Jebkuram cilvēkam, arī gados jaunam, vismaz vienu reizi aknas ir 
jāpārbauda profilaktiski. Vienkāršākais rādītājs, kas varētu liecināt par aknu bojā-
jumu, ir paaugstināta ALAT fermenta jeb alanīnaminotransferāzes aktivitāte asinīs, 
ko nosaka laboratorisku analīžu laikā.»

Nevis palīdzēt, bet nekaitēt aknām!
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TOMS ZVIRBULIS

Ārā pamazām iestājas ziema, un dau-
dziem no mums jāsāk rakņāties pa kaba-
tām pēc papīra kabatlakatu paciņas 
tekošajam degunam un pretiekaisuma 
tabletēm kaklam, taču reti kurš iedomā-
jas, ka visu šo slimību cēlonis var būt pavi-
sam cits.

Sarunā ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slim-
nīcas Ausu, kakla un deguna slimību klīnikas 
ārstu Dinu Sumeragu centīsimies rast atbildes 
uz jautājumiem, kā kuņģa un barības vada atvil-
nis ietekmē elpošanas sistēmu un kā ar šo sli-
mību cīnīties.

– Kas ir kuņģa atvilnis un kādi ir šīs slimības 
simptomi? 
– Barības vada s� nktera disfunkcijas rezultātā 
kuņģa pepsīns nonāk rīklē un balsenē. To sauc 
par laringofaringeālo atvilni vai medicīniski – par 
laringofaringeālo re� uksu. Ir divi barības vada 
s� nkteri: viens atrodas barības vada lejasdaļā pie 
kuņģa, otrs tā augšdaļā, tuvāk rīklei. To nepilnīga 
darbība veicina kuņģa skābju nonākšanu rīklē 
un balsenē.
– Kādas ir galvenās kuņģa atviļņa pazīmes?
– Mēs, otolaringologi, novērtējam vizuālo ainu, 
ieskatoties rīklē un balsenē. Pirms pacienta izmek-
lēšanas ir jāuzzina, kādi simptomi viņam ir. Parasti 
vērojams balss aizsmakums, kamola sajūta kaklā, 
biezas gļotas rīklē, hronisks rīkles iekaisums. Bieži 
vien šie slimnieki krekšķina, grib attīrīt no gļotām 
kaklu, bet viņiem tas neizdodas. Vēl ir raksturī-
gas grēmas, atraugas, hronisks klepus. Atsevišķos 
gadījumos klepus modina arī naktī, ir novēroti 
rīšanas traucējumi. Statistiski šādu pacientu ir 
diezgan daudz. Vācu otolaringologs Kaufmans 
1994. gadā izvirzīja hipotēzi, ka 50% LOR pacientu 
varētu būt laringofaringeālais atvilnis.
– Kā jūs rīkojaties, ja pacients vēršas pie jums 
ar šādām sūdzībām?
– Pacientus, kuri atbilst šiem kritērijiem, mēs 
izmeklējam. Lūdzam pacientiem pastāstīt par 
viņu sūdzībām, skatāmies rīkli, veicam papildu 
izmeklējumus, piemēram, nosūtām uz pH metriju, 
kur tiek mērīts skābuma līmenis barības vadā 24 
stundas. Taču re� ukss var būt arī intermitējošs – 
tas vienā brīdī var parādīties un pēc tam atkal 
pazust. Vēl mēs izmantojam ezofagoskopiju (aug-
šējo endoskopiju), tautā sauktu arī par «kobras 
rīšanu». Ko atklāj ar šī izmeklējuma palīdzību? 
Barības vada gļotādas stāvokli. Laringoskopijā 
jeb balsenes apskatē parasti mēs redzam apsār-
tumu balsenes mugurējā daļā, kas ir tuvāk barī-
bas vadam. Tajā vietā krustojas gaisa un barības 
ceļi. Bieži vien zem balssaitēm ir tūska un bals-
saišu mugurējā daļā granulomas – audu masa, 
kas radusies, reaģējot uz infekciju vai kādas sve-
šas vielas klātbūtni. Tāpat vērojama balssaišu 
gļotādas sabiezēšanās, ko ārsti konstatē larin-
goskopijas laikā, izmantojot vai nu spogulīti, 
vai laringoskopu.
– Ko jūs ieteiktu darīt pacientiem, lai sama-
zinātu kuņģa atviļņa sagādāto diskomfortu?
– Ļoti būtiska ir augstāka galvgaļa izvēlēšanās 
naktī un arī gadījumā, ja pacients ilgstoši uztu-
ras guļus stāvoklī. Jo augstāks būs galvgalis, jo 
mazāka iespēja, ka skābe var nonākt rīkles daļā 

un pacientam varētu sākties ar kuņģa atvilni 
saistīts klepus vai citi iepriekš minētie simptomi. 
Vēl mēs rekomendējam nesmēķēt, jo smēķētā-
jiem rīkles gļotāda tiek daudz vairāk kairināta, kā 
rezultātā arī atvilnis pastiprinās. Tāpat iesakām 
neēst trīs stundas pirms gulētiešanas. Cilvēkiem 
ar aptaukošanos vajadzētu samazināt svaru un 
arī stresa līmeni. Ir virkne pārtikas produktu – 
siers, cepti kartupeļi, frī kartupeļi, karbonāde, 
ceptas olas –, no kuru lietošanas ir jāizvairās, it 

