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Vīriešiem ir jādzīvo ilgāk!
Ar priekšdziedzera vēzi ik dienu mirst kāds vīrietis – pērn no šīs onkoloģiskās slimības miruši 368 vīrieši, 
bet šāda diagnoze uzstādīta 910 jauniem pacientiem. 

SEPTEMBRIS 2014

Urologs uzskata, ka mainās vīriešu attieksme pret profilaksi, ir pieaudzis 
zināšanu līmenis par priekšdziedzera un uroloģiskajām slimībām.

Kā Latvijā sadarbojas kardiologi, ģimenes ārsti un pacienti 
kardioloģisko slimību ārstēšanā.

KĻŪST APZINĪGĀKI VEIKSMĪGAM IZNĀKUMAM
18.–19. lpp.4. lpp.

JAU VAIRĀKUS GADUS GAN EIROPĀ, 
GAN LATVIJĀ NOTIEK DAŽĀDI PASĀKU
MI VĪRIEŠU VESELĪBAS NEDĒĻAS IETVA
ROS. VIENS NO TĀDIEM IR ARĪ MŪSU KO
PĪGI VEIDOTĀ VĪRIEŠU VESELĪBAS AVĪZE.   

Man ir liels gandarījums apsveikt visus mūsu lasītājus un arī 
visus ārstniecības procesā iesaistītos cilvēkus ar ceturto Vīriešu 
veselības avīzes numuru. Tas, ka avīze regulāri iznāk, manuprāt, 
ir svarīgs fakts, jo pierāda, ka šī tēma šobrīd ir aktuāla. Man kā 
ārstam, kurš uzsāka sadarbību ar avīzi pirms vairākiem gadiem, 
šis ir svarīgs brīdis, jo esmu priecīgs par to, ka idejas, kuras esam 
kopīgi virzījuši, turpina pastāvēt, un aktualizēto jautājumu  risi-
nājumu ceļus uzrāda kopīgi veidotā Vīriešu veselības avīze. 

Patlaban valstī par šo tēmu vērojamas arī citas aktivitātes. Jau 
otro rudeni notiek īpaša vīriešu veselības sociālā kampaņa, kuru 
rosina Urologu asociācija. Tā pagājušogad saistījās ar dažādiem 
notikumiem, Pīļu skrējienu un publikācijām plašsaziņas līdzekļos 
par vīriešu veselību, pat hokeja spēļu starplaikos tika uzrunāta 
sabiedrība. Tas būtībā atspoguļo šīs problēmas aktualitāti sa-
biedrībā. Tas pierāda, ka par to ir jāturpina runāt. Vēl joprojām 
redzam, ka vīrieši dzīvo vidēji desmit gadus mazāk nekā sievie-
tes, un te mums ir iespējas visiem kopā augt. Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas nodaļās es ikdienā redzu, ka 
ikviens jaunās avīzes numurs, kuru mēs izliekam lasīšanai, pa-
zūd dažu stundu laikā. Avīzi lasa gan kundzes, gan kungi, avīze 
uzrunā, šī informācija «aizķeras» cilvēku prātos. Ir vērts strādāt, 
ja redzi rezultātus!

VILNIS LIETUVIETIS,
asociētais profesors,

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas 
klīnikas vadītājs

GADI PAIET BEZ OPERĀCIJAS? NOĶER PA KLUSO
C hepatīts: vairāk slimo vīrieši.Vēzis, kurš var gaidīt gadiem.Kas dara raizes gados vecākam vīrietim.

20. lpp.9. lpp.6. lpp.
Vēl vienu cigareti?
SMĒĶĒTĀJU SLIMĪBA

22. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
IZDEVUMS
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LUDMILA GLAZUNOVA

Lai pievērstu uzmanību vīriešu veselībai, 
it īpaši jautājumiem, kā sevi pasargāt no 
uroģenitālajām onkoloģiskajām slimī-
bām, Eiropā un arī Latvijā rudenī notiek 
īpaša kampaņa – Uroloģijas nedēļa.

Par šiem jautājumiem uz sarunu aicinājām 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
(RAKUS) Uroloģijas klīnikas vadītāju, asociēto pro-
fesoru Vilni Lietuvieti.

– Kāds šogad ir galvenais moto ar vīriešu vese-
lību saistītajos pasākumos?
– Šogad Uroloģijas nedēļa risināsies laikā no 22. 
līdz 27. septembrim, un nedēļas fokusā ir urolo-
ģiskā onkoloģija: urīnpūšļa, nieru un prostatas 
audzēji. Šo aktivitāti ir iniciējusi Eiropas Urologu 
asociācija. Visā Eiropā risināsies virkne šai tēmai 
veltītu pasākumu, kuros iesaistīsies dažādu valstu 
urologu asociācijas, slimnīcas un doktorāti, māsu 
asociācijas un arī paši pacienti. Interneta vietnē 
www.urologyweek.org var aplūkot aktivitāšu 
sarakstu dažādās valstīs, mēs varam iegūt infor-
māciju gan pacientiem, gan ārstiem, arī ikvie-
nam lasītājam. Iesaku visiem, kuri pārvalda angļu 
valodu, ieskatīties šajā mājaslapā.
– Vai tādas plaša mēroga kampaņas dod arī 
«taustāmu» rezultātu?
– Ņemot vērā iepriekšējo gadu aktivitātes, mēs 
varam teikt, ka pagājušā gada Uroloģijas nedēļa 
un arī pārējie masu pasākumi ir devuši zināmus 
rezultātus, jo klīnikā ir samazinājies ielaisto vēža 
gadījumu skaits, tāpat pagājušajā gadā ir bijis 
mazāks priekšdziedzera vēžu skaits nekā gadu 
iepriekš. Manuprāt, tie cilvēki, kas nāk uz kon-
sultācijām, un tie, kas ir kaut ko lasījuši, vēršas 
pie speciālistiem daudz agrākās slimības stadijās. 
Protams, ir arī cilvēku kategorija, kas neko nelasa 
un neinteresējas, viņiem parasti veselības prob-
lēmu ir vairāk. Informācijas nekad nav par daudz!
Šogad Urologu asociācija sniegs plašu informā-
ciju par savām aktivitātēm. Protams, urologi ārstē 
arī sievietes, to nedrīkst aizmirst, taču mēs vairāk 
fokusēsimies uz vīriešiem. Pārrunāsim, pie kādiem 
simptomiem ir nepieciešams vērsties pie urologa 
un nekautrēties. Uroloģijas kampaņas pamatā 
būs priekšdziedzera vēzis. Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas urologi par to grib runāt. 
14. septembrī, Tēva dienā, norisinājās Pīļu skrējiens 
Rīgas centrā pie Operas, savukārt mūsu slimnīcas 

ārsti kopā ar Round Table Latvia un atbalstītājiem 
dodas izbraukumā uz Gulbeni 19.–20. septembrī.
Pagājušajā gadā mēs solījām, ka brauksim pie 
cilvēkiem reģionos, pie tiem, kuri nevar vai neat-
rod laiku griezties pie ārstiem Rīgā. Šogad notiek 
pirmais tāds pasākums ārpus Rīgas, kad vīriešu 
veselības kampaņas ietvaros mēs dodamies 
uz reģioniem un piedāvājam palīdzību. Tāpat 
mēs plānojam mūsu klīnikas ārstu konsultāci-
jas rajonos oktobrī un novembrī. Konsultācijām 
būs noteikta atlaide. Šādi pasākumi šogad notiks 
Ziemeļvidzemē – Gulbenes, Alūksnes novados 
un citur.
– Kas ir mainījies šo gadu laikā, kopš pastip-
rināti tiek pievērsta uzmanība vīriešu veselī-
bai? Proti, kādi ir jaunievedumi ārstniecībā, 
jaunas tehnoloģijas?
– Tas, ko mūsu klīnika šodien var piedāvāt, ir aug-
sti kvali� cēti ārsti eksperti, kas veic onkoloģis-
kās operācijas. Kāpēc es to tik droši apgalvoju? 
Šodien mūsu klīnikā ir vislielākais priekšdziedzera 
vēža operāciju skaits Latvijā. Mēs labi zinām un 
arī saprotam, ka operāciju apjoms vienam ķirur-
gam ir izšķirošs faktors kvalitatīvi veiktai operāci-
jai. Šodien, risinot onkoloģiskos jautājumus, gan 
Eiropā, gan pasaulē atzīst nepieciešamību kon-
centrēt šo pacientu grupu vienuviet, lai uzkrātu 
pieredzi, veidotos pēctecība, būtu vienmērīga 
pacientu plūsma un kolektīvs, kas specializē-
jas šo jautājumu risināšanā. Tas viss kopā rada 
priekšnoteikumus augsti kvali� cētu ekspertu 
grupas izveidošanai. Pacientu ārstē multidiscip-
lināra komanda – ārstniecības procesā piedalās 
arī citu specialitāšu ārsti, kas palielina veiksmīgas 
izārstēšanās iespēju.

Ja runājam par tehnoloģiju attīstību, tad pašlaik 
uroloģijā intensīvi tiek izmantotas laparosko-
piskās operācijas. Ir ieviesta lāzera tehnoloģija 
arī endoskopiskajā urīnpūšļa un nieru bļodiņas 
vēža ārstēšanā. Mums ir uzkrāta pirmā pieredze 
lāzera pielietošanā nieru bļodiņas vēža ārstēšanā. 
Ir attīstīti pārējie onkoloģisko slimību ārstēšanas 
veidi, piemēram, staru terapija un ķīmijterapija, 
kas nodrošina kompleksu ārstēšanu tiem pacien-
tiem, kuriem tikai ķirurģija vien nepalīdz.
Mūsu datubāzē ir vairāk nekā 6 000 pacientu ar 
uroloģiskām onkoloģiskām saslimšanām. Tātad 
klīnikai ir nopietna pieredze, kas dod iespēju 
pacientiem izārstēties.
– Kādi ir būtiskākie faktori, kādēļ palielinās to 
pacientu skaits, kuriem konstatē nieru, urīn-
pūšļa vai prostatas vēzi? Kā pacientam zināt, 
ka nu ir jābažījas par onkoloģisku saslimšanu?
– Šodien Latvijā aktuālas ir trīs uroģenitālā vēža 
formas – nieru vēzis, urīnpūšļa vēzis un priekš-
dziedzera vēzis. Aktualitāti nosaka slimību gadī-
jumu skaits un sliktie dzīvildzes rādītāji Eiropas 
valstu vidū. Šīs slimības ir izplatītas galvenokārt 
vecāka gadagājuma cilvēkiem. Pēdējos gados 
mūsu sabiedrības dzīvildze palielinās, pateico-
ties citu medicīnas nozaru attīstībai, īpaši kardio-
loģijas sasniegumiem. Arī vīrieši tagad Latvijā 
vidēji dzīvo nevis 67–68, bet 74–75 gadus. Vecā-
kiem vīriešiem visbiežāk novēro priekšdziedzera 
vēzi. Tāpēc, turpinoties palielināties dzīves ilgu-
mam, aktuālākas kļūst veselības problēmas, kas 
saistāmas ar vecumu un onkoloģiju. Šodien ir 
jādomā par to, ko darīt valsts līmenī, kā mēs 
nodrošināsim pacientiem nepieciešamo ārstē-
šanu, ar kādām zālēm, kādas būs vadlīnijas, kas 

būs tie jaunie ārsti, kas operēs un ārstēs. Jautā-
jums par personālu, kas pacientus aprūpēs, ir 
ļoti svarīgs, jo nav noslēpums, ka māsas brauc 
strādāt uz citām valstīm vai nereti izvēlas smal-
kākas specialitātes.
Savukārt, runājot par slimību simptomiem, jāat-
zīst, ka urīnceļu audzēji ilgstoši var būt klusējoši. 
Piemēram, pacientam ir kaut kāds diskomforts 
vēderā, un, veicot vienkāršu ultrasonogrā� ju, 
nereti atklāj nieru audzēju sākotnējā stadijā. Pros-
tatas audzējs var maskēties kā labdabīgs prostatas 
palielinājums. Simptomi ir līdzīgi, un pacients var 
nodomāt: «Ai, tas man sakarā ar vecumu!» Taču 
vēlāk izrādās, ka tā nav labdabīga slimība, bet 
ļaundabīgs audzējs.
Pacientiem jāatceras, ka visnopietnākais simp-
toms uroloģijā ir asinis urīnā! It īpaši pacientiem, 
kas jau sasnieguši 45 gadu vecumu. 85% uro-
loģisko audzēju gadījumu pirmais simptoms ir 
asinis urīnā! Šāds simptoms prasa ļoti nopietnu 
attieksmi. Nekad nevajag domāt, ka tas tāpēc, ka 
vakar ēdu bietes… Nē, uzreiz ir jādodas pie uro-
loga, neatliekot vizīti nevienu lieku dienu! Jāat-
rod tie 10–15 eiro, ko samaksāt par steidzamu 
konsultāciju, jo ārsts urologs zinās, ko darīt un 
kā palīdzēt. Tas noteikti atmaksāsies. Nevajag 
aizbildināties, ka pie ģimenes daktera rinda bija 
divi mēneši utt…
Es vēlreiz gribētu atgādināt, ka par audzēju 
jādomā arī tad, ja sēklinieku maisiņā rodas kāds 
aizdomīgs veidojums. Tad noteikti ir jākonsul-
tējas pie urologa steidzamā kārtā, jo sēklinieku 
audzējs attīstās ļoti ātri. Bieži tie ir jauni vīrieši 
darbspējīgā vecumā, kuri nav pieraduši domāt, 
ka ar viņiem kaut kas var nebūt kārtībā. Viņiem 
ir daudz citu darbu un aktivitāšu, arī kautrēšanās 
procents ir ļoti liels un arī viņi ielaiž šīs slimības. 
Jebkurā no šādiem gadījumiem RAKUS Uroloģijas 
klīnikas ārsti pacientu konsultēs arī bez ģimenes 
ārsta nosūtījuma.
– Vai jums ir kāds īpašs novēlējums mūsu 
lasītājiem? 
– Pirmkārt, gribētu novēlēt jūsu avīzei būt par 
vīriešu veselības ruporu, meklēt jaunus ceļus, vei-
dus un atraktīvus piegājienus, idejas, lai rosinātu 
vīriešus domāt par savu veselību, novēlu sadar-
bību ar ārstiem un veiksmi turpmākajā darbībā. 
Noteikti gribētu uzslavēt žurnālistus, kuri par šīm 
tēmām raksta un savā ziņā ir kļuvuši par eksper-
tiem šajā jomā. Jūs esat tie cilvēki, kas nodod ziņu 
no ārsta pacientam, un ir ļoti svarīgi, KĀ tas notiek. 
Lasītājiem novēlu ieklausīties speciālistu viedok-
ļos, uzticēties ārstiem un katram atrast savu ārstu, 
kurš novecošanās procesā, iespējams, vērsīs dzīvi 
ilgāku un vieglāku.

Iespēja dzīvot ilgāk ir jāizmanto
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Vilnis Lietuvietis: «Šodien Latvijā aktuālas ir trīs uroģenitālā vēža formas – nieru vēzis, 
urīnpūšļa vēzis un priekšdziedzera vēzis. Aktualitāti nosaka slimību gadījumu skaits 
un sliktie dzīvildzes rādītāji. Šīs slimības ir izplatītas galvenokārt vecāka gadagājuma 
cilvēku vidū. Tāpēc, turpinoties palielināties dzīves ilgumam, aktuālākas kļūst vese-
lības problēmas, kas saistāmas ar vecumu un onkoloģiju.»

Pēc pagājušā gada Uroloģijas nedēļas kampaņas pirmo 
reizi strauji pieaugusi pacientu plūsma
  Salīdzinot ar 2012. gadu, 2013. gadā par 35% pieaudzis pa-
cientu skaits, kam pirmreizējās izmeklēšanās diagnosticēts 
prostatas vēzis
  Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 17% pieaudzis pacientu 
skaits, kam pirmo reizi diagnosticēts sēklinieku vēzis
  Salīdzinot ar 2012. gadu, par 22% pieaudzis pacientu skaits, 
kam diagnosticēts prostatas vēzis I stadijā
  Par 8% pieaudzis pacientu skaits, kam diagnosticēts prostatas 
vēzis II stadijā

Novērojumi
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PERSONA

GUNTA KREVICA

Jaunības maksimālismā vīrieši bieži vien 
aizmirst rūpēties par sevi, par savu vese-
lību. Taču pienāk brīdis, kad ķermenis 
dod nepārprotamus signālus, ka vajag 
sākt rīkoties. Šajā brīdī vīrietim ir jāizšķi-
ras – pievērt uz to acis vai arī būt patie-
sam pret sevi un saprast, ka vairs nav 18.

Vīrieša loma sabiedrībā, attiecības ar sievieti, 
ģimeni, veselības nozīme – par to saruna ar 
Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Niko-
laju Stepanovu.

– Kādreiz pastāvēja diezgan strikts vīriešu 
un sieviešu lomu sadalījums sabiedrībā. Vai, 
jūsuprāt, arī šodien par to vēl var runāt?
– Jāņem vērā, ka sabiedrību veido vīriešu un 
sieviešu kopums. Domājams, ka visi zina seno 
patiesību, ka vīrietim ir vajadzīga sieviete, bet 
sievietei ir vajadzīgs vīrietis, lai ģimenei būtu 
turpinājums, lai attīstītu visu to, kas saistās ar 
sadzīves, darba, sociālajiem jautājumiem. Nevar 
strikti iedalīt, kāda ir sievietes loma un kāda ir 
vīrieša loma. Šīm divām pusītēm ir jāturas un 
jābūt kopā. Tie ir līdzvērtīgi elementi, kas viens 
otru papildina.
– Vai ir kādas rakstura īpašības, ko jūs uzska-
tāt par vīrietim ļoti svarīgām?
– Vīrietim ir jābūt tam, kurš tur rokās un pieskata 
saimniecību, veic � ziski grūtākos darbus, spēj 
apgādāt ģimeni, būt tas, kurš audzina savus pēc-
tečus nākamajiem dzīves posmiem, uzņemas 
atbildību. Tas vīrietim ir ļoti būtiski.
– Vīrietim jābūt ģimenes galvai?
– Ziniet, par to, vai vīrietim ir jābūt ģimenes gal-
vai, sabiedrība diskutē vēl šodien. Ir jau tāds tei-
ciens – vīrietis ir galva, bet sieviete ir kakls, kas 
to groza. Ģimenes ir dažādas, citās vīrietis skai-

tās ģimenes galva, bet viņa domāšanā un dar-
bībās dažkārt grūti ko pozitīvu saskatīt. Domāju, 
ģimenē un sabiedrībā visam ir jābūt līdzsvarā 
– sieviešu, vīriešu gudrībai, atbildībai, diplomā-
tijai, sieviešu smaidam, stājai, skaistumam, kas 
disciplinē vīriešus.
– Ārsti mēdz teikt, ka vīrieši dažkārt pār-
prot vārda vīrišķība nozīmi, neizrāda savu 
vājumu, sāpes, vilcinās līdz pēdējam un 
tikai tad lūdz palīdzību. Kā jūs raksturotu, 
kas ir vīrišķība?
– Ja es pateikšu, ka vīrišķīgi ir ne no kā nebaidī-
ties, tā nebūs patiesība. Godīgi sakot, diezin vai 
vīrišķības izpausme ir tā, ja vīrietis apgalvo, ka 
nebaidās ne no kā, nebaidās no grūtībām, nebai-
dās riskēt, ātri braukt, lidot, lēkt. Vienmēr ir kaut 
kas tāds, no kā vīrietis baidās, par ko uztraucas. 
Vīrišķīgs vīrietis prot aizstāvēt ģimeni, bērnus, 
dzimteni, sabiedrību, neskatoties ne uz kādām 
grūtībām, pat savām bailēm, ja tādas ir. Vīrietis 
iestājas par savas dzīves vērtībām.