īpaši pirms došanās gulēt. Ja šie priekšnosacī-
jumi netiek ievēroti, atvilnis var saasināties. Vēl 
nav ieteicams lietot citronu sulu. Tā veicina skā-
bes nonākšanu rīklē un uz balss saitēm. Pacienti 
parasti domā, ka, ēdot citronu ar medu, viņu 
veselība uzlabosies, bet bieži vien tas vēl vairāk 
sakairina kakla gļotādu, un barības vads reaģē 
daudz asāk. Tāpat gāzēti dzērieni un pārāk bieža 
alkohola lietošana kairina barības vadu un ir 
novērojamas atviļņa iezīmes – kamola sajūta 
kaklā un citas sūdzības.
– Kādas ir kuņģa atviļņa ārstēšanas metodes?
– Galvenā ir medikamentozā ārstēšana ar pro-
tonu sūkņa inhibitoriem, kas samazina sālsskā-
bes sekrēciju. Šīs zāles nāk palīgā, ja pacients 

neievēro veselīgu dzīvesveidu. Zāles jālieto 
samērā ilgstoši, aptuveni trīs mēnešus, un tad 
ārsts skatās, vai palielināt devu, vai arī to samazi-
nāt. Zāļu deva ir maināma, ja sūdzības ir regulāras 
un arī diagnostiski ir konstatēts intensīvs atvilnis. 
Ļoti svarīga ir gastroenterologa konsultācija, jo šīs 
saslimšanas gadījumā krustojas gan ausu, kakla 
un deguna speciālista kompetence (mēs redzam 
rīkles daļu, balsenes daļu, ieeju barības vadā), 
gan gastroenterologa kompetence. Gastroen-
terologs, ar endoskopu izskatot barības vadu, 
pieņem lēmumu par vēl spēcīgāku medikamentu 
terapiju. Ja sakarā ar barības vada slēdzējmuskuļu 
sliktu funkciju ir ļoti liels atvilnis, smagākos gadī-
jumos var izšķirties par ķirurģisku iejaukšanos, 
mehāniski veidojot barības vada noslēgumu. Šīs 
procedūras (laparoskopiskā fundoplikācija) laikā 
augšējo kuņģa daļu apliek ap barības vadu, imi-
tējot barības vada slēdzējmuskuli.
– Kādas blakusslimības var izraisīt kuņģa 
atvilnis? 
– Jau minēju par kamola sajūtu kaklā, tāpat tās 
var būt deguna un deguna blakusdobumu slimī-
bas. Ja pacients bieži saaukstējas, viņam ir aler-
ģiski ūdeņaini izdalījumi no deguna vai hronisks 
deguna blakusdobumu iekaisums ar izdalījumiem 
uz aizdeguni, kas izsauc krekšķi un diskomfortu 
kaklā, kas saistīts ar gļotu uzkrāšanos rīkles apak-
šējā daļā pie ieejas barības vadā, pārsvarā ir vaja-
dzīga divu speciālistu apskate – ausu, kakla un 
deguna ārsta, kā arī gastroenterologa.
– Vai pie jums bieži vēršas cilvēki ar kuņģa 
atvilni, nevis elpceļu problēmām?
– Vidējā poliklīnikas pieņemšanas dienā, es teiktu, 
ka vienai trešdaļai pacientu ir atvilnis un tipiskās 
ar to saistītās sūdzības.

– Kādām pacientu grupām atviļņa problēmas 
ir biežāk sastopamas?
– Pārsvarā tie ir adipozi cilvēki. Šiem pacientiem 
parasti ir dubultzods, apgrūtināta elpošana. Jau 
vizuāli var prognozēt, ka viņiem varētu būt atvil-
nis. Tāpat pacientiem, kuru darbs ir saistīts ar 
paaugstinātu stresa līmeni, atvilnis ir ļoti ticama 
diagnoze. Barības vada muskulatūras darbību 
kontrolē veģetatīvā nervu sistēma, tātad nervo-
zitāte, daudz negatīvā stresa veicina kuņģa atvilni.
– Vai atviļņa ārstēšanā pacientam ir jārēķinās 
ar lielām izmaksām?
– To, kādas ir precīzas izmaksas, es pateikt neva-
rēšu. Varu teikt vien to, ka atviļņa ārstēšana ir 
dārga. Tas ir saistīts ar ilgstošu protonu sūkņa 
inhibitoru lietošanu, kas nav lēti medikamenti. 
Vēl jāņem vērā, ka arī konsultācijas pie ārstiem 
ir pietiekoši dārgas. Kopumā vidusmēra Latvijas 
iedzīvotājam šīs izmaksas varētu būt ievērojamas.
– Vai kādus no medikamentiem atviļņa slimī-
bas pacientiem apmaksā arī valsts?
– Nē, diemžēl atviļņa medikamenti pacientam ir 
jāiegādājas pašam.
– Jūs jau minējāt, ka dažkārt atviļņa slimības 
pacientam būtu nepieciešama divu ārstu kon-
sultācija. Cik svarīga ir sadarbība starp dažādu 
specializāciju ārstiem šīs slimības ārstēšanā?
– Sadarbība ir ļoti svarīga, jo nereti pēc apskates 
pacientu sūtām pie gastroenterologa uz � bro-
ezofagoskopiju, savukārt gastroenterologi sūta 
pacientus pie mums, jo slimība atstāj ietekmi uz 
rīkli, kas ir LOR kompetencē. Šeit saskaras gan gas-
troenteroloģijas, gan LOR kompetence.
– Viena no atviļņa pazīmēm ir tā saucamā 
dedzināšanas sajūta pakrūtē. Vai ir bijuši gadī-
jumi, kad kardiologs sūta savus pacientus uz 
elpceļu pārbaudēm, lai par to pārliecinātos?
– Jā, tādi gadījumi ir bijuši. Slimnieki no kardio-
loga nonāk pie gastroenterologa vai pie otolarin-
gologa. Apakšējais atvilnis lielākoties iedarbojas 
uz barības vadu, taču, ja nefunkcionē augšējais 
s� nkteris, tas atstāj iespaidu uz rīkli un balseni.
– Kādas ir sekas, ja slimību laikus nesāk ārstēt?
– Ja slimību laikus neārstē, tad simptomi kļūst 
izteiktāki, arī uz balssaitēm var veidoties arvien 
biezāka gļotāda, līdz izveidojas granulomas, 
kuras atsevišķos gadījumos ir jāoperē. Pastip-
rinātā simptomātika var ievērojami ietekmēt 
pacienta naktsmieru. Naktī viņu modina kle-
pus. Tātad ar laiku krasi pasliktinās pacienta dzī-
ves kvalitāte. Pacients nevar normāli strādāt, jo 
viņam visu laiku ir kamola sajūta kaklā, naktīs 
nav iespējams pilnvērtīgi izgulēties, jo modina 
klepus. Pacients kļūst nervozs, un šī nervozitāte 
paaugstina stresa līmeni, kas savukārt pasliktina 
barības vada muskulatūras darbību. Veidojas tāds 
kā apburtais loks. Jo ātrāk pacients griežas pie 
ārsta pēc palīdzības, jo ātrāk un efektīvāk tiek 
novērsti slimības simptomi, un pacienta dzīves 
kvalitāte atkal uzlabojas.

Dins Sumerags: «Kuņģa un barības vada atviļņa gadījumā ļoti svarīga ir gastroente-
rologa konsultācija, jo šīs slimības diagnostikā un ārstēšanā b ieži vien krustojas gan 
ausu, kakla un deguna speciālista kompetence (mēs redzam rīkles daļu, balsenes 
daļu, ieeju barības vadā), gan gastroenterologa kompetence.»
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Sāpošs kakls – 
tā ne vienmēr ir saaukstēšanās

pH metrija – pacientam caur degunu un barības vadu kuņģī 
ievada plānu 1 mm zondi ar speciāliem sensoriem (elektrodiem) 
un ar speciālas ierīces palīdzību ieraksta skābes atviļņa epizodes 
24 stundu laikā.
Intermitējošs – pārejošs bojājums, kas 
tajā pašā vietā un tā paša cēloņa dēļ 
pēc laika atkārtojas.

Skaidrojošā vārdnīca

un ar speciālas ierīces palīdzību ieraksta skābes atviļņa epizodes 

– pārejošs bojājums, kas 

Vācu otolaringologs 
Kaufmans 1994. gadā 
izvirzīja hipotēzi, ka 50% 
LOR pacientu varētu 
būt laringofaringeālais 
atvilnis.
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FOKUSS

TOMS ZVIRBULIS

Pēdējā gada laikā masu medijos bieži 
nācies dzirdēt par kārtējo spaisa (Spice) 
upuri, kurš nogādāts reanimācijā, vai 
kādu, kurš ir cietis no apreibušās perso-
nas neadekvātās un bieži vien agresīvās 
rīcības. Tas ir izsaucis karstas debates 
par atsevišķu narkotisko vielu legalizā-
ciju Latvijā.

Lai noskaidrotu, kāda ir situācija ar narkotisko 
vielu izplatību Latvijā, un kā to uzlabot, uz sarunu 
aicinājām Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas cen-
tra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāju 
Astrīdu Stirnu.