Ja vīrietis atzīst, ka jūtas slikti, vai tā ir vājuma 
izpausme? Var jau teikt, ka nevajag, piemēram, 
ārstu. Šodien varbūt arī nevajag, bet rīt vajadzēs.
– Un kā jūs pats? Vai uzreiz dodaties pie ārsta, 
kad tas ir nepieciešams?
– Būtībā savu attieksmi pret ārstiem varētu dalīt 
divos posmos. Pirmais ir cieši saistīts ar jaunību. 
Tad šķiet, ka viss ir kārtībā un nevajag nekādu 
ārstu, arī no potēm ir nedaudz bail. Vīrieši vis-
pār šajā ziņā ir bailīgāki. Sievietes to lietu uztver 
vienkāršāk. Līdz ar to jaunībā izvairījos no ārstu 
apmeklēšanas un ārstēšanas. Jaunībā ir tā priekš-
rocība, ka visas kaites ātrāk pāriet: ja kaut ko 
noskrambā, tad otrā dienā viss ir kārtībā, bet 
tagad tā reizēm ir nedēļa, līdz viss sadzīst.
Tagad saistībā ar ārstu apmeklēšanu esmu iegā-
jis it kā otrajā posmā: tu kļūsti vecāks, gudrāks 
un saproti, ka ārsts tomēr ir vajadzīgs. To prasa 
veselība, neskatoties uz to, patīk vai nepatīk. 
Saprotu, ka tas man ir vajadzīgs – saņemt nepie-
ciešamās procedūras. Dzīve piespiež to darīt. Tas 
arī saprotams, jo nekas nestāv uz vietas.
– Tad jau ne vienmēr esat izturējies atbildīgi 
pret savu veselību?
– Teikšu godīgi, ka nē. Ļoti daudzus gadus strā-
dājot šajā darbā, esot politikā, dažkārt tiešām aiz-
mirsu rūpēties par savu veselību. Jo, ja vēlos kaut 
ko sasniegt, tad strādāju ar maksimālu atdevi. 
Es esmu no tiem cilvēkiem, kas neprot strādāt 
ar pusapgriezieniem. Par mani varētu teikt – 
visu vai neko. Vai nu risināt un padarīt plānoto 
līdz galam, vai nesākt nemaz. Citas lietas vien-
mēr bija svarīgākas nekā rūpes par veselību. Tas 
tagad dod signālus: draudziņ, esi uzmanīgāks! 
Beidzot jāsāk nopietnāk attiekties pret sevi.
– Vai uzskatāt, ka sievietēm ir kāda īpaša 
loma, lai pamudinātu vīrieti vairāk par 
sevi rūpēties?
– Domāju, ka noteikti ir. Sievietes savai veselībai, 
savam izskatam pievērš lielāku uzmanību. Vai 

tas būtu ārsta, vai, piemēram, friziera, kosmeto-
loga apmeklējums. Sakopta, skaista sieviete ir kā 
dopings vīriešiem, kas arī viņiem liek par sevi sākt 
rūpēties, biežāk paskatīties spogulī. Tas attiecas 
arī uz rūpēm par veselību.
– Vīrietim ir jātur līdzi sievietei?
– Jā, jātur līdzi, tur neko nevar darīt.
– Vai jūs klausāt sievas pamudinājumam parū-
pēties par savu veselību, doties pie ārsta? 
– Jaunībā es labākajā gadījumā pamāju ar galvu, 
bet tik un tā darīju pa savam. Tagad gan ieklau-
sos vairāk. Arī šobrīd man uz galda stāv papīri, kas 
atgādina: jādodas uz dažādām pārbaudēm. Taču 
darba ritms ir tāds, ka citas lietas tiek atliktas otrajā 
plānā. Ja vēl viss it kā ir kārtībā... bet ir gadījies, ka 
dzīve pati piespiež doties pie ārsta. Tajos brīžos 
ierunājas iekšējā balss: vajadzēja tomēr klausīt 
sievu un aiziet. Bet tādi mēs, vīrieši, esam – ne 
visai paklausīgi, ja runa ir par ārstiem.
– Ko uzskatāt par savu veselībai kaitīgāko 
ieradumu, kas jums ir vai kādreiz ir bijis?
– Pašam tādu īpaši kaitīgu ieradumu nav, un es 
nevaru teikt, ka kādreiz būtu bijuši. Uzskatu, ka 
vīriešiem ļoti kaitīga ir pīpēšana. Es pats to nedaru, 
un arī manā ģimenē neviens nesmēķē. Protams, 
arī alkohola lietošana, ja tā ir kļuvusi par ieradumu, 
ir bīstama, jo vajag vēl un vēl. Es neesmu principi-
āls alkohola pretinieks, ja tas tiek lietots normas 
robežās un svētku reizēs.
Vienīgais, ko ātrumā varētu nosaukt par savu 
ne pārāk labu ieradumu vai varbūt vājību, ir brī-
žiem pārlieku lielā uzticēšanās cilvēkiem. Tu paej 
cilvēkam pretī, bet viņš to ļaunprātīgi izmanto 
savā labā. Tādos brīžos pārdzīvoju, daudz par to 
domāju. Strādājot šajā darbā, gadās, ka iekšā viss 
vārās kā vulkāns, bet to nedrīkst izrādīt. Ir jābūt 
diplomātam. Es arī cenšos ievērot principu, ka 
darba lietas ir jāatstāj darbā, un ģimenes lietas – 
mājās. Tomēr garās darba stundas, politika – tas 
viss rada stresu, kas veselībai labu nedara.

– Kāds sporta veids jums ir sirdij vistuvākais, 
vai pats veltāt laiku � ziskām aktivitātēm?
– Kādreiz jaunībā biju ļoti aizrāvies ar volejbolu. 
Auguma ziņā neesmu nekāds uzbrucējs, bet 
padot piespēles varēju. Volejbolu spēlēju jau 
no vidusskolas laikiem. Turpināju to darīt insti-
tūtā – spēlēju meistarkomandā, kura Latvijā 
vienmēr bija godalgotās vietās. Tāpēc volej-
bols man ir sirdij tuvākais sporta veids. Tagad 
gan ar sportu nodarbojos nosacīti, no reizes 
uz reizi, nekādas regularitātes. Taču man ir citi 
hobiji – mežs, sēņošana, pastaigas, ogošana, 
makšķerēšana. Kad ir laiks, cenšos izmantot 
iespēju aktīvi padarboties.
– Vai ievērojat ārstu ieteikumu, ka vismaz reizi 
gadā jāiet pie sava ģimenes ārsta uz pro� lak-
tisko pārbaudi?
– Ar sievas vairākkārtēju pamudinājumu eju. Kā 
jau teicu – sāku vairāk klausīt.
– Vai daudzi no jums apkārt esošajiem cilvē-
kiem ievēro veselīgu dzīvesveidu?
– Grūti teikt. Šķiet, ka lielākā daļa cenšas. Ja 
paskatāmies gadus 30 atpakaļ, tad daudz vai-
rāk cilvēku strādāja � ziski smagu darbu, un arī 
šodien tolaiku paaudze atšķirībā no jaunajiem 
aizvien cenšas ēšanai sarūpēt visu savu – samari-
nēt, sakonservēt, ievārījumus sagatavot. It kā viss 
tagad ir veikalos nopērkams, bet pašu izaudzēts 
kartupelītis, tomāts tomēr ir bez ķīmijas. Arī to 
varētu saukt par savas veselības saudzēšanu. Vei-
kalos viss varbūt skaisti izskatās, bet nav zināms, 
kas tam bumbierim, aprikozei, ābolam ir uzbērts. 
Jaunie cilvēki vairs īsti negrib audzēt paši. Viņi 
izvēlas vieglāku ceļu – nopirkt. Manis teiktais 
nenozīmē, ka aicinu visus tikai smagi strādāt. 
Uzskatu, ka cilvēkiem ir nopietni jāstrādā, bet 
arī jāprot atpūsties. Visam ir jābūt sabalansētam, 
tad arī būs tā veselība. Man gan pašam iznāk 
nogrēkoties, jo strādāju arī sestdienās un pare-
tam svētdienās.

Nikolajs Stepanovs: «Ļoti daudzus gadus strādājot šajā darbā, dažkārt aizmirsu rūpēties par savu veselību. Jo, ja vēlos kaut ko 
sasniegt, tad strādāju ar maksimālu atdevi. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas neprot strādāt ar pusapgriezieniem. Par mani varētu 
teikt – visu vai neko. Vai nu risināt un padarīt plānoto līdz galam, vai nesākt nemaz. Citas lietas bija svarīgākas nekā rūpes par 
veselību. Tas tagad dod signālus: draudziņ, esi uzmanīgāks! Beidzot jāsāk nopietnāk attiekties pret sevi.»
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Nikolajs Stepanovs: «Dažkārt pārlieku 
uzticos cilvēkiem»

Tu kļūsti vecāks, gudrāks 
un saproti, ka ārsts tomēr 
ir vajadzīgs. To prasa 
veselība, neskatoties uz 
to, patīk vai nepatīk.
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Vīriešuveselības avīze

EVITA HOFMANE

Urinācijas traucējumi, ļaundabīgi audzēji, 
erektīlā disfunkcija – tās ir tikai dažas no 
problēmām, kas var piemeklēt vīriešus 
gan jaunībā, gan spēka gados.

Par šiem un citiem jautājumiem runājam ar Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Uro-
loģijas klīnikas ārstu urologu Linardu Rēdmani.

– Kā jūs vērtētu Latvijas vīriešu veselības 
stāvokli? 
– Varētu teikt, ka kopumā veselības stāvoklis uzla-
bojas. Vīrieši vairāk sākuši domāt par savu vese-
lību, � zisko kondīciju. Mainās arī attieksme pret 
pro� laksi, sūdzību gadījumā viņi vēršas pie ārsta, 
ir pieaudzis zināšanu līmenis par priekšdziedzera 
un uroloģiskajām vainām. Pacientam ienākot kabi-
netā, biežāk dzirdam frāzi, ka sūdzību nav, bet viņš 
uzzinājis, ka pēc 45 gadu vecuma būtu labi apmek-
lēt urologu. Tādēļ ieradies aprunāties, lai uzzinātu, 
kāda ir viņa uroģenitālā veselība un kādas varētu 
būt ar novecošanos saistītas problēmas. Visumā 
tendence ir laba, un vīrieši kļūst apzinīgāki un atbil-
dīgāki par savu veselību.
– Ar kādām veselības problēmām sastopas 
vīrieši, sasniedzot 40 gadu slieksni?
– Bieži vien urologs ir pirmais ārsts, pie kura vīrie-
tis aiziet, un mēs atrodam dažādas problēmas: gan 
pirmreizēji diagnosticējam diabētu, gan konsta-
tējam paaugstinātu asinsspiedienu, kas nav bijis 
ārstēts, gan atklājam paaugstinātu holesterīna 
līmeni asinīs, kas var veicināt asinsvadu bojājumus.
Pēc 40 gadu vecuma vairāk parādās sūdzības par 
urinācijas problēmām, kam var būt visdažādākie 
iemesli. Kādreiz valdīja uzskats, ka biežāka čurā-
šana vai čurāšana naktī noteikti ir priekšdziedzera 
radīta problēma. Taču tagad ir pieejams ievērojami 
lielāks informācijas apjoms, ir precīzāka diagnos-
tika, tāpēc šobrīd uz šīm lietām skatāmies ievē-
rojami plašāk; tās var būt prostatas problēmas, 
pāraktīvs urīnpūslis, urīnceļu iekaisums u.c. Tāpēc 
visiem vīriešiem pēc 45 gadu vecuma iesaka ai ziet 
pie urologa arī tad, ja nav problēmu. Protams, ja ir 
sūdzības, pie ārsta jādodas jebkurā vecumā.
– Kā visbiežāk tiek grēkots pret savu veselību?
– Sadzīves alkoholisms vai tāda dzeršana, ko jau 
var uzskatīt par slimību, ietekmē erekcijas kvalitāti 
un paaugstina risku dažādu citu slimību attīstībai. 
Smēķēšana ir riska faktors ļaundabīgo audzēju, 
aterosklerozes attīstībai un arī erekcijas kvalitātei.
Mazkustīgs dzīvesveids veicina aptaukoša-
nos un vielmaiņas problēmas, tādējādi paslikti-
not asinsvadu stāvokli, kas var izsaukt erektīlās 
funkcijas traucējumus. Paaugstināts svars sama-
zina iespēju organismam izmantot vīrišķo hor-
monu testosteronu.
– Intīmā dzīve ir delikāta tēma, par kuru nereti 
grūti runāt pat ar tuvākajiem cilvēkiem vai 
draugiem. Varbūt tieši ārsts kā cilvēks no 
malas var kļūt par biktstēvu, ar kuru dalīties 
problēmās? Ar kādām sūdzībām vīrieši pie 
jums vēršas?
– Jā, šo problēmu risināšana no vīrieša prasa lielu 
uzdrīkstēšanos Vīrieši sūdzas par seksuālās dzī-
ves traucējumiem, kas saistīti ar nepietiekamu 
dzimumlocekļa piebriedumu dzimumakta laikā, 
pazeminātu libido vai priekšlaicīgu ejakulāciju. Jau-
tājums ir par to, cik ilgi pastāv sūdzības, un ārstam 
jāmēģina noskaidrot iemesli, kāpēc tā notiek. Pro-
tams, šie traucējumi neapdraud dzīvību, bet tie 
ievērojami bojā dzīves kvalitāti un attiecības ar 
partneri. Varbūt arī partnere ir mudinājusi mek-
lēt palīdzību, jo ir pamanījusi izmaiņas seksuālās 
dzīves kvalitātē. Pēc 40 gadu vecuma biežākie 
erektīlās disfunkcijas iemesli var būt asinsvadu 

patoloģija, cukura diabēts, endokrīnas vai vispā-
rējas saslimšanas, kas būtiski ietekmē kopējo vese-
lības stāvokli. Protams, arī emocionālais stāvoklis, 
depresija, ilgstošs stress, darba higiēnas neievēro-
šana. Šajā gadījumā ar darba higiēnu es domāju 
faktu, ka bieži vīrieši, kuriem vērojama erektīlā 
disfunkcija, pārāk daudz strādā. Seksuālā aktivi-
tāte prasa gan emocionālo līdzsvaru un stabilitāti, 
gan � zisku spēku. Ja vīrietis darbā � ziski un garīgi 
izdeg, tas var būt viens no problēmas iemesliem. 
Nepilnvērtīgs miegs, pārāk garas darba stundas iet 
rokrokā ar neveselīgu uzturu, kas var veicināt ate-
rosklerozi un pasliktināt asinsvadu stāvokli ne tikai 
sirdī un koronārajos asinsvados, bet arī dzimumlo-
cekļa asinsvados. Arī neārstēts asinsspiediens var 
būt erektīlās disfunkcijas iemesls. Iesakāms vese-
līgs uzturs, regulāras mērenas � ziskās aktivitātes, 
atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem (smēķēšana, 
alkohols u.c.).
No pētījumiem var secināt, ka priekšlaicīgas ejaku-
lācijas simptomi vērojami 20–25% vīriešu. Pie ārsta 
atnāk ievērojami mazāk šādu pacientu. Vīriešiem, 
kuriem priekšlaicīgu ejakulāciju novēro visas dzī-
ves garumā, problēmu izraisa serotonīna vielmai-
ņas īpatnības tajos centros, kas dod impulsus, ka 
jānotiek ejakulācijai. Līdz ar to var teikt, ka ejaku-
lācija nav pakļauta pašu vīriešu gribai un pie zinā-
mas uzbudinājuma pakāpes tā notiek ļoti strauji, 
kā rezultātā dzimumdzīve tiek traucēta. Priekšlai-
cīgai ejakulācijai var būt arī emocionāla rakstura 
iemesli, tās var būt iekaisīgas slimības priekšdzie-
dzerī vai urīnizvadkanālā. Libido un dzimumtiek-
sme var pavājināties stresa, depresijas, izdegšanas 
sindroma, arī dažu endokrinoloģisku saslimšanu 
dēļ. Tam ir jāpievērš uzmanība, jo šī problēma var 
liecināt par kādu somatisku saslimšanu, un libido 
zudums var būt tikai pavadošais simptoms.
– Šķiet, par prostatu jeb priekšdziedzeri ir dzir-
dējis teju katrs, taču diezin vai daudzi zina, 
kādas funkcijas organismā tas veic.
– Priekšdziedzeris jeb prostata ir uroģenitālās sis-
tēmas orgāns, kam galvenokārt ir reproduktīva 
funkcija. Pamatā tas ražo šķidrumu, kas ietilpst 
spermas sastāvā un nodrošina normālu sperma-
tozoīdu kustīgumu, radot apstākļus, lai sperma 
varētu tos transportēt un notiktu apaugļošanās. Vēl 

prostata ražo dažādas olbaltumvielas, kas aizsargā 
vīrieša urīnceļus no iekaisuma attīstības.
– Kāpēc, vīrietim sasniedzot zināmu vecumu, 
priekšdziedzeris sāk palielināties?
– Vēl nav īsti noskaidrots, kāpēc ar vecumu priekš-
dziedzeris palielinās, jo vīrietis no tā neko labu neie-
gūst, rodas tikai problēmas. Ar vecumu pastiprinās 
priekšdziedzera šūnu receptoru jutīgums pret 
dehidrotestosteronu, kā rezultātā priekšdziedze-
ris sāk lēnām augt. Augšanas ātrums ir individuāls: 
ir vīrieši, kuriem ir diezgan izteikts priekšdziedzera 
palielinājums jau ap 50 gadu vecumu un arī nopiet-
nas problēmas, bet ir vīrieši, kuriem ap 80 gadu 
vecumu ir relatīvi neliels priekšdziedzeris. Šūnu vai-
rošanās pārsvarā ir labdabīga, un to var saukt par 
labdabīgu priekšdziedzera palielināšanos. Tā pār-
svarā notiek priekšdziedzera vidējā daļā, kas ir ap 
urīnizvadkanālu, un var radīt urinācijas problēmas.
– Ilgus gadus vīriešu lielākais bieds bija plaušu 
vēzis, tagad to izkonkurējis priekšdziedzera 
audzējs. Kādi ir riska faktori tā attīstībai un 
kādas šobrīd ir medicīnas iespējas cīņā ar 
šo slimību?
– Prostatas vēzi visbiežāk konstatējam vīriešiem 
ap 70 gadu vecumu, bet, attīstoties diagnostikas 
iespējām un arī pieaugot saslimstībai ar šo slimību, 
mēs to arvien biežāk konstatējam arī ap 50 gadu 
vecumu. Tātad relatīvi jauniem vīriešiem, kuriem 
bieži vien nav nekādu sūdzību, un mēs slimību 
atklājam pro� laktiskajās apskatēs vai pēc PSA 
testa veikšanas.
Paaugstināta riska faktors ir iedzimtība: ja vīrieša 
tēvam ir priekšdziedzera audzējs, tad risks būtiski 
paaugstinās. Šos vīriešus mēs motivējam pie uro-
loga novēroties jau no 40 gadu vecuma. Riska fak-
tors ir arī hronisks iekaisums urīnceļos. Ir izpētīts, 
ka pastiprināta dzīvnieku tauku lietošana uzturā 
var palielināt risku saslimt ar prostatas vēzi. Lie-
lākajā daļā gadījumu prostatas audzējs attīstās 
priekšdziedzera ārējā daļā, kas neatrodas tik tuvu 
urīnizvadkanālam, līdz ar to nav īpaši speci� sku 
sūdzību. Bieži vien urinācijas problēmas rodas 
tikai tad, ja slimība ļoti progresējusi. Ja visi vīrieši 
dzīvotu līdz 100 gadu vecumam, tad mēs gandrīz 
katram prostatā mikroskopiskā daudzumā atrastu 
kādu audzēja šūnu. Ļaundabīgās šūnas vairāk sāk 

veidoties līdz ar vecumu, taču lielākajai daļai vīriešu, 
kuri sasniedz 80 gadus, to ir ļoti, ļoti maz. Izmaiņas 
neuzrāda analīzes, un tās nerada veselības traucē-
jumus. Tātad vēzis, kas ir attīstījies, ir klīniski neno-
zīmīgs un dzīves ilgumu neietekmējošs. Protams, 
ja audzējs attīstās un gadu gaitā progresē, tas var 
kļūt par pacienta nāves iemeslu, ja netiek laikus 
diagnosticēts un ārstēts. Gados jaunākiem vīrie-
šiem bieži vien audzēja formas ir agresīvākas nekā 
vecāka gada gājuma vīriešiem, tāpēc mēs esam 
noskaņoti atrast agrīnus priekšdziedzera audzēja 
gadījumus tieši jauniem vīriešiem, kuriem, veicot 
radikālu ārstēšanu, varam slimību pilnībā izārstēt. 
Priekšdziedzera vēža ārstēšanai pielieto ķirur-
ģisku, staru terapiju, medikamentozu un kombi-
nētu ārstēšanu. Mūsu mērķis ir piedāvāt pacientam 
efektīvāko un viņam pieņemamāko ārstēšanas 
metodi, ņemot vērā pacienta vēlmes un rūpējo-
ties par viņa dzīves kvalitāti.
– Vīrietis ir sadūšojies iet pie urologa. Kā viņam 
sagatavoties vizītei?
– Viena no svarīgākajām lietām – noformulēt 
iemeslu, kāpēc pacients nolēmis doties pie ārsta. 
Censties iedziļināties sūdzībās, ja tādas ir, un mēģi-
nāt pamanīt sakarības, kuros gadījumos viņš tās 
novēro vai nenovēro. Tas var palīdzēt ārstam 
saprast sūdzību iemeslu. Ja tā ir vienkārši vizīte 
pie urologa, jo pienācis vecums, kad iesaka doties 
pie šī speciālista, būtu labi pirms tam veikt urīna 
un PSA analīzi. Tas samazina nepieciešamo vizīšu 
skaitu, lai izvērtētu pacienta stāvokli.
Otrs ceļš ir iet pie ģimenes ārsta, izstāstīt sūdzības, 
un tad ģimenes ārsts var nosūtīt uz izmeklējumiem. 
Vīrietis pats var internetā sameklēt, izdrukāt un 
aizpildīt starptautisko prostatas simptomu skalu 
(IPSS) – anketu par urinācijas sūdzībām. To var 
saņemt un aizpildīt arī pie ārsta. Anketa ļauj pateikt, 
cik nozīmīgi ir urinācijas traucējumu simptomi.
– Kāds ir vīrieša veselības pro� lakses pasā-
kumu minimums, ko vajadzētu veikt 40+ 
vecumā?
– Ir svarīgi pavērot sevi: vai nav urinācijas prob-
lēmu, urīna krāsas izmaiņu vai asins piejaukuma. 
Jāveic dzimumorgānu apskate. Lai gan, vai vīrietim 
ir pareizs priekšstats par to, kā viņam jāizskatās? 
Tas ir izglītības jautājums, kam jāpievērš uzma-
nība gan skolā, gan ģimenē. Vīriešiem vecumā no 
20–40 gadiem visbiežāk mēdz attīstīties sēklinieku 
audzēji. Saslimstība nav ļoti augsta, bet periodiski 
vajadzētu veikt pašizmeklēšanu sēkliniekiem – vai 
tajos nav parādījušies kādi sacietējumi, novērojams 
izmēra palielinājums. Tās ir lietas, par ko vīriešiem 
vajadzētu domāt. Seksuāli transmisīvo slimību pro-
� laksei jālieto prezervatīvi. Lai būtu laba veselība 
un arī laba seksuālā funkcija, svarīga ir � ziskā akti-
vitāte. Mērena � ziska slodze pāris reižu nedēļā – tas 
ir minimums, uz ko vajadzētu tiekties, jo liekajam 
svaram ir nozīmīga ietekme uz seksuālo funkciju. 
Alkohola lietošana, smēķēšana – tas viss iespaido 
seksuālo un reproduktīvo funkciju. Ja vīriešiem pēc 
40 gadu vecuma ir reproduktīvie plāni, vajadzētu 
stingri piedomāt par veselīgu uzturu, zaļumu lieto-
šanu uzturā un � ziskajai slodzei atbilstošu tauku un 
olbaltumvielu daudzumu pārtikā. Tā ir liela prob-
lēma, ka mēs bieži vien nesabalansējam apēsto 
un patērēto.
– Ko jūs novēlētu mūsu vīriešiem?
– Ja vīrieši vēlas ilgstoši saglabāt labu veselību un 
seksuālo funkciju, novēlu būt aktīvākiem pro� lak-
tisko vizīšu apmeklēšanā un sadarbībā ar ārstu. 
Urologs ir ārsts, kurš rūpējas par šīm lietām.

ĀRSTA PADOMS

Linards Rēdmanis: «Seksuālā aktivitāte prasa gan emocionālo līdzsvaru un stabili-
tāti, gan fi zisku spēku. Ja vīrietis darbā fi ziski un garīgi izdeg, tas var būt viens no 
problēmas iemesliem. Nepilnvērtīgs miegs, pārāk garas darba stundas iet rokrokā 
ar neveselīgu uzturu, kas var veicināt aterosklerozi un pasliktināt asinsvadu stāvokli 
ne tikai sirdī un koronārajos asinsvados, bet arī dzimumlocekļa asinsvados. Arī neār-
stēts asinsspiediens var būt erektīlās disfunkcijas iemesls.»
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Sadarbība ar urologu – vīriešu veselības ķīla
Serotonīns – viela, kas ir atbildīga 
par laimes izjūtas un labsajū-
tas ierosināšanu.

Skaidrojošā vārdnīca
– viela, kas ir atbildīga 

Skaidrojošā vārdnīca
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Vīriešuveselības avīze

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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ILZE AUSTRUMA

Celšanās naktī, lai dotos uz tualeti, grū-
tības uzsākt urinēšanu, samazināta 
urīna strūkla – tie ir tikai daži no simpto-
miem, kas raksturīgi labdabīgai prosta-
tas hiperplāzijai.

Vecumā pēc 30 gadiem vīrietim var notikt dažā-
das izmaiņas priekšdziedzerī, tostarp tas var 
palielināties, apgalvo Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas urologs Pēteris Vaga-
novs, piebilstot, ka pēc literatūras datiem ap 60 
procentiem sešdesmitgadīgo vīriešu ir vieglākas 
vai smagākas pakāpes prostatas hiperplāzija. Tur-
klāt, jo vairāk vīrietim gadu, jo biežāk sastopama 
šī problēma. Kas ir labdabīga prostatas hiperplā-
zija un kā ar to cīnīties – par to saruna ar dakteri.

– Izstāstiet, kas ir šī saslimšana un ar ko jārē-
ķinās vīrietim, kuram tā tiek diagnosticēta?
– Labdabīga prostatas hiperplāzija (LPH) ir viena 
no biežākajām gados vecāku vīriešu saslimša-
nām, kas var izraisīt apakšējo urīnceļu slimību 
simptomus. LPH ir histoloģisks jēdziens – faktiski 
mēs runājam par labdabīgu prostatas palielinā-
šanos. Agrāk tautā to sauca par adenomu, tagad 
par LPH. Ja stiprā dzimuma pārstāvim ir šī saslim-
šana, viņam var būt biežāka urinēšana, vāja urīna 
strūkla, grūtības uzsākt urinēšanu, nepiecieša-
mība vienu vai vairākas reizes celties naktī, lai 
apmeklētu labierīcības.
– Minējāt, ka dažādas izmaiņas priekšdzie-
dzerī vīrietim var sākties jau 30 gadu vecumā.
– Faktiski LPH simptomi visbiežāk sāk izpaus-
ties 40–45 gadu vecumā, savukārt, sasniedzot 
60–70 gadus, gandrīz katram vīrietim lielākā vai 
mazākā mērā ir labdabīgas prostatas palielinā-
šanās pazīmes.
– Ko darīt vīrietim, ja viņš ievēro kādu no pros-
tatas palielināšanās simptomiem? Vai viņš var 
doties uz aptieku un iegādāties televīzijā rek-
lamētos līdzekļus un tādā veidā mēģināt šo 
problēmu risināt? Jebšu tomēr uzreiz jākon-
sultējas ar ārstu?
– Pirmkārt, vīrietim ne tik daudz jābaidās no lab-
dabīgas prostatas palielināšanās, cik no prosta-
tas vēža, kas līdz pat pēdējai stadijai var noritēt 
bez jebkādiem urinēšanas traucējumiem. Līdz 
ar to vīrietim, sākot no 45–50 gadiem, vienalga, 
ir viņam sūdzības vai nav, reizi gadā jāapmeklē 
urologs. Tas ir vajadzīgs prostatas vēža pro�lak-
sei. Otrkārt, ja vīrietim jau ir radušās sūdzības par 
prostatu, iet un iegādāties aptiekā piedāvātos 
bezrecepšu medikamentus ir laika un �nanšu 
tērēšana. Cik zinu, ne mazums vīriešu šos pre-
parātus pērk, jo reklāma taču ir tik pārliecinoša! 
Tomēr gribu uzsvērt: nav neviena klīniska pētī-
juma, kas pierādītu šo zāļu efektivitāti. Līdz ar to, ja 
vīrietim ir urinēšanas traucējumi, noteikti ir jāap-
meklē urologs un droši vien būs jāsāk ārstēties ar 
daudz nopietnākiem – recepšu medikamentiem.
– Ja sievietes lielākoties ir pieradušas iet pie 
ginekologa, tad vīrietis kautrējas un bai-
dās apmeklēt urologu. Kā jūs varētu vīrie-
šus iedrošināt nākt pie ārsta un runāt par 
savām problēmām?
– Viss ir ļoti vienkārši. Vispirms es gribētu uzsvērt, 
ka vīrietim noteikti nevajadzētu baidīties no vizī-
tes pie urologa. Ārsts nekādā gadījumā neme-
tīsies virsū pacientam ar kādiem drastiskiem 
izmeklējumiem. Vīrietim nebūs jāsarkst, jo uro-
loga kabinetā nenotiek nekādas pazemojošas 
procedūras. Mēs vienkārši aprunāsimies, pirmās 
vizītes laikā pacientam tiks nozīmētas urīna un 
asins analīzes, iespējams, arī ultrasonogrā�ja. 
Jāņem vērā, ka savlaicīga urologa apmeklēšana 

varētu pacientam nākotnē ļaut izvairīties no dau-
dzām citām problēmām, piemēram, no akūtas 
urīna aiztures, kad var nākties urīnizvadkanālā 
ievadīt ilgkatetru. Tāpat ļaundabīga prostatas 
audzēja gadījumā ir svarīga katra diena – jo ātrāk 
tiks uzsākta ārstēšana, jo lielākas iespējas panākt 
pilnīgu izveseļošanos. Turklāt, ja ārsts nozīmēs 
medikamentus, tos lietojot, pastāv liela iespēja 
nākotnē izvairīties no operācijas.
– Vai pirms došanās pie urologa nevajadzētu 
vispirms konsultēties ar ģimenes ārstu un 
nodot nepieciešamās analīzes? Tā teikt, lai 
pacients neatnāktu pie urologa ar tukšām 
rokām, bet jau ar kādiem izmeklējumiem, un 
saruna būtu produktīvāka.
– Protams, nenāks par ļaunu visu sākt ar došanos 
pie ģimenes ārsta, uztaisīt urīna analīzi, ultraso-
nogrā�ju, noteikt prostatas speci�sko antigēnu 
(PSA). Ideālā variantā vīrietis pie urologa varētu 
ierasties ne tikai ar minētajiem izmeklējumiem, 
bet arī ar aizpildītu Starptautisko prostatas sim-
ptomu skalu, ko arī var saņemt pie ģimenes ārsta.
– Pastāstiet nedaudz vairāk par šo prostatas 
simptomu skalu.
– Tā ir viegli aizpildāma anketa, kurā pacientam 
jāatbild uz septiņiem jautājumiem. Balstoties uz 
šo anketu, kā arī izmeklējumiem, dakteris varēs 
nozīmēt ārstēšanos, ja tāda būs nepieciešama. 
Mūsdienās visas vadlīnijas LPH ārstēšanai bals-
tās tieši uz šo septiņu jautājumu skalu, jo tie ļoti 
labi atspoguļo simptomus. Pacientam, piemē-
ram, ir jāatbild uz jautājumiem: cik reižu naktī 
viņš ceļas, lai apmeklētu tualeti, vai pēdējā laikā 
ir bijusi nepieciešamība urinēt biežāk nekā reizi 
divās stundās, cik bieži nācies piepūlēties, lai 
uzsāktu urinēt u.c..
– Ja ārsts konstatē, ka vīrietim ir LPH, kāds ir 
nākamais solis?
– Lēmumu par tālāko ārstēšanu pieņem ārsts kopā 
ar pacientu. Vīrietim var tikt piedāvāta tikai novē-
rošana, tāpat ārsts var izrakstīt medikamentus 

vai to kombinācijas. Jāsaprot, ka LPH nav dzīvību 
apdraudoša slimība – tas ir dzīves kvalitātes jau-
tājums. Līdz ar to šajā gadījumā ārstam kopā ar 
pacientu ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs un jāpie-
meklē pacientam optimāla ārstēšana, lai viņš būtu 
apmierināts ar savu dzīves kvalitāti.
– Uzzinot, ka viņam ir LPH, vīrietis var sākt 
uztraukties, ka seksuālajai dzīvei tagad ir pār-
vilkta svītra.
– LPH nav nekāda sakara ar vīrietību un dzimum-
spēju. Tas ir mīts, ka prostatas problēmas izraisa 
dzimumtraucējumus. Ja vīrietis ir krietni gados, 
viņam var būt problēmas ar erekciju, bet tas 
nekādā gadījumā nav saistīts ar LPH.
– Vai pie šīs diagnozes kādreiz ir nepieciešama 
arī operatīva iejaukšanās?
– LPH ir nepieciešams operēt tikai īpašos gadīju-
mos, kad, piemēram, ir urīna aizture, asiņošana 
vai akmeņi urīnpūslī, kā rezultātā cieš nieres un 
bojājas nieru funkcija. Ja pie manis atnāk vīrietis 
un satraucas, ka prostatu vajadzēs operēt, es viņu 
vienmēr nomierinu un saku, ka šī slimība neap-
draud viņa dzīvi. Pareizi lietojot medikamentus, 
mēs varam izvairīties no operācijas. Izņēmums var 
būt gadījumi, ja ir urīna aizture un vīrietim ieva-
dīts ilgkatetrs. Taču mūsdienās LPH tiek operēta 
arvien mazāk.
– Vai LPH visos gadījumos var ārstēt un 
izārstēt? 
– Labdabīgu prostatas palielināšanos visos gadī-
jumos ir iespējams ārstēt. Ja ir izsmeltas medi-
kamentozās ārstēšanas iespējas, tad mēs varam 
izmantot operāciju. Operācijas mērķis ir nevis 
izņemt pacientam kādu orgānu, bet nodrošināt 
viņam brīvu urīna atteci no urīnpūšļa.
– Ja ārsts ir nozīmējis medikamentus, cik ilgi 
tie jālieto? Vai var būt situācijas, ka tie jādzer 
līdz mūža galam?
– Ir jāsaprot, ka LPH, it īpaši, ja tai ir tendence prog-
resēt un prostata ar gadiem vēl vairāk palielinās, 
uzskatāma par hronisku saslimšanu, līdzīgi kā 

paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēts utt. 
Tādā gadījumā medikamenti un, iespējams, pat 
to kombinācija, būs jālieto ilgstoši, vienīgi laika 
gaitā zāles var tikt mainītas. Skaidrs ir viens – tie 
nav medikamenti, kurus dzer kursa veidā, kā tas 
ir pie saaukstēšanās.
– Tad jūs uzskatāt, ka televīzijā reklamētos 
medikamentus, ko aptiekās var iegādāties 
bez receptēm, pašrocīgi nevajadzētu pirkt 
un lietot?
– Viss ir ļoti vienkārši. Kā jau minēju, nevienam 
no šiem aptiekā nopērkamajiem medikamen-
tiem nav notikuši placebo kontrolēti pētījumi. 
Tāpēc tos pašus var salīdzināt ar placebo, pie-
mēram, ar cukurgraudiņu lietošanu – būs viens 
un tas pats efekts.
– LPH ārstēšanai paredzēto medikamentu 
klāsts ir plašs. Vai starp tiem pastāv būtiska 
atšķirība? 
– Patiesībā LPH ārstēšanai domāto medikamentu 
klāsts nav plašs. Pašlaik tiek lietotas divas medika-
mentu grupas. Viena atslābina urīnpūšļa kakliņu 
un tādējādi uzlabo urīna strūklu. Savukārt otra 
medikamentu grupa iedarbojas tieši uz prostatu. 
Šo zāļu efekts ir ilglaicīgāks, un šos medikamen-
tus var lietot kombinācijā. To, kādas zāles dzert 
un kādā kombinācijā, izlemj urologs, iedziļinoties 
pacienta sūdzībās un viņa dzīves kvalitātes vēl-
mēs. Protams, vēl ir dažādi medikamenti, kas, pie-
mēram, samazina urīna apjomu naktī, urīnpūšļa 
jutību. Dažreiz, ja pacientam ir iekaisums, tiek pie-
lietoti arī antibakteriāli līdzekļi. Tāpat mēs varam 
kombinēt LPH domātās zāles ar erektīlās disfunk-
cijas ārstēšanai paredzētiem medikamentiem.
– Daudziem pacientiem operācija ir kā liels 
bieds, tādēļ nereti vīrietim ir grūti saņem-
ties un aiziet pie urologa. Mūsdienu medi-
cīna strauji attīstās. Varbūt ir kāds cits veids, 
kā izvairīties no operācijas un citām urolo-
ģiska rakstura problēmām – urinācijas trau-
cējumiem, grūtībām urinēt vai urīna aiztures?
– Ja laikus un regulāri sāk lietot medikamentus, ja 
to dara pareizi un ilgstoši, operācijas nepiecieša-
mība samazinās pat par 70%. Ja operācija tomēr 
ir jāveic, jāsaprot, ka mūsdienās medicīnas tehno-
loģijas tiešām ir ļoti strauji attīstījušās un lielāko 
daļu operāciju mēs varam veikt bez griezieniem 
– endoskopiski.
– Ja vīrietis dzers sev nozīmētās zāles prosta-
tas ārstēšanai, vai tā kļūs vesela?
– Kā mēs, ārsti, mēdzam jokot, vīrietim šī «detaļa» 
ir paredzēta 50 gadiem, pēc tam – kā nu kuram 
ar šo lietu iet. Ja pacients laikus sāks lietot zāles 
un darīs to tā, kā ārsts ir nozīmējis, prostata būs 
vesela. Cits jautājums ir par prostatas vēzi. Tomēr, 
regulāri apmeklējot ārstu un novērojoties, būs 
iespēja atklāt prostatas ļaundabīgo audzēju 
agrīnā stadijā un to izārstēt. Agrīnā stadijā arī 
prostatas vēzis ir simtprocentīgi ārstējams.
– No cik gadu vecuma vīrietim vajadzētu 
domāt par došanos pie urologa arī tādās situā-
cijās, kad nav nekādu sūdzību?
– Ja pacientam nav sūdzību, tad pirmajam apmek-
lējumam pie urologa vajadzētu būt 45 gados, 
turklāt noteikti vajadzētu noteikt PSA. Savukārt, 
ja pacienta tēvam vai vectēvam ir bijis prostatas 
vēzis, tad šīs vizītes jāsāk jau no 40 gadiem.
– Ko jūs sarunas noslēgumā varētu ieteikt 
vīriešiem, kas nekādi nevar sadūšoties atnākt 
pie urologa un no dienas uz dienu to atliek?
– Ir nopietnāk jāizturas pret savu veselību. Reizi 
gadā vīrietis savu transportlīdzekli ved uz teh-
nisko apskati, tāpat regulāri vajadzētu aiziet ja 
ne pie urologa, tad vismaz pie ģimenes ārsta un 
nodot analīzes, lai pārliecinātos, ka ar prostatu viss 
ir kartībā. Ja tomēr kādas problēmas tiks atklātas, 
varēs laikus uzsākt ārstēšanos.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Pēteris Vaganovs: «LPH, it īpaši, ja tai ir tendence progresēt un prostata ar gadiem 
vēl vairāk palielinās, uzskatāma par hronisku saslimšanu, līdzīgi kā paaugstināts 
asinsspiediens, cukura diabēts utt. Tādā gadījumā medikamenti un, iespējams, pat 
to kombinācija, būs jālieto ilgstoši. Skaidrs ir viens – tie nav medikamenti, kurus dzer 
kursa veidā, kā tas ir pie saaukstēšanās.»
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Labdabīga prostatas hiperplāzija dzīvību neapdraud



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

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

Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?