– Kādas ir narkotisko vielu lietošanas ten-
dences Latvijā? Vai patērēto vielu apjoms 
palielinās? 
– Jau kopš 2008. gada vērojams, ka narkotiku lie-
totāju vidū parādās arvien vairāk cilvēku, kas lieto 
jaunas psihoaktīvas vielas, eksperimentē ar tām. 
Tie ir gan augu maisījumi jeb spaiss, kas ir visbie-
žāk sastopami, gan «vannas sāls», kas ir bijis ļoti 
populārs un tiek plaši lietots arī šobrīd. Tie ir stimu-
latori ar amfetamīniem līdzīgu iedarbību. Mūsu 
redzeslokā nonāk mazāk klasisko narkotiku lieto-
tāju, tomēr, situācijas izvērtēšanai valsts mērogā 
būtu jāveic plašas aptaujas iedzīvotāju vidū. Vis-
biežāk eksperimentētāji izvēlas marihuānu, kas ir 
populārākā jauniešu vidū. Daudzi lieto dažādas 
sintētiskās narkotiskās vielas, tās izmēģinot un 
mainot. Pieejamās cenas dēļ tās ir ļoti populāras 
jauniešu vidū. Jauno psihoaktīvo vielu izplatība 
ir tiešām liela, un straujākais pacientu pieaugums 
ir novērots pēdējā gada laikā.
– Kādu jūs zīmētu narkomāna demogrāfi sko 
portretu? 
– Vidējais narkotiku lietotājs ir vecumā no 15 līdz 
25 gadiem. Protams, ir arī vecāki narkotiku lie-
totāji, kuri parasti jau ir lietojuši citas vielas un 
tad mēģina eksperimentēt, lai noņemtu nelab-
vēlīgās citu apreibinošu vielu iedarbības sekas. 
Mūsu redzeslokā ir bijuši arī alkohola lietotāji, kuri 
ar jaunajiem augu maisījumiem mēģina noņemt 
paģiru simptomātiku. Lietotāju spektrs ir diezgan 
plašs, bet visvairāk to ir jauniešu vidū.
– Kādēļ narkotisko vielu lietošana ir plašāk 
izplatīta jauniešu vidū?
– Tas ir skaidrojams ar dažādiem faktoriem. Pirm-
kārt, ar izglītību. Jauniešiem ir maz informācijas 
par to, ar ko viņi eksperimentē. Jāņem vērā, ka 
neviens jaunietis, kurš saņem vai nopērk augu 
maisījumu, nezina, kas ir šī maisījuma sastāvā 
un kādas varētu būt sekas. Otrkārt, tā ir ārkārtīgi 
plašā narkotiku un jauno psihoaktīvo vielu pie-
ejamība. Apreibinošās vielas ir iespējams iegā-
dāties pat nakts laikā, ar piegādi mājās, internetā. 
Izplatības ceļi ir ļoti dažādi, bet es ceru, ka tagad, 
pēc Krimināllikuma grozījumiem un tirdzniecī-
bas ierobežošanas, to patēriņš samazināsies. Lai 
gan no lietotāju un iedzīvotāju puses mēs dzir-
dam, ka tirdzniecība turpinās nelegāli. Tirgotāji 
iesaista pašus jauniešus, lai viņi palīdzētu vielas 
izplatīt. Līdz ar to mēs pēdējā pusgada laikā esam 
novērojuši ārkārtīgi lielu pacientu pieplūdumu ar 
smagām intoksikācijām, psihotiskos stāvokļos, 
agresīvus, ar halucinācijām un citām veselības 
problēmām. Pārsvarā augu maisījumu sastāvā 
ir sintētiskie kanabinoīdi, bet ir arī citas narkoti-
kas: amfetamīni, sintētiskie katinoni, meskalīns, 

piperazīns u.c. Veicot analīzes, mēs lietotāju urīnā 
konstatējam četras, piecas un pat desmit vielas. 
Tas nozīmē, ka augu maisījumi ir papildināti ar 
dažādām narkotiskām vielām. Tas arī izskaidro 
dažādās klīniskās izpausmes, kas apgrūtina diag-
nostiku, jo īsti nevar saprast, kas ar pacientu ir 
noticis. It sevišķi, ja viņš nenonāk pie narkologa, 
bet kādā daudzpro� lu slimnīcā. Bieži ar pacien-
tiem ir grūti kontaktēties, jo viņi atrodas psiho-
tiskā stāvoklī, ar halucinācijām.
– Kā situāciju Latvijā ir ietekmējis spaisa popu-
laritātes pieaugums un plašā pieejamība?
– Jaunu psihoaktīvo vielu parādīšanās ir galvenā 
tendence narkotisko vielu izplatībā un lieto-
šanā. Klasiskajām narkotikām ir stabila lietotāju 
grupa, kas neaug tik katastrofālos tempos kā 
jauno psihoaktīvo vielu gadījumā. Tās ir ļoti viegli 
pieejamas un par zemāku cenu nekā klasiskās nar-
kotikas. Mēs esam novērojuši, ka no jaunajām vie-
lām rodas stipra atkarība. To apstiprina gadījumi, 
kad jaunieši pēc to lietošanas neadekvātā stāvoklī 
ir atvesti ar ātro palīdzību vai policiju. Viņiem ir 
ļoti slikti, viņi nespēj atcerēties, kas noticis, tomēr 
turpina lietot šīs vielas. Arī paši jaunieši apstiprina, 
ka tieksme pēc tām ir ļoti liela. Kad vielu iedarbība 
samazinās, to lietotāji kļūst agresīvi, piedzīvo spē-
cīgus uzvedības traucējumus.
Pēc pirmās palīdzības sniegšanas ir jāturpina ārs-
tēšanas programma, un ārstniecības iestādēs uz 
to ir izveidojušās rindas. Nepilngadīgajiem lieto-
tājiem vienīgā programma ir pieejama Jelgavā. 
Tur rinda ir līdz septembrim. Tātad šobrīd mēs uz 
Jelgavu jaunus pacientus nosūtīt nemaz nevaram. 
Valsts gan ir piešķīrusi papildu līdzekļus ārstēša-
nai. Tas rada cerību, ka rindas ārstniecības iestādēs 
mazināsies un vairāk pacientiem būs pieejamas 
ārstēšanas programmas. Citādi mēs visu laiku 
cīnīsimies tikai ar sekām, jo lietošanas gadījumi 
atkārtojas jau zināmiem pacientiem.
– Kā, pēc jūsu domām, vieglo narkotiku (mari-
huānas un tai līdzīgu izstrādājumu) legalizā-
cija Latvijā ietekmētu pašreizējo situāciju?
– Par vieglajām narkotikām tās nekad nevajag 
saukt, jo tās nav vieglās narkotikas. Marihuāna 
pēc ANO starptautiskajām konvencijām un Latvi-
jas likumdošanas ir iekļauta Latvijā kontrolējamo 
narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru 
I sarakstā, kurā ierindotas aizliegtās sevišķi bīs-
tamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psi-
hotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un 
ļaunprātīga lietošana apdraud veselību. Par to 
izplatīšanu draud kriminālatbildība. Legalizācijas 
atbalstītāji, visticamāk, ir ieinteresēti narkotiku tir-
gus paplašināšanā. Strādājot ar pacientiem, mēs 
redzam, kādas izmaiņas rada šīs narkotikas. To 
nevarēs pateikt pēc vienas vai divām reizēm, jo 
dabīgo kanabinoīdu ietekme nav tik spēcīga kā 
sintētisko. Tomēr ilgtermiņā tie rada personības, 
psihiskas un psiholoģiskas izmaiņas lietotāju vidū. 
Katrā ziņā mēs uzskatām, ka marihuāna ir sevišķi 
bīstama narkotiskā viela, kas nav pielietojama ne 
medicīnā, ne izplatāma citādā veidā. Runājot par 
narkotisko vielu legalizāciju, gribu uzdot pretjau-
tājumu: vai mums ir līdzekļi, lai cīnītos ar sekām?
Pasaulē ir sākušās diskusijas par marihuānas 
legalizāciju, bet nav vērojama aktīva rīcība nar-
kotiku legalizācijai, varbūt tikai dažos ASV šta-
tos. Holande, kas bija viena no pirmajām Eiropas 
valstīm, kur neaizliedza marihuānas lietošanu, ir 
sapratusi, ka viņi nebūt nav atrisinājuši problēmu, 
legalizējot vienu vielu. Viņi redz, cik ļoti pieaug 
citu narkotiku lietošanas apjoms. Pasaulē tas nav 