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

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

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

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

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

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

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

Lai saņemtu konkrētus medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.
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Latvijas ekonomiskā situācija, finansē-
juma samazinājums veselības aprūpei, 
sabiedrības novecošanās, neveselīgs 
dzīvesveids, pastāvīgs stress – tie ir tikai 
daži, bet ļoti būtiski faktori, kas ļauj mūsu 
valsti tumši iekrāsot tajā Eiropas kartē, 
kurā ik gadu tiek atzīmēti saslimušie un 
no vēža mirušie cilvēki.

Par vienu no vēža veidiem – nieru vēzi – runā-
jam ar Rīgas Austrumu klīniskās universitā-
tes slimnīcas Uroloģijas klīnikas ārstu urologu 
Māri Jakubovski.

– Runājot par uroloģiskajiem vēžiem, parasti 
tiek izcelts prostatas vēzis. Vai citur situācija 
ir labāka?
– Latvija ir ceturtajā vietā Eiropā pēc saslimšanas 
ar nieru vēzi un otrajā vietā mirstības ziņā. Saslim-
stības ziņā mums priekšā ir tikai čehi, igauņi un 
lietuvieši, mirstības ziņā – tikai čehi. Kāpēc tas 
tā, man ir viens �lozo�sks prātojums, it sevišķi, 
runājot par mirstību. Varbūt daļa cilvēku ir miruši 
no citām slimībām, piemēram, sirds asinsvadu 
saslimšanām, bet viņu anamnēzē ir nieru vēzis, 
un tieši šī diagnoze tiek pierakstīta kā nāves cēlo-
nis. Tomēr tas ir tikai minējums. Tīri subjektīvi es 
nedomāju, ka mums ir tik augsti mirstības rādītāji 
no nieru vēža. Jā, ir augsti saslimstības rādītāji, ko 
ietekmē kaitīgie faktori: smēķēšana, dzīvesveids, 
hipertensija, arī pret hipertensiju lietotie medika-
menti. Pacientu ir daudz, jo mūsu nācija maz rūpē-
jas par savu veselību, neēd veselīgi, maz dabīgā 
veidā cīnās ar hipertensiju – necenšas samazināt 
svaru, būt �ziski aktīvi, vairāk lietot augu valsts 
produktus. Taču mūsu nācija labi prot dzīvot 
stresā, un onkoloģiskās saslimšanas ir stresa slimī-
bas. Es vienmēr esmu teicis, ka tās rodas pateicī-
bas trūkuma dēļ. Mēs gaužamies par to, kā mums 
nav, un nemākam priecāties par to, kas mums 
ir. Mēs redzam lietās slikto un nesaskatām labo. 
Meklējam ārējo vainīgo, bet neanalizējam sevi. 
Necenšamies mainīt tās lietas, ko varam – paši 
sevi –, bet par visu vari gribam, lai mainās tas, ko 
ietekmēt nevaram. Gribam mainīt citus, līdz ar 
to esam pastāvīgā stresā, uzvilkti un uztraukti. 
Stress noved pie onkoloģiskajām saslimšanām.
– Kādi vēl varētu būt nieru vēzi veicinoši fak-
tori? Kāda loma slimības attīstībā ir ģenētikai?
– Jebkuru saslimšanu gadījumā ģenētiskais fak-
tors spēlē savu lomu. Ja ģimenē ir nosliece uz 
sirds asinsvadu slimībām un hipertensiju, kolīdz 
parādās šie faktori, pieaug saslimšanas iespēja ar 
nieru vēzi. Taču nieru vēža gadījumā nevar īpaši 
izcelt, ka saslimšanu ļoti ietekmētu pārmantotība, 
kā tas ir prostatas vēža gadījumā. Ja pa tēva līniju 
ir bijuši prostatas vēža slimnieki, tad saslimšanas 
iespēja pieaug septiņkārtīgi.
Ar nieru vēzi, tāpat kā ar urīnpūšļa vēzi, daudz 
biežāk slimo vīrieši. To izcelsmē būtiska loma ir 
dažādiem kaitīgiem faktoriem – alkohola lieto-
šanai, smēķēšanai, kaitīgiem darba apstākļiem.
Pieaugušiem cilvēkiem galvenais visu lokalizāciju 
vēžu attīstības riska faktors ir vecums. Uzlabojot 
savu dzīves kvalitāti, mēs ilgāk dzīvosim. Taču 
tas nozīmē, ka vairāk arī slimosim ar vēzi. Piemē-
ram, prostatas vēzis ir ilgdzīvotāju vēzis, tomēr, 
jo vecāks vīrietis saslimst, jo mazāks risks ar šo 
slimību nomirt. Tāpat ir ar nieru vēzi.
– Kādi simptomi, sūdzības par pašsajūtu var 
liecināt par nieru vēzi?
– Nieru vēzim, tāpat kā jebkuram vēzim, sākumā 
nav simptomu. Tad, kad parādās simptomi, 
audzējs jau ir ielaists. Ja parādās jebkādi simptomi, 

kaut vai sāp papēdis, aizejiet pie ārsta un pastās-
tiet, lai viņš izpēta, kāpēc tas papēdis sāp. Varbūt 
tajā ir vēža metastāzes... Mēs, ārsti, esam ieintere-
sēti, lai cilvēki būtu līdzestīgi un pie mums nāktu 
tad, kad vēl nav simptomu. Tikai jūs ar aktīvu 
attieksmi pret savu veselību varat agrīni atklāt 
audzējus! Tad būs daudz vairāk veiksmīgu ārstē-
šanas gadījumu.
– Kādi standartizmeklējumi būtu jāveic nieru 
vēža pro�laksei?
– Katrs pacients vēlas tikt izārstēts, un tāpēc sva-
rīga ir agrīna diagnostika. Cilvēkam ir jāzina, kādas 
standarta veselības pārbaudes vajadzētu izdarīt, 
un tās jāveic. Ja nav valsts kvotu, ģimenes ārsts ir 
aizņemts un pie viņa nevar tikt, aizejiet uz maksas 
konsultāciju! Ultraskaņas izmeklējums nemaksā 
pārāk dārgi: tie ir 20–30 eiro. Es domāju, ja Lat-
vijā darbotos obligātā veselības apdrošināšana, 
tad mēs tās budžetā maksātu daudz lielākas 
summas nekā vienreiz gadā samaksāt par kādu 
izmeklējumu. Kādi izmeklējumi būtu jāveic? Ultra-
skaņas izmeklējums vēdera dobumam, plaušu 
rentgens, tāpat iesaku reizi gadā veikt �brogas-
troskopiju un nodot fēces uz slēptajām asinīm. 
Šie izmeklējumi ir vajadzīgi, lai mēs pietiekoši ātri 
diagnosticētu, vai ķermenī nenotiek kāds nevē-
lams process. Lielākā daļa nieru vēžu tiek atklāti 
nejauši – vai nu pacients ir nomainījis ģimenes 
ārstu un viņš licis visu izmeklēt, vai slimnieks ar 
kādu citu saslimšanu ir nonācis slimnīcā un ir 
veikti šie izmeklējumi.
– Ja slimība ir atklāta, kas notiek tālāk?
– Pacientu sagaida absolūti nesāpīga izmek-
lēšana. Primāro diagnozi mēs nosakām, veicot 
ultraskaņas izmeklēšanu. Pēc tam slimības sta-
dijas precizēšanai veicam datortomogrā�ju. Ja ir 
simptomi, pēc ārsta ieskatiem vēl veic dažādus 
izmeklējumus. Pirms nieru vēža operācijas nav 
nepieciešams veikt biopsiju, datortomogrā�ja 
diagnozi parāda ļoti precīzi un var atšķirt, vai tas 
ir cistisks, vai vēzim līdzīgs veidojums. Savukārt, 

veicot biopsiju, pat negatīvs rezultāts nepierāda, 
ka tas nav vēzis. Tādēļ šo slimību ārstē, balsto-
ties uz datortomogrā�jas datiem. Statistiski līdz 
90% varam būt pārliecināti, vai tas ir vēzis un būs 
nepieciešama ķirurģiska ārstēšana.
– Kā izplatās nieru vēzis?
– Kamēr saslimšana nav plaši skārusi orgānu, mēs 
ar to tiekam galā. Ja tā ir plaši skārusi orgānu vai 
izplatījusies ārpus tā robežām, mūsu iespējas lie-
lākajā skaitā gadījumu ir ļoti ierobežotas.
Vēzis izplatās divos veidos. Pirmais, limfogēni, pa 
limfātisko sistēmu, un tad tas ap sevi «apmūrē» 
palielinātus limfmezglus. Otrais veids – hemato-
gēni, pa asinsriti, un tad metastāzes aiziet tālu – 
kaulos, plaušās, galvas smadzenēs u.c. Vēl pastāv 
iespēja, ka vēzis ir izplatījies tik plaši, ka pārrauj 
dabīgo kapsulu, kurā atrodas, un ieaug blakus 
orgānos – krūškurvja vai vēdera sienā, zarnās, 
aknās, liesā un citos orgānos, kas ir tuvāk. Tie jau 
ir ceturtās stadijas vēži, ko ir problemātiski ķirur-
ģiski izārstēt. Labi, ja ir iespēja tos ārstēt medika-
mentozi, taču par nožēlu lielākajā daļā gadījumu 
tādas iespējas nav.
– Kā notiek ārstēšana? Kādas ir jaunākās iespē-
jas, ko piedāvājat nieru vēža slimniekiem?
– Mūsdienās ir mainījusies onkoloģisko saslim-
šanu ārstēšanas �lozo�ja. Agrāk uzskatīja, ka viss 
orgāns ir jāizoperē. Tagad ir zinātniski pierādīts, 
ka agresīvā taktika neattaisnojas – ja ir iespējams, 
tad orgāns jāsaglabā pēc iespējas vairāk. Ja mēs 
esam agrīni konstatējuši vēzi, nieri nevajag griezt 
ārā, bet izoperē tikai tik, cik nepieciešams. Pārējā 
ir jāsaglabā, jo nieres audi vienmēr būs vajadzīgi 
It sevišķi vecumā, jo ar laiku visi orgāni nolietojas 
un to resursi izsīkst.
Otrs fakts ir tāds, ka apmēram 10% no visiem diag-
nosticētajiem nieru audzējiem ir labdabīgi, kuru 
dēļ visa niere nav jāizņem, bet nav tādas meto-
des, lai varētu noteikt, vai audzējs ir labdabīgs 
vai ļaundabīgs, iekams tas nav izgriezts. Tāpēc 
operācija ir jāveic.

Ķirurģija kļūst arvien saudzīgāka, modernās ķirur-
ģijas metodes pamazām izkonkurē vecās meto-
des. Ja agrāk bija teiciens: «Lielam ķirurgam liels 
grieziens», tad tagad tas ir absolūti aplams. Jo 
spējīgāks ķirurgs, jo viņš operāciju veiks ar mazā-
kiem griezumiem. Visā pasaulē strauji attīstās 
minimāli invazīvā ķirurģija, ko diemžēl nevar teikt 
par Latviju, jo tā ir izmaksu dārgāka medicīna. Tur 
ir vajadzīga speciāla aparatūra, tās uzturēšana 
un nomaiņa maksā naudu. Taču pacientam tas ir 
milzīgs ieguvums: operācijas rēta ir mazāka, un 
rehabilitācija norit ātrāk. Pēc laparoskopiskām 
nieru operācijām 4.–5. dienā pacientu varam laist 
mājās, un pēc trim nedēļām viņš var iet uz darbu. 
Ja ir veikta konvencionālā (tradicionālā) operācija 
ar lielo griezienu, pacients tikai pēc četrām die-
nām sāk celties no gultas un pēc astoņām die-
nām savilktu sānu un ar palīgierīcēm iet mājās. 
Taču taktikas izvēli nosaka arī audzēja izmērs 
un izplatība. Lielu audzēju pa mazu iegriezumu 
izņemt nevarēs.
Mūsu klīnikā iespējams izoperēt jebkuru ielaistu 
audzēju, arī tad, ja tas ir izņemams ar nieri pava-
došajiem orgāniem. Ļoti bieži nieru vēzis attīs-
tās pa asinsvadiem un ieaug nieres vēnā, aizejot 
līdz dobajai vēnai. Mums ir pieredze šādu ope-
rāciju veikšanā. Mūsu klīnika gadā veic vidēji 
280 nieres vēža operācijas, no kurām ap 100 ir 
orgānu saglabājošas.
– Cik daudz operāciju šobrīd tiek veikts lapa-
roskopiski? 
– Laparoskopiski šobrīd operējam mazāk nekā 
pusi pacientu, bet vajadzētu panākt, lai divas treš-
daļas ir mazinvazīvas un viena trešdaļa – invazīvas 
operācijas. Attīstoties pieredzei, ārsti laparosko-
piski var veikt arvien sarežģītākas operācijas.
 – Vai nieru vēzi iespējams ārstēt ambulatori?
– Jā, ir arī citas minimāli invazīvas metodes, pie-
mēram, radiofrekvences ablācija, ko varam izman-
tot, ja audzējs ir mazs un neatrodas nieres centrā. 
Tas ir kā adatas dūriens: audzējs tiek izdedzināts 
un izgaist. Šo procedūru mēs piedāvājam ambula-
tori, taču ne katram pacientam to iespējams veikt, 
nepieciešama diagnoze agrīnā slimības stadijā.
– Jūs minējāt, ka vēzi, kas atklāts vēlīnā sli-
mības stadijā, pastāv iespēja ārstēt medika-
mentozi. 
– Ielaistus nieru vēžus ar metastāzēm tagad ir 
iespējams ārstēt medikamentozi. Tā ir kombinēta 
terapija – izņem ārā bojāto orgānu un papildus 
notiek arī medikamentozā ārstēšana. Medikamen-
tozā terapija varbūt neizārstē, bet tā ir uzturoša, 
un tiek iegūti vēl daži dzīves mēneši vai gadi. Par 
laimi, Latvijā efektīvi medikamenti kļūst arvien 
pieejamāki un ir valsts dotēti, jo tie ir patiešām 
dārgi – desmitiem tūkstošu eiro viens ārstēša-
nas kurss.
Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēkiem vecumā virs 
80 gadiem ķirurģiska nieru vēža ārstēšana nepa-
garina dzīvildzi, jo viņiem parasti ir sirds asins-
vadu problēmas un citi riski. Veicot operāciju, 
mēs viņus pakļaujam arī operācijas riskam, kas 
var izrādīties pārāk liels. Tāpēc ir svarīgi ieklausī-
ties ārstā, nevis uzstāt, ka vajag operēt. Ne vien-
mēr tas ir vajadzīgs, dažreiz, ja audzējs nav liels, 
to var novērot. Protams, tas neattiecas uz jaunā-
kiem cilvēkiem.
– Uz ko jūs gribētu mudināt ikvienu mūsu avī-
zes lasītāju?
– Jo cilvēki vairāk prasīs, jo valsts būs spiesta vai-
rāk dot. Slimniekiem ir nepieciešamas modernas 
ārstniecības metodes, viņiem tās ir jāprasa. Tāpēc 
cilvēku izglītošanai ir ļoti liela nozīme, un tā jāveic 
ārstiem. Mums ir jāsaprot, ka mūsdienīga ķirurģija 
ir mazinvazīva ķirurģija. Konvencionālā ķirurģija 
aiziet vēsturē.

Kad sāpes papēdī ir vēža metastāzes...

Māris Jakubovskis: «Ķirurģija kļūst arvien saudzīgāka, modernās ķirurģijas metodes 
pamazām izkonkurē vecās metodes. Jo spējīgāks ķirurgs, jo viņš operāciju veiks ar 
mazākiem griezumiem. Visā pasaulē strauji attīstās minimāli invazīvā ķirurģija, ko 
diemžēl nevar teikt par Latviju, jo tā ir izmaksu dārgāka medicīna.»
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Vīriešuveselības avīze

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

EVITA HOFMANE

«Pateicoties labākām diagnostikas iespē-
jām, pieaug reģistrēto prostatas vēža 
gadījumu skaits. Domāju, prostatas pato-
loģijas vēl savu gadsimtu noteikti būs ļoti 
aktuāla lieta,» saka BLG Uroklīnika uro-
logs Atis Karulis.

Šajā sarunā par izplatīto mūsdienu vīriešu slimību 
no viņa skata punkta.

– Kā jūs raksturotu prostatas vēzi, ja salī-
dzinām to ar citām audzēju formām? Kāpēc 
šobrīd tas tiek diagnosticēts arvien biežāk?
– Prostatas vēzis ir diezgan savdabīga slimība, jo 
tai ir vismaz divas sejas. Kaut gan pēc terminolo-
ģijas tā ir ļaundabīga, slimībai ir labdabīgas nori-
ses formas, kas var pavadīt vīrieti visu mūžu, un 
viņam nav vajadzīga ārstēšana. Vienīgi nepiecie-
šama novērošana pie urologa, jo ir gadījumi, kad 
šī samērā labdabīgā slimības forma pāriet agresī-
vākā, un mēs nevaram paredzēt, kurā gadījumā tā 
notiks. Otra vēža seja ir ļaundabīgs, agresīvs vēzis, 
kas ir jāārstē tāpat kā kuņģa vai zarnu vēzis – tera-
pijas veidus kombinējot. Slimības formu attiecī-
bas nav statistiski stingri nodalītas, bet tās varētu 
būt 1:3 vai 1:4 (t.i., agresīvās pret neagresīvajām 
formām). Tāpēc pēdējos gados pacienti arvien 
biežāk, uzzinot diagnozi prostatas vēzis, dzird, 
ka nekāda īpaša ārstēšana nav vajadzīga, bet ir 
nepieciešama novērošana. Ir atsevišķi pacienti, 
kuri tad satraukušies dodas pie diviem trim citiem 
urologiem, kamēr saņem to, ko uzskata par sev 
vajadzīgu: operāciju, apstarošanu, lai arī varbūt 
tieši viņu gadījumā tā nav obligāti nepieciešama. 
Vēl arī jāatzīmē, ka vismaz daļa cilvēku sākuši vai-
rāk sekot savai veselībai. Es domāju, ka pacientu 
izglītošanas procesā ļoti cieši jāiesaistās ģimenes 
ārstiem. Ģimenes ārsts zinās, kurš urologs ir pieej-
ams, kur nav nesamērīgas rindas un pacients varēs 
veikt nepieciešamos izmeklējumus. Ne katram ir 
jādodas uz specializētajiem centriem.
– Cilvēki droši vien raizējas, ka, it kā neko 
nedarot, slimība var nekontrolēti progresēt.
– Bez šaubām, novērošanas procesā pastāv kādas 
kļūdas iespējamība, bet protokoli, pēc kuriem 
vadāmies, kļūst arvien stingrāki un precīzāki. Lat-
vijā, vadoties pēc Urologu asociācijas datiem, ar 
novērošanas taktikas ieviešanu aktīvi nodarbo-
jas trīs gadus, bet pasaulē tie ir jau 10 gadi. Pro-
tokoli ir dažādi – atkarībā no ģenētikas, pacientu 
vecuma un citiem faktoriem. Terapiju izvēloties, ir 
vēl vesela rinda faktoru, kas jāņem vērā: blakus sli-
mības, psiholoģiskie faktori, kā arī daudzas lietas, 
kas vīrietim liekas būtiskas. Ir vīrieši, kas teiks – ja 
man nav dzimumdzīves, man vispār nav dzīves, 
un jūs viņiem neiestāstīsiet, ka ir kaut kas jādara. 
Viņš pat neveiks analīzes, tāpēc šādi lauzt vīrieti 
nevajag. Tādos gadījumos vajadzīga cita pieeja, 
viss jāpārrunā un jāpieņem kopīgs lēmums.
– Vai prostatas vēzis biežāk piemeklē vīrie-
šus pusmūžā?
– Ir gadījumi, kad vēža šūnas kā gadījuma atradni 
atklāj arī jauniem vīriešiem. Tādi pētījumi ir veikti 
vīriešiem, kas ir miruši citu iemeslu dēļ, piemēram, 
autoavārijās vai noslīkuši. Viņiem šīs šūnas vidēji 
atrod 8% gadījumu. 90 gadu vecumā šīs šūnas 
atrod jau 70% vīriešu. Vecie kungi tad parasti saka: 
«Ārprāts, ārprāts!» Taču jāatceras, jo vecāks cilvēks 
kļūst, jo vēža šūnas atrod biežāk. Bez šaubām, tikai 
daļai vīriešu no šiem 70% ļaundabīgās šūnas uzve-
dīsies kā slimība. Mūsdienu medicīnā problēma 
nav konstatēt slimību, bet atrast to grupu, kurai 
vajag agresīvo, kombinēto un komplekso ārstē-
šanu, kad tiešām būtu vajadzīga daudzu speciā-
listu vienlaicīga iesaistīšanās, lai izplānotu pareizu 

ārstēšanu. Ja jaunam vīrietim ar agresīvu prosta-
tas vēzi diagnoze ir noteikta agrīni, parasti ārstē-
šanā izmanto monoterapiju – ķirurģiski orgānu 
izņem. Tā ir standartoperācija, ko Latvijā izdara 
uroloģijas nodaļās. Prostatas vēzi vajag meklēt, 
bet ar šo meklēšanu cilvēkus nenobaidīt. Svarīgi 
ir izglītot ģimenes ārstus, lai viņi iesaistās procesā 
un nav pārsteigti par slēdzienu, kad mēs, urologi, 
sakām, ka pacientam uz pārbaudi atkal jāatnāk 
pēc gada un šobrīd neko nedarīsim.
– Ir zināms, ka vēzis sākuma stadijās bieži vien 
norit bez izteiktiem simptomiem, tomēr kam 
būtu jāpievērš uzmanība? Kāds būtu vēlamais 
darbības modelis, jūtot, ka kaut kas vairs nav 
kā nākas?
– Pārsvarā agrīna vēža gadījumā simptomu 
nebūs. Ja tādi tomēr būs, tad tie būs galveno-
kārt saistīti ar prostatas labdabīgām izmaiņām, 
t.i., prostatas hiperplāziju. Svarīgi ir nodalīt divas 
lietas – labdabīgu prostatas hiperplāziju (palie-
lināšanos) un prostatas ļaundabīgu audzēju, lai 
neapmulstu ne ģimenes ārsti, ne pacienti. Baido-
ties no iespējas izdzirdēt diagnozi vēzis, pacients 
var pie ārsta vērsties novēloti.
Pirmās sūdzības vīriešiem parasti rodas aptuveni 
40–50 gadu vecumā labdabīgu izmaiņu gadī-
jumā. Tālāk bieži vien viss norit atkarībā no tā, 
kāds pacients ir no dabas – pesimists vai opti-
mists. Kādam varbūt ir tāda kancerofobija, ka viņš 
nonāk līdz psihoterapeitam, un tas noteikti nav 
vajadzīgs. To, kā kurā gadījumā rīkoties, bieži vis-
labāk redz ģimenes ārsts. Urologs var rakņāties 
dziļi, bet viņš neredz, kas ar pacientu notiek pēc 
15 minūtēm, izejot no kabineta.
– Kādas ir iespējas par sevi parūpēties, veicot 
pro�laktiskos izmeklējumus?
– Ir pasaules valstis, kur vēl arvien strīdas, vai pros-
tatas vēža gadījumā ir iespējama skrīninga pro�-
lakse, jo, lai šajā jomā izdarītu kādus secinājumus, 
ir nepieciešami diezgan ilgi novērojumi. Statistika 
vēsta, ka jāpaiet vismaz vienai vīriešu paaudzei 
– 20–25 gadiem – lai mēs pateiktu, kura pieeja 
ir racionāla. Eiropā ir veikts viens liels prostatas 
vēža pētījums par skrīningu ar PSA, kas liecina, ka 
tādējādi var gūt pozitīvu rezultātu vīrieša veselī-
bas labā. Taču vēlreiz uzsveru, ka būtībā problēma 

nav atrast prostatas vēža šūnas, bet noteikt, kuros 
gadījumos vēža attīstība vīrietim varētu būt letāla. 
Amerikā pagaidām valda nostāja, ka skrīnings var 
dot maz. Pārbaudēs tiek izmantotas divas pamat-
metodes: PSA analīze un digitāli rektālā apskate. 
Var teikt, ka Latvijā skrīnings nenotiek, jo pilnīgi 
vesels vīrietis, kuram nav sūdzību, vienkārši nekur 
neiet. Skrīnings būtu tad, ja ietu visi, bet tā laikam 
nekad nebūs. Parasti pie ārsta iet ar sūdzībām. 
Tas nozīmē, ka izmeklējumi tiek veikti saistībā ar 
tām, un tad varbūt paralēli kādam slēptam iekai-
sumam vai labdabīgām izmaiņām, kas saistītas ar 
urinācijas traucējumiem, noskaidrojam, vai nav 
arī ļaundabīgu šūnu. Pirmo reizi noteikt PSA būtu 
ieteicams 45–50 gados, jo pie noteikta PSA līmeņa 
urologs pateiks, cik bieži vajadzētu veikt kontroli. 
Es nedomāju, ka visiem vīriešiem vajadzētu iet 
pie urologa katru gadu. Bez šaubām, ir vīriešu 
grupas, kuriem tas jādara, bet ir tādi, kuriem var 
teikt – nāciet pēc diviem gadiem un citiem – pat 
pēc četriem gadiem.
– Vai prostatas vēža attīstībā liela loma ir 
ģenētikai? 
– Jo vairāk pirmās vai otrās pakāpes radinieku ir šī 
slimība, jo vīrietim jābūt uzmanīgākam. Tas neno-
zīmē, ka viņa saslimšanas risks pieaug vairākkārt, 
tomēr par zināmiem procentiem pieaug. Tāpēc 
šai grupai Eiropā tiek rekomendēts pirmo kon-
troli veikt no 45 gadu vecuma, bet ASV – no 40.
– Cik viegli vai sarežģīti šobrīd ir diagnosticēt 
prostatas vēzi?
– Prostatas vēža diagnostikas galvenā problēma ir 
tāda, ka agrīnā stadijā to neredz un nevar sataus-
tīt. Apstiprinošā diagnostikas metode ir biopsija. 
Viena no diagnostikas objektivizācijas plašāk 
izmantotajām metodēm ir magnētiskā rezo-
nanse, otra ir ultrosonogrā�ja ar tās derivātiem 
kā doplers, kontrastvielas izmantošanu, elasto-
grā�ju, histoskenēšanu u.c.
Diagnosticējot prostatas vēzi, tiek izmantots 
noteikts algoritms. Tas nav sarežģīti. Galvenais, 
lai vīrietis pie mums atnāktu. Problēma ir tajā lie-
lajā pacientu grupā, kurus mēs turam aizdomās, 
ka viņiem varētu būt prostatas vēzis, un uzminēt, 
kuram no viņiem slimība būs agresīva. Ko darīt 
tālāk, kad diagnoze un slimības agresīvā forma 

ir noteikta? Nepieciešamības gadījumā nevaja-
dzētu kautrēties izmantot arī interneta padomus, 
iegūt otro un trešo viedokli. Reizēm ir situācijas, 
ko var risināt dažādos veidos, un neviens ārsts 
nav pareģis, lai pateiktu, ka noteikti ir jādara tā. 
Lai gan arī to mēs sakām. Tomēr citreiz nav iespē-
jams viennozīmīgi pateikt, kas būtu darāms. Pats 
galvenais, lai tad, kad pacients saņem diagnozi, 
ārsts uzraksta slēdzienu. Tajā momentā viņš 
uzraksta primāro informāciju, jo pacients jau visu, 
kas ar viņu noticis, pats nevar pietiekami medi-
cīniski izstāstīt. Otra lieta – pirms ārsts uzraksta 
kaut ko konkrētu, lai viņš padomā, vai tas patie-
šām tā ir. Ja netiek uzrakstīts vai tiek pateikts 
aptuveni, jautājums ir dažādi interpretējams, 
bet koridora konsultācijas šajā gadījumā neder. 
Tā ir ilga pacienta un ārsta saruna, ja nepiecie-
šams, divas vai trīs reizes, varbūt pieaicinot otru 
speciālistu. No šī viedokļa raugoties, iesaku aiziet 
pie otra speciālista, ja ir kādas šaubas par diag-
nozi. Nevis tāpēc, ka otrs zinās vairāk, bet tāpēc, 
ka viņš situāciju redzēs citā rakursā un viņam ir 
sava pieredze.
– Bieži bailēs no diagnozes cilvēki uzdod sev 
jautājumus: vai vispār vērts iet pie ārsta, lai 
uzzinātu biedējošo vēsti? Ja nu ir par vēlu 
vai ārstēšana nelīdzēs? Kā viņus uzmundri-
nāt, lai cilvēki neierautos sevī un censtos risi-
nāt problēmu?
– Diemžēl vienmēr būs gadījumi, kad viss būs 
izdarīts pilnīgi pareizi, laicīgi konstatēts agresī-
vas formas audzējs, bet beigās tik un tā ārstēšana 
nedos vēlamo rezultātu. Šajā gadījumā varbūt 
nevajag ļoti koncentrēties tikai uz medicīniskajām 
darbībām. Būs tā, kā katrā konkrētajā gadījumā 
liktenis lēmis. Vai tie vīrietim būs divi agresīvas un 
intensīvas terapijas gadi, vai četri pieci, šis laiks 
ir domāts tam, lai viņš turpinātu dzīvot, nevis 
pārvērstu savu dzīvi par interneta studijām, aiz-
ietu no ierastās vides, pārtrauktu savus ierastos 
hobijus. Medicīna var palīdzēt viņam dzīvot, bet 
ir gadījumi, kad slimību izārstēt varam tikai tad, 
ja «apmānām dabu»: ja agresīva vēža gadījumā 
visas slimās šūnas ir tikai prostatā, tad to izoperē-
jam. Pēc operācijas trīs gadus jāveic novērošana, 
un reizēm pat pēc sešiem gadiem PSA analīzē 
kaut ko atrodam.
– Jūs jau minējāt, ka pastāv dažādas ārstēša-
nas metodes. Kādas tās ir?
– Ārstēšana ir atkarīga no tā, kāds ir vēzis. Ja tas ir 
neagresīvas formas vēzis, vajadzīga novērošana 
un varbūt nekāda terapija nav nepieciešama. Ja 
ir agresīvs vēzis, tad attiecīgi ārstē, reizēm neap-
robežojoties ar monoterapiju – apstarošanu vai 
operāciju, bet tās kombinējot un pievienojot 
hormonterpiju. Paliatīvo terapiju izmanto vēlī-
nās slimības stadijās. Tā aiztur slimības attīstību 
gadījumos, kad to vairs nevar izārstēt. Vienmēr 
būs daļa pacientu, kuriem, pat ārstēšanu veicot 
pareizi, slimība progresē. Ja agrāk tādos gadīju-
mos t.s. refraktārajā stadijā vairs nebija nekādu 
līdzekļu un mēs izmantojām tikai pretsāpju tera-
piju, tad tagad ir medikamenti, kas arī šajā stadijā 
var palīdzēt. Mīnuss ir tāds, ka katra nākamā tera-
pijas pakāpe ir dārgāka.
– Ko prostatas vēža pacientiem piedāvā 
Uroklīnika, Uro ambulance un Rīgas 1. slim-
nīcas Uroloģijas klīnika?
– Domāju, ka mēs nepiedāvājam kaut ko unikālu, 
jo visas izmantotās metodes ir pieejamas arī cit-
viet, izņemot laparoskopisko prostatas operāciju 
un prostatas histoskenēšanu. Galvenā atšķirība 
ir tā, ka mēs varam ar pacientu runāt tik ilgi, cik 
viņam nepieciešams. Pacientam ir svarīgi visu 
mierīgi noskaidrot sev saprotamā valodā, un mēs 
varam neuztraukties par murdošu rindu durvju 
otrā pusē.

Prostatas vēzis – pretinieks, ar kuru var spēkoties

Atis Karulis: « Ja pacientam ir neagresīvas formas prostatas vēzis, vajadzīga novēro-
šana. Varbūt nekāda terapija nav nepieciešama. Ja ir agresīvs vēzis, to attiecīgi ārstē, 
reizēm neaprobežojoties ar monoterapiju – apstarošanu vai operāciju, bet tās kom-
binējot un pievienojot hormonterpiju.»
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Vīriešuveselības avīze

EVITA HOFMANE

Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas Onko-
loģijas centrā 2013. gada augustā darbu 
uzsāka Onkoķirurģijas klīnika, kuras 
ietvaros darbojas Galvas un kakla ķirurģi-
jas nodaļa, Krūts ķirurģijas nodaļa, Abdo-
minālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļa 
un Ginekoloģijas nodaļa.

Klīnika tika izveidota uz stacionāra Latvijas Onko-
loģijas centrs ķirurģijas bloka bāzes un nodrošina 
onkoloģisko slimību ķirurģisko ārstēšanu, pirms 
un pēcoperācijas multidisciplināro ārstu konsīliju 
un ambulatoru novērošanu audzēju gadījumos.
Par šā brīža problēmām un aktualitātēm runājam 
ar klīnikas vadītāju Dr. med. Armandu Sīviņu.

– Kādu šobrīd redzat situāciju Latvijā onko-
loģijas jomā?
– Situācija onkoloģisko saslimšanu jomā ir diez-
gan bēdīga. Ir daudz pacientu ar dažādu lokalizā-
ciju audzējiem, bet ļoti bieži slimnieki pie mums 
nonāk vēlu – trešajā un ceturtajā slimības sta-
dijā. No vienas puses, tās varbūt ir krīzes sekas 
– sociāli ekonomiskais stāvoklis ir slikts, bet, no 
otras puses, arī mūsu sabiedrības izglītības līme-
nis ir zems. Valstī darbojas skrīninga (ļaundabīgo 
audzēju savlaicīgas atklāšanas) programmas, 
pacientiem nosūta uzaicinājumus bez maksas 
veikt izmeklējumus, taču atnāk mazāk nekā 20% 
no tiem, kuriem vajadzētu pārbaudīties. Atsau-
cība ir ļoti zema.
Svarīga problēma ir zemais valsts � nansējums 
veselības aprūpei kopumā un tieši onkoloģijas 
nozarei. Mums izdala tik maz kvotu diagnostis-
kajiem izmeklējumiem! Turklāt, ja pacients pie 
mums atnāk ambulatori, viņam uz valsts apmak-
sātu datortomogrā� ju, magnētisko rezonansi vai 
ultraskaņas izmeklējumu Rīgas Austrumu klīnis-
kajā universitātes slimnīcā rindā jāgaida līdz pat 
pusgadam. Šī tendence vairāk iezīmējas pēdējā 
laikā, kad ar katru gadu tiek samazināts � nansē-
jums veselības aprūpei, līdz ar to arī ambulatora-
jiem pakalpojumiem.
Pastāv iespēja sūtīt pacientus uz citām ambulato-
rām medicīnas iestādēm, kurām arī tiek piešķirts 
valsts � nansējums, bet ne vienmēr tur veikto 
izmeklējumu kvalitāte ir tāda, kā mēs vēlētos.
Arī onkoloģisko pacientu ārstēšana ir ierobežota 
zemā � nansējuma dēļ. Līdzekļu trūkst gan ķirur-
ģiskai ārstēšanai, gan ķīmijterapijai un staru tera-
pijai. Piemēram, Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, 
kurā netiek apmaksāti mērķterapijas preparāti 
metastātiska resnās un taisnās zarnas vēža ārstē-
šanai, lai gan visā pasaulē tie ir pierādīti kā vis-
efektīvākais ķīmijterapijas veids. Tie ne tikai ļauj 
ievērojami pagarināt pacientu dzīvildzi, bet arī 
palielina iespēju izārstēties.
– Nereti nācies dzirdēt, ka ģimenes ārsti 
neinformē pacientus par to, kas viņiem ir 
pie ejams bez maksas, tostarp iespēju veikt 
valsts apmaksātu skrīningu. Vai arī, neieklau-
soties sūdzībās, nedod nosūtījumu pie spe-
ciālistiem. Kā jūs raugāties uz šādu situāciju?
– Ģimenes ārsti ir dažādi. Vieni visu izdara per-
fekti un pacientu laikus nosūta pie speciālistiem. 
Citi nav tik labi. Iespējams, viņi mēģina taupīt uz 
izmeklējumu rēķina. Ģimenes ārstu ienākumi ir 
saistīti ar to, cik daudz pacientu viņi nosūta uz 
izmeklējumiem, taču, piemēram, � brokolonosko-
pija vai datortomogrā� ja ir ļoti dārgas.
Dažkārt ģimenes ārsti ignorē speci� skas pacientu 
sūdzības vai skaidro tās ar vienkāršām lietām, pie-
mēram, vecumu vai kādu hronisku slimību. Daļa 