nekāds jaunums. Arī pētījumi apstiprina, ka, 
piemēram, marihuāna vai citi ka ņepju pre-
parāti ir kā starta narkotika, ar kuru ekspe-
rimentē jaunieši, turpmāk meklējot citus 
apreibināšanās veidus. Tie lietotāji, kam ir sma-
gas atkarības, piemēram, heroīna lietotāji, lielā-
koties ir sākuši ar marihuānas smēķēšanu. Vienas 
narkotisko vielu grupas legalizācija neatrisi-
nās narkotiku izplatības problēmu. Mums 
nav pamata atļaut lietot kādu vielu, ja 
nav līdzekļu, lai cīnītos ar sekām. Mēs 
redzējām, kāda epidēmija sākās sakarā 
ar spaisa brīvu tirdzniecību. Sekas mēs 
jutīsim arī ilgtermiņā, jo daļa jauniešu 
ir kļuvuši atkarīgi. Viņiem ir radušies 
gan psihiskās, gan � ziskās veselības 
traucējumi. Pastāv uzskats, ka, kaut ko 
legalizējot, problēma kļūst mazāk nozī-
mīga, bet šajā gadījumā ir redzams – tā 
nav taisnība.
– Kādi preventīvie pasākumi, neskai-
tot likumos noteiktās normas, tiek 
pielietoti Latvijā, lai ierobežotu nar-
kotiku izplatību?
– Valstī ir izstrādātas narkotiku ierobežošanas 
pamatnostādnes, kurās ir noteiktas aktivitātes 
gan no tiesībsargājošo iestāžu puses, gan izglī-
tības un veselības jomā. Ir izstrādātas dažādas 
programmas, taču tās prasa papildu līdzekļus, un 
līdzekļu ir tikai tik daudz, cik atvēl valsts budžets. 
Kopš krīzes sākuma nauda šiem mērķiem netiek 
piešķirta. Līdz ar to mēs redzam sekas. Prevenci-
jai ir milzīga nozīme. Ja tai netiek pievērsta vaja-
dzīgā uzmanība, rezultāti ir bēdīgi, un narkotiku 
izplatība aug.
– Daudzi uzskata, ka narkotiku lietošanu 
Latvijā veicinājusi rietumnieciskās kultūras 
ietekmes palielināšanās. Vai padomju gados 
situācija tiešām bija labāka?
– Padomju gados mēs faktiski nesaņēmām infor-
māciju par to, kādas narkotikas tiek lietotas, un 
parasti apreibinošās vielas lietoja slēgtā vidē. 
Turklāt mēs savā ziņā bijām izolēti no Eiropas un 
citām ārvalstīm. Līdz ar to arī informācija par šīm 
valstīm nebija plaši pieejama.
Pašlaik skaidrs ir viens: narkotiku problēma ir 
aktuāla visā Eiropā. Pie vainas noteikti ir arī nar-
kotisko vielu sortimenta paplašināšanās. Nepār-
traukti tiek sintezētas jaunas narkotiskās vielas, 
kas prasa mazus līdzekļus un ko iespējams ātri 
pagatavot. Savu artavu narkotiku izplatībā dod arī 
atvērtās robežas Eiropas Savienības valstu starpā.
– Ja ģimenes vai draugu lokā ir kāds narko-
tisko vielu lietotājs, kā tuvākie cilvēki var 
viņam palīdzēt?
– Vispirms būtu vēlams lietošanu atklāt agrīni. 
Vecāki bieži vien palīdzību meklē tad, kad jau-
nietis ir kļuvis atkarīgs un sāk iznest mantas no 
mājām, lai dabūtu līdzekļus un varētu nopirkt 
kārtējo devu. Būtu vēlams sekot, ar ko jaunieši 
vai skolēni nodarbojas brīvajā laikā, kādi ir viņu 
draugi, kādas ir sekmes, vai viņi nekavē skolu. 
Vecākiem laikus jāievēro izmaiņas jaunieša uzve-
dībā, varbūt viņam ir radušās veselības problē-
mas. Jo ātrāk mēs atklāsim problēmu, jo vieglāk 
varēs palīdzēt. Ja jaunietim ir izveidojusies atka-
rība un ir nopietnas veselības problēmas, tad 
nodarītais kaitējums ir neatgriezenisks.
Latvijā narkotiku lietotājus neārstē piespiedu 
kārtā, taču, ja jaunietis vecumā līdz 18 gadiem 
nepiekrīt ārstēšanai, tad to viņa vietā var izlemt 
vecāki vai bāriņtiesa. Ja turpinās problēmas ar 

narkotiskajām vielām un jaunietis atsakās no 
ārstēšanas, tad viņam ar bāriņtiesas lēmumu 
var piemērot obligāto ārstēšanu, kas valstij 
ir jānodrošina.
– Kādi, jūsuprāt, būtu efektīvākie narkotiku 
izplatības ierobežošanas pasākumi, kurus 
varētu ieviest tuvākajā nākotnē?
– Kā jau minēju, narkotiku ierobežošanas prog-
rammas tiek veidotas kā vesels pasākumu 
komplekss. Mums nav tikai viens virziens, kurā 
strādājam, lai ierobežotu narkotiku piedāvājumu. 
No vienas puses, ir maksimāli jāierobežo narko-
tiku tirgus, narkotiku izplatība, narkotiku izplatī-
tājiem ir jāsaņem bargi sodi. Krimināllikumā jau 
ir veiktas izmaiņas saistībā ar jaunajām psihoak-
tīvajām vielām. Grozījumi Krimināllikumā paredz, 
ka par jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturoša 
izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai iero-
bežota, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, 
pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā 
vai par šādu vielu realizāciju personas var saukt 
pie kriminālatbildības. No otras puses, mums ir 
jāpanāk narkotiku pieprasījuma samazināšanās, 
nodrošinot ārstēšanas un rehabilitācijas plašāku 
pieejamību. Tikai strādājot visās šajās jomās, ir 
iespējams sasniegt rezultātu.

Ja legalizē, 
esi gatavs cīnīties ar sekām!
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Astrīda Stirna: «Jaunu psihoaktīvo vielu parādīša-
nās ir galvenā tendence narkotisko vielu izplatībā 
un lietošanā. Klasiskajām narkotikām ir stabila 
lietotāju grupa, kas neaug tik katastrofālos tem-
pos kā jauno psihoaktīvo vielu gadījumā. Tās ir 
ļoti viegli pieejamas un par zemāku cenu nekā 
klasiskās narkotikas.»

Pēc Eurobarometer 2011 datiem, Latvijā jaunās psihoaktīvās vielas 
lietojuši 9% 15–24 gadus veci iedzīvotāji (tāds pats rādītājs Polijā).
Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām 
vielām jeb ESPAD 2011 dati liecina:
zz 10% skolēnu vecumā no 15–16 gadiem lietojuši spaisu kaut 
reizi mūžā
zz 4% lietojuši spaisa produktus trīs līdz deviņas reizes
zz Biežāk lieto Rīgā un Pierīgā, divas reizes biežāk zēni nekā 
meitenes
zz 4% skolēnu vecumā no 15–16 gadiem apreibināšanās nolūkos 
lietojuši salviju, pamatā vienu vai divas reizes mūžā

Avots: Slimību profi lakses un kontroles centrs

FAKTI

Katinons – alkaloīds, ko iegūst no katas koka un kas ir ķīmiski 
līdzīgs efedrīnam, katīnam un citiem amfetamīniem. Tā ir galvenā 
katas koka psihoaktīvā viela. Parasti tiek izplatītas sintētiskās katinonu 
grupas vielas baltu vai brūnu pulverveida vielu 
veidā, kas dažreiz tiek pildīts kapsulās. To 
parasti lieto šņaucot, orāli, atsevišķos 
gadījumos arī intravenozi.

Skaidrojošā vārdnīca

grupas vielas baltu vai brūnu pulverveida vielu 
veidā, kas dažreiz tiek pildīts kapsulās. To 
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ALDA RUSINA

Pēc speciālistu aplēsēm, no īslaicīgiem 
vai hroniskiem miega traucējumiem cieš 
līdz pat 40% iedzīvotāju.

Kāpēc miegs ir tik ļoti svarīgs? Kāpēc cilvēkam 
būtu jāguļ 7–8 stundas diennaktī? Kas liecina par 
nopietniem miega traucējumiem un kādi ir spe-
ciālistu ieteikumi, kā uzlabot miegu? Par to sarunā 
ar ārstu neirologu Aināru Vecvagaru.