ģimenes ārstu nozīmē medikamentus simptomu 
mazināšanai, neprecizējot cēloni. Tā rezultātā 
bieži vien pacienti pie mums nonāk jau novē-
loti. Diemžēl ir daļa pacientu, kuri ir spiesti nākt 
pie mums pēc savas iniciatīvas un par maksu, jo 
ģimenes ārsti nedod nosūtījumu.
– Kāds ir tradicionālais ceļš, kā pacients nonāk 
Onkoķirurģijas klīnikā?
– Parasti pacients ar savām sūdzībām vispirms 
vēršas pie ģimenes ārsta. Ja, veicot izmeklējumus, 
tajos parādās kaut kas aizdomīgs vai tiek apstip-
rināta vēža diagnoze, viņš slimnieku nosūta pie 
mums. Lielākā daļa klīnikas ķirurgu paši pieņem 
un konsultē pacientus ambulatorajā daļā.
– Kādu palīdzību pacientiem sniedz Onkoķi-
rurģijas klīnikā?
– Klīnikā ķirurģiski tiek ārstēti ļaundabīgie un 
labdabīgie audzēji un priekšvēža slimības. Mēs 
ķirurģiski ārstējam arī retas neonkoloģiskas 
saslimšanas, ko nedara citās slimnīcās. Piemē-
ram, pēdējā gada laikā bija vairāki pacienti ar aknu 
ehinokokozi – tā ir parazitāra slimība, kas bieži tiek 
ārstēta arī ķirurģiski. Lielākā daļa šo pacientu pie 
mums nonāk jau ielaistā stadijā, tāpēc viņus ir 
sarežģīti ārstēt – jāveic aknu rezekcija.
– Cik ārstu speciālistu tiek iesaistīti viena 
pacienta ārstēšanā?
– Viens no Latvijas Onkoloģijas centra galvena-
jiem plusiem ir tas, ka pie mums pacientu ārstē 
multidisciplināra ārstu komanda. Tā ir mūsdienu 
tendence visā pasaulē. Par konkrēta pacienta 
ārstēšanu lemj vairāki speciālisti. Piemēram, tais-
nās zarnas vēža gadījumā process norit tā: endo-
skopiju veic ārsts endoskopists, datortomogrā� ju 
un magnētisko rezonansi – ārsts radiologs diag-
nosts. Tad, kad ir informācija par audzēja izpla-
tību, sadarbojamies ar patologiem. To, kāda būs 
tālākā ārstēšana, izlemj ķirurgs, ķīmijterapeits un 
staru terapeits. Mums ir iespēja piesaistīt arī citus 
speciālistus, ja tas ir nepieciešams.
– Tas, protams, ir ļoti individuāli, taču cik ilgu 
laiku vidēji pacients klīnikā pavada?
– Ilgums ir ļoti atšķirīgs, atkarīgs no tā, kāda operā-
cija tiek veikta, un no pacienta vispārējā stāvokļa. 
Ja pacientam ir ādas veidojums, tad viņš stacio-
nārā pavada aptuveni pāris dienu. Ja pacientam 
tiek veikta ļoti nopietna operācija un viss norit 

gludi, tad stacionārā jāpavada 9–14 dienas, bet, 
ja ir komplikācijas, tad vēl ilgāk. Tas atkarīgs no 
pēcoperācijas perioda.
– Vai klīnikā operē visu lokalizāciju audzējus?
– Klīnikā neoperē smadzeņu, plaušu un kaulu 
audzējus. Bet tos operē citās Rīgas Austrumu klī-
niskās universitātes slimnīcas klīnikās: smadzeņu 
audzējus operē neiroķirurgi, plaušu – torakālie 
ķirurgi, savukārt kaulu audzējus – traumato-
logi ortopēdi.
– Cik operāciju gadā klīnikā veic un vai to 
skaits pieaug?
– Gadā veicam aptuveni 7000 operāciju – sākot 
ar ādas veidojumu ekscīzijām jeb izgriešanu līdz 
nopietnām barības vada, aizkuņģa dziedzera, 
aknu un citām onkoloģiskajām operācijām. Mēs 
esam vienīgā iestāde Latvijā, kurā veic ļoti sarežģī-
tas ginekoloģiskās un LOR (ausu, kakla un deguna) 
operācijas. Kopējais operāciju skaits būtiski 
nemainās, bet pieaug smago operāciju īpatsvars, 
jo pacienti slimnīcā nonāk ielaistās audzēja stadi-
jās. Ir jāoperē ne tikai slimais orgāns, bet arī blakus 
esošie orgāni, ja audzējs ir ieaudzis tajos. Jāveic 
arī plašas limfadenektomijas (limfmezglu izdalī-
šana). Darba intensitāte turpina pieaugt. Tomēr, 
neskatoties uz niecīgo darba samaksu, ar pārslo-
dzi savu darbu veic ķirurgi, anesteziologi, operā-
ciju un nodaļu māsas un māsu palīgi.
– Kādas ir biežāk veiktās operācijas Onkoķi-
rurģijas klīnikā?
– LOR nodaļā operē kakla un galvas rajona audzē-
jus. Visbiežāk tie ir pacienti, kuri smēķē, ļoti bieži 
slimība ir ielaista, un slimnieks atnāk tikai tad, kad 
seja vai kakls ir asimetriski un audzēju ir ļoti grūti 
izoperēt. Sadarbojoties ar mikroķirurgiem, tiek 
pārstādīti mikrovaskulārie lēveri no ekstremitā-
tēm, tādā veidā nosedzot sejas defektus, lai pēc 
operācijas pacients varētu integrēties sabiedrībā.
Krūts ķirurģijas nodaļā ar katru gadu pieaug krū-
tis saglabājošo operāciju skaits; agrāk, ja sievietei 
tika diagnosticēts krūts vēzis, praktiski visām tika 
veikta mastektomija, noņemot krūts dziedzeri. 
Tiek veiktas arī rekonstruktīvās krūts operāci-
jas, ievietojot implantus vai rotējot ādas–mus-
kuļu lēverus.
Ginekoloģijas nodaļā operē sieviešu dzimumor-
gānu labdabīgus un ļaundabīgus audzējus. Tā ir 

vienīgā vieta, kur veic paplašinātās limfadenek-
tomijas un peritonektomijas (vēderplēves izdalī-
šana) olnīcu un dzemdes vēža gadījumā.
Abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļā 
operē ādas veidojumus, kuņģa, resnās zarnas, 
aknu, aizkuņģa dziedzera audzējus. Tā ir vienīgā 
vieta Latvijā, kur operē barības vada audzējus.
Grūti izskaidrot, kāpēc citās slimnīcās, kur 
operē onkoloģiskos pacientus, neveic limfade-
nektomijas kuņģa, resnās zarnas un izplatītu 
ginekoloģisko audzēju gadījumos, jo viens no 
galvenajiem ceļiem, kā vēzis metastāzē, ir limfo-
gēns (caur limfmezgliem).
Ja limfmezglus neizdala, ir lielāks risks, ka izveido-
sies audzēja recidīvs un slimība progresēs.
– Kādas ir jaunākās metodes, ko klīnikā pie-
lieto onkoloģisko pacientu ķirurģiskajā 
ārstēšanā? 
– Ar katru gadu arvien biežāk ginekoloģisko un 
resnās zarnas vēžu gadījumos tiek veiktas lapa-
roskopiskās operācijas. Arī tad, ja nav īsti skaidra 
diagnoze, veic diagnostisku laparoskopiju.
Visstraujāk tiek attīstīta aknu ķirurģija, jo pie 
mums tam ir vislabākie priekšnoteikumi. Nevienā 
citā slimnīcā Latvijā nav tik laba aprīkojuma 
(ultraskaņas aspirācijas skalpelis, radiofrekven-
ces ierīce). Bieži kombinējam aknu audzēju ķirur-
ģisku ārstēšanu ar stereotakses staru terapiju. 
Sadarbojoties ar invazīvajiem radiologiem no sta-
cionāra Gaiļezers, iespējama aknu audzēju trans-
arteriāla ķīmijembolizācija.
– Cik liela ir laparoskopiski veikto operāciju 
daļa? No kā ir atkarīgs, vai operāciju veiks tra-
dicionāli (atvērtā ķirurģija) vai laparoskopiski?
– Laparaskopisko operāciju skaits aug. Lēmums 
par operācijas metodi ir atkarīgs no pacienta vis-
pārējā stāvokļa, blakus saslimšanām un no tā, 
kādā stadijā ir audzējs. Ja pacients pie mums 
nonāk ar ielaistu audzēju, tad nav iespējams veikt 
operāciju laparoskopiski, tā jāveic tradicionāli. 
Ļoti daudz laparoskopisko operāciju veic gine-
koloģisko un resnās zarnas audzēju gadījumos.
– Pacienti daudz var paši darīt savas vese-
lības labā. Kam jūs ieteiktu pievērst vai-
rāk uzmanības?
– Pacientiem iesaku – ja jūtat diskomfortu, 
sūdzības, šķiet, kaut kas nav kārtībā, ir jāvēršas 
pie ģimenes ārsta. Ļoti bieži pacienti ilgi nepie-
vērš uzmanību konkrētām sūdzībām, piemēram, 
sākotnēji nevar norīt cietu barību, kaut kas ķeras 
kaklā, bet pie mums viņi nonāk tikai tad, kad vairs 
nevar norīt šķidrumu. Tā tas ir barības vada vēža 
gadījumā. Tad iespējas izārstēties ir ļoti minimā-
las. Tomēr nevajag noskaņot sevi, ka tas būs vēzis, 
vai tas jāgaida. Ja ģimenes ārsts pacientu neno-
sūta pie speciālista, lai nāk pie mums uz ambu-
latoro daļu. Mēs parasti nevienam neatsakām. 
Taču bez ģimenes ārsta nosūtījuma tas ir maksas 
pakalpojums, un ne visi to var atļauties. Noteikti 
gribu visus pamudināt piedalīties skrīninga prog-
rammās, kas ir bez maksas. Vissvarīgākais ikdienā 
ievērot veselīgu dzīvesveidu, veikt savlaicīgas 
veselības pārbaudes un, parādoties veselības 
problēmām, negaidīt, bet vērsties pie speciālis-
tiem pēc palīdzības.

Negaidīt vēzi, bet rīkoties

Armands Sīviņš: 
«Gadā veicam 
aptuveni 7000 
operāciju – sākot 
ar ādas veido-
jumu ekscīziju 
jeb izgriešanu 
līdz nopietnām 
barības vada, aiz-
kuņģa dziedzera, 
aknu un citām 
onkoloģiskajām 
operācijām. Mēs 
esam vienīgā 
iestāde Latvijā, 
kurā veic ļoti 
sarežģītas gine-
koloģiskās un 
LOR operācijas.»Fo
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Laparoskopija – operācija bez plašiem griezumiem.
Ehinokokoze – slimība, kuru izraisa parazīta graudainā ehinokoka 
kāpuri. Pieaugušais ehinokoks parazitē gaļēdāju dzīv-
nieku – suņu, kaķu, lapsu un citu – tievajās 
zarnās, bet kāpura stadijā – liellopu, 
aitu, cūku, retāk zirgu, trušu, kā arī 
cilvēku orgānos.

Skaidrojošā vārdnīca

kāpuri. Pieaugušais ehinokoks parazitē gaļēdāju dzīv-
nieku – suņu, kaķu, lapsu un citu – tievajās 
zarnās, bet kāpura stadijā – liellopu, 
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILZE AUSTRUMA

Latvijā palielinās onkoloģisko slimnieku 
skaits. 2010. gadā no jauna tika reģistrēti 
11 164 pacienti, bet 2013. gadā – 11 567. 
Vīriešiem viens no izplatītākajiem pēc 
priekšdziedzera, plaušu un ādas vēža ir 
urīnpūšļa vēzis.

Kas veicina urīnpūšļa vēža rašanos un kādas pazī-
mes var liecināt par šo saslimšanu, runājam ar 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Uroloģijas klīnikas virsārstu un Onkoloģijas noda-
ļas vadītāju Samuilu Gordinu.

– Urīnpūšļa vēzis ir viens no izplatītākajiem 
uroloģiskajiem audzējiem vīriešiem. Kā tas 
izpaužas? 
– Tas ir jebkāda veida ļaundabīgs audzējs urīn-
pūslī. Urīnpūšļa vēzis ir saslimšana, kuras laikā 
novērojama nekontrolējama ļaundabīgu šūnu vai-
rošanās urīnpūslī. Visizplatītākais šī vēža paveids 
veidojas šūnās, kas nosedz urīnpūšļa sieniņas.
– Kam biežāk sastopams urīnpūšļa vēzis – sie-
vietēm vai vīriešiem?
– Vīrieši ar šo lietu saskaras trīs četras reizes bie-
žāk nekā daiļā dzimuma pārstāves.
– Ar ko tas izskaidrojams?
– To pārliecinoši nevar pateikt. Iespējams, iemesls 
varētu būt tas, ka vīrieši vairāk smēķē, biežāk 
strādā �ziskus darbus, kur ir saskare ar kaitīgām 
vielām – krāsām, naftas produktiem u.c. Varbūt 
tas izskaidrojams ar faktu, ka sievietēm ir spēcī-
gāka imūnsistēma.
– Ko mūsdienās nozīmē saslimt ar urīnpūšļa 
vēzi? 
– Urīnpūšļa vēzis kā jebkura onkoloģiska saslim-
šana ir ļoti nopietna un bīstama slimība. Tomēr 
ir kāds būtisks nomierinošs moments – mūsdie-
nās, ja diagnoze uzstādīta laikus un nekavējoties 
uzsākta ārstēšana, pacientam ir diezgan lielas 
iespējas izveseļoties.
– Kādas pazīmes var liecināt, ka vīrietim 
ir urīnpūšļa vēzis un steidzami jādodas 
pie ārsta, jāizmeklējas, lai apstiprinātu vai 
noliegtu šo diagnozi?
– Pirmā un galvenā pazīme ir asins parādīšanās 
urīnā. Tāpat var būt arī nepatīkamas sajūtas, pie-
mēram, nelielas sāpes urinēšanas laikā.
– Asinis urīnā parādās reizēm vai tomēr tās ir 
katru reizi urinēšanas laikā?
– Parasti pirmo reizi tās var pamanīt nelielā dau-
dzumā. Turklāt šī epizode var būt īslaicīga – asinis 
pazūd un ilgu laiku var neparādīties. Pēc laika tās 
var būt jau intensīvāk, ilgāk.
– Vai nav tā, ka vīrietis, pirmo reizi ieraugot 
urīnā asinis, vienkārši nepievērsīs tam uzma-
nību un domās, ka tā tikai sagadīšanās, gan 
būs labi… Kuram gan labpatiksies domāt, ka 
asinis var liecināt par nopietnu saslimšanu, 
turklāt vēzi! Iespējams, vīrietis to mēģinās 
norakstīt uz kādu traumu, smaguma celšanu 
vai apēstām bietēm.
– Diemžēl tieši tā tas notiek samērā bieži. Es 
noteikti ieteiktu vīriešiem iegaumēt, ka asins 
parādīšanās urīnā ir simptoms, kuru nekādā 
gadījumā nedrīkst ignorēt. Tāpat vien tās urīnā 
neparādīsies. 
– Ja tiek pamanītas asinis, kas vīrietim būtu 
jādara – jādodas pie ģimenes ārsta, jānodod 
urīna analīzes vai uzreiz jādodas pie urologa? 
– Šajā gadījumā viss būtu jāsāk ar ģimenes ārstu, 
kurš var nozīmēt ne tikai urīna analīzes, bet arī 
nepieciešamos izmeklējumus, lai apstiprinātu vai 
noliegtu diagnozi. Tāpat ģimenes ārsts var nosū-
tīt pacientu pie speciālista.

– Vai jau urīna analīžu rezultāti var likt aiz-
domāties, ka pacientam varētu būt urīn-
pūšļa vēzis?
– Tikai ar analīzēm šo diagnozi uzstādīt nevarēs. 
Ja pacientam urīnā ir daudz sarkano asins ķerme-
nīšu jeb eritrocītu, proti, to ir daudz vairāk, nekā 
pieļauj norma, viņš noteikti tiks nosūtīts uz papil-
dus izmeklējumiem, piemēram, uz ultrasonogrā-
�ju, optisko urīnpūšļa izmeklējumu.
– Pastāstiet sīkāk par šīm izmeklēšanas 
metodēm! 
– Ultrasonogrā�jā vienkārši tiks apskatīts urīnpūs-
lis. Daudz padziļinātāka ir urīnpūšļa optiskā izmek-
lēšana jeb cistoskopija. Speciālu tievu, lokanu 
optisku instrumentu pa urīnizvadkanālu ievada 
urīnpūslī un apskata to no iekšpuses. Izmeklēšana 
nav pārāk sāpīga un no tās baidīties nevajadzētu.
– Šo izmeklējumu veic urologi?
– Jā, to dara urologi – gan ambulatori, gan stacio-
nārā. Precīzāk sakot, tur, kur ir pieejama aparatūra.
– Vīrietis, visticamāk, baidīsies no šī izmeklē-
juma. Vai tam izmanto anestēziju?
– Parasti to dara vietējā anestēzijā, bet, ja pacients 
ļoti baidās no sāpēm, tad to var taisīt arī narkozē, 
pastāv iespēja izmantot spinālo anestēziju.
– Ir vēl kāda urīnpūšļa vēža diagnostikas 
metode? 
– Vēl izmanto datortomogrā�ju. Ja nepieciešams, 
pacients var tikt nosūtīts arī uz magnētisko rezo-
nansi, bet to parasti izmanto, lai precizētu slimī-
bas stadiju, vēža izplatību. Primārai diagnostikai, 
kā jau minēju, pietiek ar urīnanalīzēm, ultrasono-
grā�ju un cistoskopiju.
– Latvijā šogad ir sākts izmantot jaunu urīn-
pūšļa vēža diagnostikas metodi. Kāda tā ir 
un ko tā dod?
– Urīnpūslī tiek ievadīts īpašs preparāts, kas 
iekrāso izmainītos urīnpūšļa gļotādas audus, 
kur varētu būt audzējs. To var ieraudzīt izmeklē-
juma laikā, piemēram, ar cistoskopu. Bez šī pre-
parāta parastā cistoskopijā tādas vietas neredz. 
Šī metode ir ļoti efektīva, lai diagnosticētu urīn-
pūšļa ļaundabīgos audzējus sākuma stadijā. 
Vienlaikus tas ir arī preparāts, kurš var uzlabot 
recidīvu diagnostiku.
– Ja vīrietis pamanīs asinis savā urīnā, viņš, 
visticamāk, sāks uztraukties, tomēr dažkārt 

baidīsies iet pie ārsta, lai tikai nedzirdētu 
baiso diagnozi – vēzis. Viņš var noslēgties 
sevī vai arī no uztraukumiem sākt pārmē-
rīgi lietot alkoholu. Kā mēs varētu pamudi-
nāt viņu nevilcināties ar došanos pie ārsta, 
turklāt, jo ātrāk to izdarīs, jo ir lielākas izre-
dzes izveseļoties!
– Lūk, tieši tas ir jāsaprot, ka svarīga ir katra diena! 
Ja vēzis tiek atklāts savlaicīgi – I stadijā, un operā-
cijas laikā tas tiek izņemts, prognozes ir ļoti labas. 
Tādi cilvēki dzīvo vēl ilgi.
– Kas notiek operācijas laikā – urīnpūslis taču 
netiek izņemts laukā?
– Operācija tiek veikta ar speciāliem instrumen-
tiem, ko ievada caur urīnizvadkanālu. Procesu 
kontrolē monitorā, un tajā precīzi var redzēt 
audzēja robežas, izgriezt nelielu gļotādas, zemg-
ļotādas gabaliņu un tādā veidā atbrīvoties no 
vēža. Pēc tam gan pacientam obligāti nepie-
ciešama novērošana, jo diemžēl pat virspusēji 
audzēji var recidivēt.
– Tas nozīmē, ka var būt nepieciešama arī 
atkārtota operācija?
– Tā ir. Tomēr diezgan lielai daļai pacientu, ja lai-
kus izdarīta operācija, pietiek tikai ar kontroli, un 
audzējs vairs neparādās.
– Ja operācija izdarīta, vai būs nepieciešama 
arī ķīmijterapija, vai to pielieto tikai īpašos 
gadījumos? 
– Ķīmijterapija vajadzīga, ja ir recidivējošs audzējs. 
Tāpat tiek ņemta vērā arī ļaundabības pakāpe. 
Ja audzējs sāk recidivēt, tiek pielietota speciāla 
terapija – tā sauktie ķīmijterapeitiskie līdzekļi, 
kurus ievadot urīnpūslī, var panākt ļaundabīgo 
šūnu iznīcināšanu.
– Vai mēdz būt tādi gadījumi, kad operācijas 
laikā urīnpūslis ir jāizņem?
– Ir tādas slimības formas, kuras, neskatoties 
uz ārstēšanu, progresē, un audzējs izplatās pa 
urīnpūsli vai ieaug dziļi tā sienā. Tad diemžēl 
nepieciešams veikt lielu operāciju – izņemt ārā 
visu urīnpūsli.
– Cilvēks var dzīvot arī bez urīnpūšļa?
– Protams, par to ir padomāts. Citreiz pēc operā-
cijas cilvēks pats var saturēt urīnu, un ir situāci-
jas, kad atlikušo mūžu jāstaigā ar maisiņu. Tomēr 
tas nav nekas katastrofāls – cilvēki pie tā pierod, 