– Kas raksturo labu, veselīgu miegu un kad 
runājam par miega traucējumiem?
– Par veselīgu miegu liecina tas, ka cil vēks, vakarā 
ejot gulēt, aizmieg 5–15 minūšu laikā un bez 
pamošanās var nogulēt 7–8 stundas. Ja aizmig-
šana ir ilgāka – pusstundu un vairāk, vai nakts 
laikā cilvēku kaut kas uzmodina, tad ir jājautā: kas 
traucē? Tās var būt sāpes ķermenī, jo dienas laikā 
ejot, skrienot un darot domas nomāc veģetatīvos 
nervus, savukārt naktī parasimpātiskā nervu sis-
tēma iegūst pārsvaru, un cilvēks vairāk izjūt savu 
ķermeni, līdz ar to arī vairāk sajūt sāpes. 
Otrs būtisks «miega zaglis» ir emocionāli pārdzī-
vojumi un dienā iegūtais stress. Tas, ka cilvēks 
nevar aizmigt, no rīta ir augšā krietni pirms modi-
nātāja signāla vai arī ar grūtībām mostas, liecina 
par iekšēju trauksmi, arī par depresijas esamību.
– Pārdzīvojumi un spriedze mūsdienu dzī-
ves ritmā un situācijā šķiet neizbēgami. Kā 
saprast, ka miega traucējumu problēma kļu-
vusi nopietna un tā steidzami jārisina?
– Ja miega traucējumi ir epizodiski – vienu vai 
divas reizes mēnesī –, tad to var uztvert kā «Kat-
ram gadās!». Taču, ja iemigšanas problēmas atkār-
tojas vienu divas reizes nedēļā, tad gan ir jāgriežas 
pie speciālista. Protams, neviens uzreiz nestei-
dzas pie ārsta. Tas varbūt ir attaisnojams smagās, 
nopietnās stresa situācijās, kad cilvēks apzinās 
iemeslus – strīds, nepatikšanas, tuva cilvēka zau-
dējums un citi akūti, objektīvi iemesli. Taču, ja 
problēma ieilgst, tad gan būtu jākonsultējas ar 
mediķiem. Par hroniskiem miega traucējumiem 

runājam, ja problēma ilgst 3–4 nedēļas. Tas fak-
tiski nozīmē, ka neizgulēta ir katra trešā nakts 
mēneša garumā. Diemžēl bieži vien cilvēki ļauj 
problēmai ilgt mēnešiem un pat gadiem.
– Kā regulāra neizgulēšanās un saraustīts 
miegs ietekmē mūsu organismu? Kādi ir riski?
– Izturības slieksnis katram cilvēkam ir savs. Viens 
var negulēt trīs naktis, cits – piecas. Kas notiek? Cieš 
cilvēka atmiņa, reakcija, koncentrēšanās spējas. 
Viņš kļūst ļoti kašķīgs, īgns un nervozs ģimenē un 
darbā, iekšējā spriedze tikai pieaug. Daudzi nelai-
mes gadījumi notiek neizgulēšanās, pārslodzes dēļ.
Ķīmiskās vielas, kas nepieciešamas atmiņai, uzma-
nībai, koncentrēšanās spējai visintensīvāk galvas 
smadzenēs sintezējas un atjaunojas tieši nakts 
miega laikā. Tāpēc nakts atpūta ir tik svarīga.
Hroniska neizgulēšanās saasina arī esošo sli-
mību simptomus, var provocēt lēkmes vai akū-
tas sāpes – galvassāpes, muguras sāpes, locītavu 
sāpes u.c. Mans kā ārsta uzdevums ir atkodēt, 
kāds ir sākotnējais miega traucējumu cēlonis – 
centrālās veģetatīvās nervu sistēmas problēma 
vai arī sāpes. Parasti gan viens ar otru ir saistīti.
– Miega kvalitāte cilvēka dzīves laikā mainās. 
Kāpēc?
– Jā, protams, gadiem ejot, miegs mainās. Skaidrs, 
ka, piemēram, 21 gada vecumā, kad jau ir zināma 
emocionālu pārdzīvojumu bagāža, eksāmenu un 
sesiju stresi, negulētas naktis ballīšu vai darba un 
mācību apvienošanas dēļ, miega traucējumu ir 
daudz vairāk nekā 10 gadu vecumā.
Ikviens process mūsu organismā ietekmē miegu: 
asinsvadu sieniņu «nolietošanās» jeb ķermeņa 
vecums, dzīves gaitā iegūtās slimības. Tās visas 
atstāj savu iespaidu. Jo vecāks cilvēks, jo vairāk 
veselības problēmu, jo sliktāks miegs. Tāpēc var 
apgalvot – ja jums ir labs miegs, tad arī veselība 
ir laba.
– Ja ļoti svarīgs ir tieši nakts miegs, tad maiņu 
vai nakts darbā strādājošos jau automātiski 
var pieskaitīt riska grupai?
– Katrai cilvēka šūniņai ir savs bioloģiskais ritms. 
Jo mūsu ritms ir tuvāks saules ritmam, jo labāk, un 
tas nozīmē, ka gulēt ir jāiet līdz pusnaktij!