turklāt daudzi strādā ar visu maisiņu. Mūsdienās 
šīs sistēmas ir pietiekami labi slēgtas un tām ir arī 
labs higiēnisks efekts.
– Ja pacients atnāk pie jums un jūs diagnos-
ticējat urīnpūšļa audzēju, vīrietis tajā brīdī 
var krist izmisumā. Ko parasti viņam sakāt 
un kā nomierināt?
– Pacientiem, kuriem iespējama ārstēšana, mēs 
uzsveram, ka slimība ir ļoti nopietna, tomēr dzīve 
ar to nebeidzas. Jāārstējas! Ja pacients izpildīs 
ārsta norādījumus, regulāri nāks uz pārbaudēm 
utt., tad var nodzīvot vēl ilgus gadus. Tikai jāklausa 
tam, ko saka ārsts.
– Vai daudz ir tādu pacientu, kas izārstējas, ir 
pilnīgi veseli un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi?
– Daudz. Tomēr arī viņiem obligāti regulāri jānāk 
uz pārbaudēm. Sākumā, pirmajā gadā, pārbaude 
ir ik pēc trim mēnešiem, pēc tam – ik pēc četriem 
mēnešiem, tad pēc pusgada. Pēc tam vismaz des-
mit gadus pēc kārtas obligāti jānāk reizi gadā. Pār-
baudes atkarīgas no tā, kāda bijusi vēža stadija un 
ar ko pacients ir ārstēts.
– Kādas urīnpūšļa audzējam varētu būt 
komplikācijas? 
– Vispirms tā ir asiņošana. Otrkārt, ja vēzis ir III–IV 
stadijā, var būt sāpes, mazasinība, vājums – tās 
ir jebkura ielaista vēža problēmas. Tieši urīn-
pūšļa audzējam raksturīga bieža, sāpīga urinē-
šana, asiņošana.
– Ja vīrietim ir izoperēts urīnpūšļa vēzis, kādi 
ieteikumi viņam tiek doti? Ko viņš drīkst un 
ko nedrīkst darīt?
– Pirmkārt, ja pacients smēķē, tad viņam noteikti 
jāatsakās no šī kaitīgā ieraduma. Ir pierādīts, ka 
cilvēki, kuri nesmēķē, neskatoties uz to, vai viņiem 
ir vai nav bijis urīnpūšļa vēzis, dzīvo ilgāk. Otrkārt, 
ja vīrietis strādā ar kaitīgām vielām, tad šis darbs 
ir jāmaina.
– Kādi vēl varētu būt ieteikumi?
– Nebūšu oriģināls, jo arī es ieteikšu veselīgu 
dzīvesveidu un noteikti arī kustības – pastaigas, 
peldēšanu u.c. Saules procedūras onkoloģijas 
pacientiem gan ir aizliegtas, kā arī netiek reko-
mendēts iet saunā, pirtī.
– Ko jūs sarunas noslēgumā varētu novēlēt 
ikvienam vīrietim?
– Gribu brīdināt, ka smēķētājiem risks saslimt ar 
urīnpūšļa vēzi ir vismaz sešas reizes lielāks nekā 
nesmēķētājiem. To ir ļoti svarīgi ņemt vērā. Otra 
lieta – obligāti vajag pievērst uzmanību savai 
veselībai. Ja parādās kāds simptoms, kura iepriekš 
nav bijis un ko nevar izskaidrot, noteikti jāvēr-
šas pie ārsta. Jo ātrāk to dara, jo lielākas iespē-
jas izārstēties.

Urīnpūšļa vēzis – veiksmīgi ārstējams

Samuils Gordins: 
« Latvijā šogad 
ir sākts izmantot 
jaunu urīnpūšļa 
vēža diagnos-
tikas metodi. 
Urīnpūslī tiek 
ievadīts īpašs 
preparāts, kas 
iekrāso izmai-
nītos urīnpūšļa 
gļotādas audus, 
kur varētu 
būt audzējs. 
Šī metode ir 
ļoti efektīva, 
lai diagnosti-
cētu urīnpūšļa 
ļaundabīgos 
audzējus sākuma 
stadijā.»Fo
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Vīriešuveselības avīze

ATTĪSTĪBA

ILZE AUSTRUMA

Jau divdesmit gadus Latvijā darbojas 
SIA Centrālā laboratorija. Pēdējos gados 
tā mainījusies ļoti strauji un kļuvusi par 
otru lielāko medicīnas laboratoriju Latvijā.

Aptver visu Latviju
Centrālā laboratorija dienā apkalpo vairāk nekā trīs 
tūkstošus pacientu, stāsta tās valdes priekšsēdē-
tāja Stella Lapiņa. Šobrīd laboratorija atrodas jau 
25 Latvijas vietās – ne tikai Rīgā un tās apkārtnē, 
bet arī Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Līvā-
nos, Jūrmalā, Elejā, Aucē, Sabilē, Madonā, Iecavā 
un Saldū. Sešās laboratorijās analīžu testēšana tiek 
veikta uz vietas, pārējās darbojas analīžu savākša-
nas punkti. Laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS 
EN ISO 15189 standartam.

Vairāk nekā 
700 visdažādāko analīžu
«Pašlaik laboratorija piedāvā veikt vairāk nekā 700 
dažādu klīnisko, hematoloģisko, bioķīmijas, imūn-
hematoloģijas, koaguloģijas, citoloģijas, mikrobio-
loģijas, imunoloģijas, seksuāli transmisīvo slimību 
u.c. analīžu,» par laboratorijas iespējām stāsta Stella 
Lapiņa. «Visbiežāk izdarām rutīnas analīzes. Ja 
ārstam ir skaidra diagnoze, tad parasti diagnozes 
apstiprināšanai tiek nozīmētas hematoloģiskās 
vai bioķīmiskās analīzes, tas pats attiecas uz ana-
līzēm pro� lakses nolūkos. Šodien par rutīnas testu 
var nosaukt arī PSA (prostatas speci� skā antigēna) 
līmeņa noteikšanu asinīs. Prostatas speci� skais 
antigēns ir viela, ko ražo priekšdziedzeris. Ja PSA 
līmenis asinīs ir paaugstināts, tas var norādīt uz 
prostatas vēzi, lai gan to var ietekmēt arī citi fak-
tori. Tās varētu būt ar vīrieša vecumu saistītas izmai-
ņas, priekšdziedzera iekaisums vai infekcija. Par 
normu tiek uzskatīts, ja PSA līmenis asins serumā 
ir 4 ng/ml (vidējie statistiskie dati), bet, ņemot vērā 
pēdējo gadu tendences un vēlmi ātrāk un kvalita-
tīvāk monitorēt prostatas stāvokli (prostatas vēža 
attīstības stadijas), norma ir pazemināta līdz 2,5 
ng/ml (vidējie statistiskie dati).

Daudzās attīstītās valstīs bieži tiek izmantotas 
molekulārās bioloģijas metodes, kas ir samērā dār-
gas, bet ilgtermiņā atmaksājas, nopietni uzlabojot 
infekcijas un iedzimto slimību diagnostiku. Visti-
camāk, tuvāko gadu laikā molekulārās metodes 
parastajās Latvijas laboratorijās netiks ieviestas, jo 
tās būtu papildus izmaksas, kuras valsts diezin vai 
uzņemsies. Neskatoties uz to, Centrālās laboratori-
jas mērķis ir attīstīt molekulārās bioloģijas nodaļu. 
Mēs klientiem piedāvājam plašu testu spektru, bet, 
veicot tos, kuri tiek nozīmēti reti un ir speci� ski, mēs 
ļoti labprāt kooperējamies ar kolēģiem. Piemēram, 
ar laboratoriju GenEra, kas specializējas speci� sku 
molekulāro analīžu testēšanā.»

Darbojas pasaules līmenī
Centrālā laboratorija neatšķiras no laboratorijām 
citās attīstītajās Eiropas valstīs – tā strādā ar tādām 
pašām iekārtām un reaģentiem. Tiek izmantotas 
tikai pasaules vadošo ražotāju (Abbott, Roche, Sie-
mens u.c.) testēšanas sistēmas. Gan Eiropā, gan Lat-
vijā medicīniskās laboratorijas pēdējos 20 gados ir 
strauji mainījušās. Tās izmanto dārgas un jaudīgas 
tehnoloģijas, tāpēc likumsakarīgas ir laboratoriju 
centralizācijas tendences.

Centrālā laboratorija nav izņēmums, jo pēdējos 
gados tika apvienotas vairākas laboratorijas, kas 
dod iespēju sniegt kvalitatīvu un konkurētspē-
jīgu pakalpojumu. Valdes priekšsēdētāja uzskata, 
ka pakalpojumam jāatrodas pēc iespējas tuvāk 
klientiem, tāpēc tiek veidotas un modernizētas 
laboratorijas reģionos.

Kongresu, konferenču un dažādu kursu apmek-
lēšana ļauj laboratorijas personālam sekot līdzi 
visiem jaunumiem medicīnas laboratoriju jomā 
un ieviest tos savā darbā.

Laboratorijas klienti
Pasaulē nebūs daudz cilvēku, kuri nekad nav 
izmantojoši laboratorijas pakalpojumus. Tāpēc 
lielāka daļa avīzes lasītāju noteikti ir apmeklējuši 
kādu no Latvijas laboratorijām. Centrālā laborato-
rija, apkopojot klientu aptaujas rezultātus, secināja, 
ka vairums klientu izvēlas laboratoriju divu iemeslu 
dēļ: ir ārsta nosūtījums uz attiecīgo laboratoriju 
vai iespēja nodot analīzes tuvu savai dzīves vie-
tai. Trešajā vietā ir analīžu vai paraugu nodošanas 
cena, kas, zinot valsts ekonomisko situāciju, nav 
mazsvarīgs faktors laboratorijas izvēlē. Centrālā 
laboratorija maznodrošinātām personām un inva-
līdiem, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu, 
piedāvā asins analīžu ņemšanu bez maksas. Vēl 
viens faktors laboratorijas izvēlē ir medicīnas māsas 
profesionalitāte, tāpēc personāla atlasei darbam 
laboratorijā ir pievērsta liela nozīme. Augot uzņē-
mumam, laboratorijas kolektīvam pievienojušās 
jaukas un pieredzējušas medicīnas māsas. Tas ir 
ļoti svarīgi, jo bieži vien viņas ir vienīgais labora-
torijas personāls, kuru redz klients.

Centrālā laboratorijas valdes priekšsēdētāja ir 
pateicīga ārstiem un visam medicīnas personālam 
par uzticību, jo laboratorija apkalpo vairāk nekā 50 
medicīnas centrus, četrus stacionārus, Nacionālos 
bruņotos spēkus un vairāk nekā 2500 ārstu prakses.

Laboratorijas attīstības stratēģija
«Pirms dažiem gadiem tika mainīta laboratorijas 
attīstības stratēģija,» uzsver Stella Lapiņa. «Pir-
mais un svarīgākais mērķis bija celt pakalpojumu 
kvalitātes līmeni un servisu. Tāpēc personāla un 
� nansiālie resursi tika koncentrēti vienam mērķim. 
Tagad, atskatoties uz paveikto, ir gandarījums, bet 
tikai laboratorijas kolektīvs zina, cik enerģijas un 
darba tas prasīja no katra darbinieka. Vissvarī-
gākais un grūtākais ir mainīt cilvēku domāšanu, 
tāpēc no pieredzes varu teikt, ka nav vērts mai-
nīt cilvēku, labāk ir mainīt komandu. Laboratorijā 
notika bieža kadru mainība, bet tas deva iespēju 
izveidot profesionālu laboratorijas kolektīvu, izvē-
loties labākos kolēģus.

Laboratorijas stratēģija ir orientēta tikai un vie-
nīgi uz kvalitāti un klientu. Visus šos gadus strādā-
jām šajā virzienā. Un šodien mēs redzam rezultātus. 
Laboratorijas klientu loks ir ievērojami paplašinā-
jies – par 48% pagājušajā gadā – un diezgan strauji 
turpina augt, par ko esam ļoti pateicīgi mūsu sadar-
bības partneriem, ka mums uzticas.»

Centrālajai laboratorijai izveidojusies laba 
sadarbība ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa 

medicīnas koledžu un Latvijas Universitāti. Labo-
ratorijā katru gadu praksē ierodas arī studenti no 
Eiropas valstīm. Šodien laboratorija nodarbina 
vairāk nekā 150 darbiniekus.

Valdes priekšsēdētāja uzskata, ka personāla 
profesionālisms, lojalitāte un vēlme redzēt sava 
darba rezultātus ir viens no svarīgākajiem stūrak-
meņiem, uz kura balstīts jebkurš bizness. To vēl-
reiz apliecina arī laboratorijas veiksmīgais darbs. 
Var radīt fantastisku darba vidi, iegādāties moder-
nākās iekārtas, bet, ja nebūs motivētu darbinieku, 
bizness būs lemts neveiksmei.

Pārceļas uz jaunām telpām
Šobrīd lielākā laboratorija atrodas Rīgā, Lielvār-
des ielā 68. «Tuvāko mēnešu laikā pārcelsimies uz 
citām telpām Šarlotes ielā 1a. Laboratorija atradī-
sies Rīgas centrā, blakus Dailes teātrim, lielākās un 
labākās telpās, kas bija nepieciešamas laboratorijas 
attīstībai,» skaidro Stella Lapiņa. «Jaunajās telpās 
plānots paplašināt mūsu pakalpojumu klāstu un 
palielināt laboratorijas kolektīvu. Lielā pārcelšanās 
ir plānota gada beigās. Tas mūsu kolektīvam būs 
gan liels pārbaudījums, gan, protams, ieguvums. 
Jaunas telpas ir viens no laboratorijas attīstības 
stratēģijas mērķiem, kurš tiks realizēts, bet tas arī 
savā ziņā ir sākuma punkts, lai uzņēmums varētu 
pilnveidoties tālāk.»

Ko darīt, ja nav nosūtījuma 
uz laboratoriju?
Ja analīzes neapmaksā valsts vai pacientam nav 
ārsta nosūtījuma, Centrālā laboratorija piedāvā 
veikt tās par konkurētspējīgām cenām. Bez mak-
sas ir pieejamas laboratorijas ārsta konsultācijas 
klātienē vai pa telefonu, ja klients nedzīvo Rīgā vai 
nav laika, lai atbrauktu uz konsultāciju. Šāds pakal-
pojums tika radīts, jo pacienti bieži vien nezina, 
kādas analīzes varētu veikt pro� laktiski, pārbau-
dot savu veselības stāvokli, vai vēlas iet pie ārsta 
jau ar gataviem analīžu rezultātiem. Pēc rezultātu 
saņemšanas pie laboratorijas ārsta var konsultē-
ties par rezultātiem un saņemt ieteikumu, pie kura 
speciālista būtu lietderīgi vērsties.

Pacienti analīžu rezultātus var saņemt e-pastā 
un papīra formātā. Rezultāti tiek izsūtīti arī pa 
pastu, tikai, nododot analīzes, nepieciešams 
atstāt aploksni ar adresi. Šādu pakalpojumu bieži 
izmanto vecāka gadagājuma cilvēki, it sevišķi lau-
kos, kur nav pieejams internets vai ārstniecības 
iestāde atrodas tālu no dzīvesvietas.

Saīsinājumi
VC – veselības centrs
MC – medicīnas centrs
MS – medicīnas sabiedrība
PVAC – primārās veselības aprūpes centrs
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Stella Lapiņa: 
«Centrālā labo-
ratorija piedāvā 
veikt vairāk nekā 
700 dažādu 
klīnisko, hema-
toloģisko, 
bioķīmijas, imūn-
hematoloģijas, 
koaguloģijas, 
citoloģijas, mik-
robioloģijas, 
imunoloģijas, 
seksuāli transmi-
sīvo slimību u.c. 
analīžu.»

Prioritātes – kvalitāte un klients
Rīga

Lielvārdes iela 68, 
Biķernieku slimnīcas administrācijas ēka tālr. 67334433
8.00–24.00–8.00 katru dienu (diennakts laboratorija)
Nīcgales iela 5, VC Aura-R  tālr. 67562104
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Nometņu iela 60, 
Doktorāts Āgenskalns, Ziloņa aptieka tālr. 67615820
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Anniņmuižas bulvāris 85, MC Elite tālr. 67414336
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Sliežu iela 19, MC Vesels  tālr. 67394358
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Lāčplēša 38, MC Pulss 5  tālr. 67283614
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
A. Saharova iela 16, RVC Pļavnieki tālr. 67136949
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Gobas iela 10a, Bolderāja  tālr. 67433042
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Gaiļezera iela 8, Mēness veselības centrs tālr. 67530628
Darbdienās 8.00–10.00 sestdien, svētdien – slēgts
Stirnu iela 8, VC Valeo, 305. kab. 
Darbdienās 8.00–19.00 sestdien, svētdien – slēgts
Juglas iela 2, Juglas MC  tālr. 67521864
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Piņķi
Jūrmalas iela 14, Ārstu prakse Svīre Plus tālr. 67914499
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Eleja
Dārza iela 5, pašvaldības ēka  tālr. 63061260
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Auce
Jelgavas iela 1a, izglītības centrs tālr. 26528750
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Jelgava
Brīvības bulvāris 6, 
Jelgavas pilsētas slimnīca  tālr. 63026425
8.00–20.00 katru dienu (diennakts laboratorija)
Zemgales prospekts 15, 
Zemgales veselības centrs  tālr. 63022660
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Raiņa iela 42, MS Optima 1 tālr. 63022987
P.O.T.C. 9.00 –17.00., Pk. 9.00 –16.00, sestdien, svētdien – slēgts

Līvāni
Zaļā iela 44, Līvānu slimnīca tālr. 65342277
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Jēkabpils 
Rīgas iela 191, KIRSH Veselības Fabrika tālr. 25776620
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Alūksne
Vidus iela 1, Alūksnes PVAC tālr. 26600100
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Madona
Skolas iela 29, Doktorāts  tālr. 29126000
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Iecava
Dzirnavu iela 1, Iecavas VC tālr. 27508090
P.O.T. 8.00–16.00, C. 8.00–18.00, Pk. 8.00–14.00
sestdien, svētdien – slēgts

Sabile
Pilskalna iela 6, Pašvaldības ēka tālr. 63252665
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Kauguri
Talsu šoseja 39, Mēness veselības centrs tālr. 67755290
P.T.C. 8.15–11.00 sestdien, svētdien – slēgts

Liepāja
Aldaru iela 20/24, Jaunliepājas PVAC tālr. 63451154
Darbdienās 7.30–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Brīvības iela 95, MC Liepājas metalurgs tālr. 63451154
Darbdienās 7.30–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Daugavpils
Aveņu iela 26  tālr. 25464649
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts
Arhitektu iela 12, MC Olvi  tālr. 26143710
Darbdienās 8.00–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

Saldus
Slimnīcas iela 3, Saldus MC tālr. 27874906
Darbdienās 7.30–16.00 sestdien, svētdien – slēgts

DARBA LAIKS
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VIVITA SOKOLOVA

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 
dati ir nesaudzīgi – aptuveni trešā daļa 
pasaules iedzīvotāju cieš no mazasinī-
bas jeb anēmijas. Lielākoties tā ir dzelzs 
defi cīta izraisīta.