Jā, mēs varam pārkārtoties, piemēroties – ja strā-
dājam naktī, tad dienā guļam –, taču tas ir jādara 
ritmiski. Ja tāds dzīves ritms ir pastāvīgs, tas 
organismam ir vieglāk. Ja katra nakts ir citāda: 
atšķirīgi dežūru laiki, atšķirīga celšanās un iešana 
gulēt, tad tas organismam ir liels stress. Stresa hor-
moni, adrenalīns izdalās sekunžu laikā. Tie tālāk 
ietekmē virsnieres, izdalās vēl stiprāki virsnieru 
hormoni, kas nemieru un uzraukumu uztur. Bio-
ritms ir katrai šūniņai ķermenī, tāpēc cilvēkam ir tik 
ļoti svarīgi dzīvot vienā noteiktā ritmā. Ieradums 
darbdienās gulēt mazāk, bet brīvdienās ilgāk arī 
nav veselīgs. Diemžēl prakse rāda, ka ritmiskums 
mūsdienās ir grūti īstenojams.
– Kādi vēl dzīvesveida faktori vai cilvēka iera-
dumi «zog» miegu?
– Smēķēšana, alkohols, kafija vai stipra tēja 
vakarā – ir sen pierādīts, ka šie faktori bojā miega 
struktūru un veicina mošanos naktī. Arī televizora 
skatīšanās vakarā, kas daudziem ir instruments, 
lai atslēgtos no dienas rūpēm, var radīt pretēju 
efektu. It īpaši, ja izvēlamies asa sižeta � lmas vai 
raidījumus. Ieteicams apmēram četras stundas 
pirms gulētiešanas pavadīt mierīgā, patīkamā un 
pozitīvā gaisotnē.
Miegu graujoša «tradīcija» ir arī darbs ar datoru vai 
lasīšana gultā. Tā mēs sevi pieradinām domāt, risi-
nāt problēmas vietā, kas paredzēta tikai miegam. 
Tas ir ieradums, no kura noteikti ir jātiek vaļā! Ko 
darīt, ja, aizejot gulēt, domas nāk virsū kā melni 
mākoņi? Iesaku aiziet uz virtuvi – vēlams vēsu, 
pasēdēt uz neērtas taburetes vai pastāvēt vēsā 
gaitenī. Lai domas ātrāk atkāpjas un rodas vēlme 
iekāpt siltā gultā un aizmigt. Pa to laiku var atvērt 
logu un izvēdināt guļamistabu, jo pārāk karstas 
telpas arī var bojāt miegu.
Miegu apgrūtina pārēšanās vakarā, tas var veici-
nāt murgus naktī. Arī tukšs vēders īsti neder. Ēst 
vajadzētu vairākas stundas pirms gulētiešanas. 
Diemžēl mūsdienu dzīves režīms dara savu un 
piespiež ēst vakarā. Arī � ziska pārslodze vakarā 
var sekmēt bezmiegu.
Protams, arī apkārtējās vides trokšņi ir traucējoši, 
bet tas jau ir atkarīgs no katra uztveres – cilvēkam 

ar trauslāku miegu traucēs, savukārt, ja galva 
«nerisina problēmas» un miegs ir ciešs, troks-
nis netraucēs.
– Presē, internetā var izlasīt, ka sievietēm ir 
jāguļ ilgāk nekā vīriešiem. Vai piekrītat šādam 
apgalvojumam? 
– Pats par šādiem pētījumiem neesmu lasījis, 
bet zināma loģika tajā ir. Sievietes ir jūtīgākas 
pret apstākļu maiņu savas dzīves � zioloģiskā 
cikliskuma dēļ. Viņas tiek vairāk pakļauta stre-
sam, hormonālām pārmaiņām, kas prasa lielā-
kus enerģijas resursus. Līdz ar to sievietes miegu 
ir vieglāk sabojāt. Cikli, arī pēcdzemdību laiks 
ar pārdzīvojumiem, rūpēm par bērnu, negu-
lētās naktis. Tāpēc negulēt, uztraukties, dežu-
rēt kļūst par ieradumu, kas nebūt neuzlabo 
kopējo veselību.
– Kā ārstē miega traucējumus?
– Katrai situācijai var būt vajadzīgs savs ārsts, sava 
ārstēšanas taktika. Vispirms ar sūdzībām jāvēršas 
pie ģimenes ārsta, kurš palīdz noteikt, kādas pār-
baudes veikt, pie kāda speciālista doties. Tā var 
būt čūla vai vairogdziedzeris, kas neļauj izgulēties, 
un tikai pēc tam – locītavu vai muguras sāpes.
Vieglos miega traucējumu gadījumos var iztikt 
ar nomierinošām tējām, taču tad parasti neviens 
ārstu nemeklē. Arī pie manis nonāk jau smagi 
bezmiega pacienti, kas paši visu aptiekā pie-
ejamo ir izmēģinājuši, bet bez rezultātiem. Tad 
vajadzīgi stiprāki līdzekļi un kompleksa ārstē-
šana. Viss jau loģiski – cilvēks cer, ka paies laiks 
un viss pāries. Tikai – jo ilgāku laiku problēmu 
nerisina, jo tā dziļāk «iesēžas» galvā. Katra šūniņa 
kaut ko atceras. Mūsu uzdevums ir slikto aizmirst, 
bet labo atcerēties. Ja neprotam «atlaist» stresa 
situāciju, tad mēs graužam paši sevi. Mēs pado-
mājam par pārdzīvoto, šūniņas atceras, kā reaģēja 
tajā brīdī, un atkal ķermenī ceļas stresa hormonu 
līmenis. Pacientam ir jāmācās risināt emocionā-
lās problēmas.
Terapijas ilgums atkarīgs no konkrētas situāci-
jas – jo problēma ielaistāka, jo ilgāk jādzer zāles. 
Katrā ziņā ir jābūt gatavam mainīt attieksmi, mai-
nīt savus ieradumus.

Par veselīgu miegu liecina tas, ka cilvēks, 
vakarā ejot gulēt, aizmieg 5–15 minūšu 
laikā un bez pamošanās var nogulēt 7–8 
stundas. Ja aizmigšana ir ilgāka – pus-
stundu un vairāk, vai nakts laikā cilvēku 
kaut kas uzmodina, tad ir jājautā: kas 
traucē?

Kāds ir tavs miegs?
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