Sarunā ar Liepājas reģionālās slimnīcas kardioloģi 
Ivetu Šimi skaidrojam, vai patiešām ir tik traki, kā 
prognozē speciālisti, un šī slimība varētu kļūt par 
21.gadsimta mēri?

– Skatoties kopumā, PVO dati noteikti atbilst 
patiesībai. Es šos slimniekus iedalītu trīs galve-
najās grupās. Liela grupa ir cilvēki ar hronisku sirds 
mazspēju. Otra grupa – hroniski nieru slimnieki 
un trešā – gados vecāki cilvēki ar ļaundabīgiem 
audzējiem. Starp citu, no tiem sirds mazspējas 
slimniekiem, kam ir ļoti būtiski sirdsdarbības trau-
cējumi, pat līdz 80% cieš no anēmijas.
– Kas ir primārais – mazasinība vai sirds 
mazspēja? 
– Abas iet roku rokā, viena otru pastiprinot. Ir 
gadījumi, kad cilvēkam ir plašs sirds infarkts un 
veidojas sirds mazspēja. Kā sekas tam ir slikta 
orgānu apasiņošana – slikti tiek apasiņotas nieres, 
slikti veidojas eritropoetīns (hormons, ko izdala 
nieres, sarkano asinsķermenīšu (eritrocītu) vei-
došanai), arī kuņģī rodas slikta apasiņošana, un 
tā tas aiziet pa riņķi pa visu organismu.
– Dzelzs de� cīta radīta anēmija nozīmē, ka 
organismā nepietiek dzelzs?
– Jā, tas nozīmē, ka dzelzs netiek iekšā orga-
nismā. Cēloņi tam dažādos platuma grādos dzī-
vojošiem cilvēkiem ir dažādi. Piemēram, Āfrikā 
dzīvojošiem cilvēkiem dzelzs trūkumu rada šī 
elementa nepietiekamība pārtikas produktos, 
savukārt mūsu platuma grādu iedzīvotājiem to 
bieži rada dažādas tā sauktās modes lieta. Piemē-
ram, padomju laikā bija periodi, kad modē bija 
nebarot bērnus ar krūti, un tāpēc viņiem trūka 
dzelzs. Tagad ir gadījumi, kad mammas piens 
bērnam ir gandrīz vai vienīgais ēdiens pat līdz trīs 
gadu vecumam – vēl viena galējība. Bērni, kam 
galvenā pārtika arī pēc gada vecuma ir mātes 
piens, cieš no dzelzs de� cīta, jo viņi papildus 
nesaņem pilnvērtīgu uzturu. Turklāt, iegūstot 
anēmiju agrā bērnībā, ir risks, ka organisms piln-
vērtīgi neattīstīsies. Tas nozīmē, ka tālākajā dzīvē 
šie cilvēki var būt dzelzs de� cīta radītas anēmi-
jas riska grupā, jo organisms jau no bērnības nav 
pielāgojies dzelzs uzsūkšanai. No anēmijas cieš 
arī tie cilvēki, kam organismā dzelzs ir pietie-
koši, taču no kuņģa un zarnām šis elements slikti 
uzsūcas asinsritē. Iemesli tam ir dažādi. Piemē-
ram, jauni, aktīvi, bet tajā pašā laikā stresa mocīti 
cilvēki cieš no pastiprinātas kuņģa skābes izdalī-
šanās. Viņiem dedzina kuņģi, un, lai to novērstu, 
cilvēki ilgstoši lieto skābi samazinošus medi-
kamentus. Dzelzs, ko satur pārtikas produkti, 
uzsūcas tikai tad, ja šajā procesā piedalās kuņģa 
skābe. Starp citu, ir svarīgi zināt, ka kuņģa skābi 
samazinošus medikamentus bez konsultēšanās 
ar ārstu drīkst lietot ne ilgāk kā 4–6 nedēļas. Ja to 
dara ilgāk, pašārstēšanās var radīt sliktas sekas. 
Kaut vai pieminēto mazasinību. Tāpat dzelzs 
uzsūkšanās nenotiek, ja ir iekaisusi tievā zarna. 
Nopietns dzelzs trūkums sastopams sievietēm 
dažādos vecumos. Līdz menopauzei – ja sievie-
tei ir stipra asiņošana mēnešreižu laikā, savukārt 
menopauzē – ja ir kuņģa un zarnu problēmas. 
Vīrieši ar mazasinību var saskarties, ja viņi inten-
sīvi trenējas sporta zālē un ir uztrenējuši lielu 
muskuļu masu – tad dzelzs uzkrājas muskuļos. 

Tāpēc šādiem vīriešiem dzelzs jāuzņem vairāk 
nekā tiem, kam nav tik lielas muskuļu masas. 
Veselam cilvēkam dzelzs no organisma netiek 
izvadīta ne ar kādiem izvades procesiem. Tas 
organismā cirkulē pa riņķi, taču dzelzs rezervju 
samazināšanās var notikt, ja kādu iemeslu dēļ 
asiņo, piemēram, smaganas vai ir kādas mik-
rotraumas zarnās, kur arī notiek neliela asiņo-
šana un tamlīdzīgi. Tāpēc cilvēkam regulāri katru 
dienu dzelzs ir jāuzņem ar pārtiku.
– Kā to izdarīt?
– Tas nav speciāli jāskaitļo – veselam cilvēkam 
pietiek ikdienā lietot pilnvērtīgu un sabalansētu 
uzturu. Tā iespējams nodrošināt organismu ar 
vajadzīgo dzelzs daudzumu.
– Kas biežāk cieš no mazasinības – vīrieši 
vai sievietes?
– Biežāk tomēr sievietes, jo sievietei jau � zioloģiski 
notiek asiņošanas. Savukārt vīriešiem tā gandrīz 
vienmēr ir saistīta ar kādām nopietnām slimībām.
– Kādi simptomi var liecināt par mazasinību?
– Fiziski aktīvi cilvēki to sajūt kā nespēju veikt 
agrākās � ziskās aktivitātes – viņi ātri nogurst un 
sajūt nespēku, tāpat viņiem kļūt trausli nagi un 
mati, šie cilvēki izskatās bāli. Var būt arī garšas 
un smaržas izmaiņas, vēlme ēst neparastas lietas, 
piemēram, graudus, mīklu, zobu pastu.
– Kā problēmu var konstatēt?
– Tas ir ļoti vienkārši: veicot pilnu asins analīzi un 
nosakot dzelzs līmeni organismā. Ārsts jau asins 
analīzē redz dzelzs de� cīta anēmijas pazīmes – 
samazinātu hemoglobīna daudzumu, samazinātu 
eritrocītu skaitu, hipohromiju – bālus eritrocītus, 
mikrocītus (maza izmēra eritrocītus). Lai preci-
zētu, vai tā ir dzelzs de� cīta anēmija, ir jāpārbauda 
papildu rādītāji – ferritīna jeb dzelzs rezervju dau-
dzums organismā. Šī pārbaude pēc laika ir jāat-
kārto, lai kontrolētu, vai anēmija ārstēta pareizi. 
Normalizējoties asins analīzei, jāsasniedz normāls 
ferritīna līmenis, kas norāda uz atjaunotām dzelzs 
rezervēm organismā.
– Ja ir konstatēta mazasinība, kas tiek darīts 
tālāk? 

– Vispirms es gribu uzsvērt, ka tā noteikti ir jāār-
stē. Cilvēks ar mazasinību, protams, var sadzī-
vot ļoti ilgi, bet šāda dzīve var radīt nopietnas 
sekas, izraisīt citu orgānu bojājumus: gan nieru, 
gan aknu, gan galvas smadzeņu. Cilvēkiem ar ilg-
stošu mazasinību ir sliktas izdzīvošanas cerības, 
ja viņi saslimst ar kādu nopietnu slimību vai gūst 
smagas traumas. Īpaši tas attiecināms uz gados 
vecākiem cilvēkiem.
– Vai mazasinības radītie orgānu bojājumi var 
būt arī neatgriezeniski?
– Ja ir nopietni skartas galvas smadzenes, tad jā! 
Es no sirds ieteiktu kontrolēt dzelzs pietiekamību 
organismā un tā trūkumu savlaicīgi ārstēt, jo tas 
ir katra cilvēka paša interesēs. Kad mazasinība ir 
novērsta, cilvēks atkal ir spēka pilns, pilnvērtīgi 
spēj veikt visas agrākās darbības, atgriežas arī 
dzīvesprieks. Pasakiet man, kurš nevēlas tāds būt?
– Kā tiek ārstēta mazasinība?
– Vispirms ir jānoskaidro, vai cilvēks var lietot 
dzelzi saturošas tabletes, kas ir pirmās izvēles 
līdzekļi dzelzs de� cīta anēmijas ārstēšanā. Tās var 
lietot pacienti, kam nav traucēta kuņģa un zarnu 
darbība. Pietiek ar trim mēnešiem, lai sajustu pir-
mos uzlabojumus. Pēc tam atkārtoti veic analīzes. 
Ja vērojama uzlabošanās, terapiju turpina, līdz 
problēma ir novērsta.
– Ko dara, ja uzlabošanās nav notikusi? 
Noteikti ir gadījumi, kad cilvēks ilgstoši 
lieto dzelzi saturošas tabletes, taču analīzes 
uzrāda, ka problēma nav novērsta. Kādēļ tā 
notiek? 
– Visticamāk, tā ir manis jau pieminētā dzelzs pre-
parāta uzsūkšanās problēma, kura norāda, ka nav 
novērsta dzelzs trūkuma pamatproblēma. Ļoti 
bieži tā ir dažāda veida asiņošana, kuras dēļ dzelzs 
līmenis organismā samazinās. Sievietēm tās vis-
biežāk ir mēnešreizes ar stipru asiņošanu, jebku-
ram cilvēkam tā var būt asiņošana kuņģī vai zarnās 
un tamlīdzīgi. Ja asiņošana turpinās, tabletes var 
lietot ilgstoši, bet situācija nemainīsies. Tāpēc ir tik 
svarīgi novērst iemeslu, kāpēc radies dzelzs trū-
kums organismā. Vēl pirms jebkuru medikamentu 

lietošanas ir svarīgi noskaidrot, vai cilvēkam ir tikai 
dzelzs trūkums organismā, vai viņam jau ir dzelzs 
trūkuma izraisīta mazasinība.
– Dzelzi saturošas tabletes cilvēks var brīvi 
iegādāties aptiekā pats jeb nepieciešama 
ārsta recepte?
– Tās var iegādāties arī pats bez receptes, tomēr 
es neieteiktu to darīt ļoti vienkārša iemesla dēļ: 
ārsts katram cilvēkam ieteiks viņam individuāli 
pieņemamākās un labākās tabletes, tās, kas visla-
bāk uzsūksies organismā un mazāk kairinās kuņģi 
un zarnu traktu un kas būs efektīvākas.
– Ko darīt, ja perorālos preparātus dažādu 
iemeslu dēļ lietot nevar?
– Tad pirmām kārtām ir jānovērš veselības problē-
mas, kas rada dzelzs līmeņa samazināšanos orga-
nismā. Mazasinības ārstēšanai šādiem pacientiem 
izmanto vēnā ievadāmus dzelzi saturošus medi-
kamentus. To brīdi, kad nepieciešami intraveno-
zie preparāti, izvēlas ārsts. Darbā aizņemtiem, 
aktīviem cilvēkiem ir diezgan neparocīgi lietot 
dzelzi saturošas tabletes. Viņiem pastāv iespēja 
uzreiz vienā reizē intravenozi ievadīt visu nepie-
ciešamo dzelzs daudzumu. Tagad ir pieejami ļoti 
labi dzelzs izomaltozīdu saturoši jaunākās paau-
dzes medikamenti, kam faktiski nav nekādu nepa-
tīkamu blakus parādību. Ja, ievadot iepriekšējās 
paaudzes intravenozos dzelzi saturošos medi-
kamentus, rodas īpatnējas garšas sajūtas – mutē 
parādās dzelzs garša, tad šim preparātam tāda 
trūkuma nav. Turklāt ar vienas ampulas palīdzību 
ir novērsts dzelzs trūkums organismā. Šo proce-
dūru cilvēkam veic vai nu slimnīcā, vai ģimenes 
ārsta praksē, vai ambulatorā injekciju kabinetā.
– Sevišķi smagos gadījumos izmanto arī 
asins pārliešanu.
– To izmanto nevis kā ikdienišķu terapeitisku 
metodi, bet īpaši akūtos gadījumos, piemēram, 
ja mazasinība konstatēta pacientam, kam jāveic 
liela apjoma operācija. Tad cilvēkam ievada erit-
rocītu masu, lai ātri paaugstinātu hemoglobīna 
līmeni. Asins pārliešana ir izmantojama tikai kā 
neatliekamā palīdzība, nevis hroniskas anēmijas 
ārstēšanas metode.
– Aptiekās ir nopērkami dzelzi saturoši bez-
recepšu medikamenti. Nereti cilvēki, sajūtot 
nespēku, paši izdomā, ka tā varētu būt maz-
asinība, tāpēc iegādājas šos medikamentus 
un lieto bez konsultēšanās ar ārstu.
– Īsti labi tas nav, jo dzelzi ir iespējams arī pār-
dozēt. Pirmkārt, pārdozējot dzelzi, sāp vēders, ir 
spazmas, slikta dūša un tumša vēdera izeja. Otr-
kārt, pārdozēto dzelzi no organisma ir ļoti grūti 
izvadīt. Treškārt, pārdozētais dzelzs uzkrājas 
aknās, tās bojājot.

Iveta Šime: «Mazasinība noteikti ir jāārstē. Cilvēks ar mazasinību var sadzīvot ļoti ilgi, 
bet šāda dzīve var radīt nopietnas sekas, izraisīt citu orgānu bojājumus: gan nieru, 
gan aknu, gan galvas smadzeņu. Cilvēkiem ar ilgstošu mazasinību ir sliktas izdzīvo-
šanas cerības, ja viņi saslimst ar kādu nopietnu slimību vai gūst smagas traumas.»
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No mazasinības obligāti jāšķiras!
Ferritīns – dzelzi saturoša olbaltum-
viela, kas norāda uz dzelzs uzkrāju-
miem organismā.

Skaidrojošā vārdnīca
– dzelzi saturoša olbaltum-

Skaidrojošā vārdnīca

AKTUĀLI

10 ar dzelzi bagātāko produktu tops
  Žāvēti augļi
  Kakao pulveris un šokolāde
  Aknas
  Ēdamgliemeži, austeres un divvāku gliemji
  Grauzdētas ķirbju sēklas,
  Sezama sviests (tahini) un sēklas
  Kaviārs (zivju ikri)
  Saulē žāvēti tomāti
  Saulespuķu sēklas
  Žāvētas aprikozes

ZINĀŠANAI
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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 pro� 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 amputāci-
jas, 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
  Kopējais holesterīns < 5 mmol/l
  ZBLH (sliktais holesterīns) < 3 mmol/l
  ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
  Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķa skaitļi

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

Holesterīna mērķi 
pacientiem ar vairākiem 
KVS attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu 
KVS
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TOMS ZVIRBULIS

Sirds slimību ārstēšana ir garš un sarež-
ģīts process ne tikai pacientam, bet arī 
medicīniskajam personālam. Viens no 
sekmīgas atveseļošanās stūrakmeņiem 
ir laba komunikācija un informācijas 
apmaiņa starp mediķiem, kuri slimnieku 
ārstējuši stacionāri, un ģimenes ārstu, 
kurš uzņemas rūpes par pacientu pēc 
viņa izrakstīšanas no slimnīcas.

Lai uzzinātu par to, kāda ir pēc stacionāra aprūpes 
sistēmas efektivitāte Latvijā, uz sarunu esmu aici-
nājis Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas Sirds un asinsvadu slimību klīnikas vadītāju 
Arti Kalniņu.

– Invazīvie kardiologi veic ļoti nozīmīgu darbu 
kardiovaskulāro pacientu ārstēšanā, tomēr 
tā ir tikai daļa no pacienta aprūpes. Daudz 
vairāk laika pēc izrakstīšanas no stacionāra 
pacients pavada ģimenes ārsta aprūpē. Kā jūs 
vērtējat šī brīža situāciju Latvijā? Vai saikne 
starp ģimenes ārstu un kardiologu ir pietie-
kami cieša?
– Domāju, ka šī saikne ir pietiekoši laba, jo inva-
zīvā kardioloģija ir viens no akūto kardioloģijas 
pacientu ārstēšanas stūrakmeņiem. Es uzskatu, 
ka ģimenes ārsti mūsu valstī ir pietiekoši labi izglī-
toti un lielu problēmu sadarbībā nav. Liela daļa 
mūsu pacientu ir akūti kardiovaskulāro slimību 
gadījumi, kam kardiālas problēmas ir pirmo reizi, 
taču mums ir arī plānveida pacienti, kuri pie mums 
ārstējas atkārtoti un tiek sūtīti uz plānveida tera-
piju. Ja pirms gadiem desmit novēloti kardiovas-
kulāro slimību ārstēšanas gadījumi tika novēroti 
pietiekoši bieži un mēs saskārāmies ar situācijām, 
kad ģimenes ārsti pacientu pie mums nenosūtīja 
laikus, tad šobrīd šādu problēmu nav. Dažreiz 
pat situācija ir gluži pretēja: ģimenes ārsti pārāk 
aktīvi sūta pie invazīvā kardiologa, lai gan tas ne 
vienmēr ir jāuzskata par trūkumu. Kopumā, es 
uzskatu, ka saikne starp ģimenes ārstu un inva-
zīvo kardiologu ir laba.
– Daudzās Eiropas valstīs ir vienota veselības 
informācijas sistēma, caur kuru ģimenes ārsti 
saņem informāciju par sava pacienta akūta-
jiem stāvokļiem, kad pacients tiek hospitali-
zēts un izrakstīts no stacionāra. Latvijā šādas 
sistēmas nav. Kā ģimenes ārsti saņem infor-
māciju par savu pacientu, kurš tiek izrakstīts 
no stacionāra?
– Visiem pacientiem, izrakstoties no stacionāra, 
tiek izsniegts izraksts. Izraksts parasti ir divos 
eksemplāros, un nav problēmu sagatavot arī 
vairāk. Izraksts ir tas dokuments, kuru nepie-
ciešams nogādāt ģimenes ārstam. Mēs paši ar 
ģimenes ārstu nekontaktējamies, tas paliek paša 
pacienta un viņa piederīgo ziņā. Nav noslēpums, 
ka ir daudz cilvēku, kuriem nav īpaši cieša saikne 
ar ģimenes ārstu, kuri pat nemaz nezina, kā viņa 
ģimenes ārstu sauc.
– Pēc jūsu domām, šī sistēma darbojas pietie-
kami efektīvi?
– Es uzskatu, ka šī sistēma darbojas pietiekoši labi. 
Ar varu mēs nevienu piespiest ārstēties neva-
ram. Tas ir paša pacienta interesēs pēc izrakstī-
šanās no stacionāra turpināt ārstēšanos ģimenes 
ārsta uzraudzībā. Pirms pacients dodas prom no 
slimnīcas, mēs viņam sniedzam rekomendācijas 
tālāk veseļoties ģimenes ārsta uzraudzībā. Daudzi 

pacienti, īpaši tie, kuriem tiek veiktas smagākas 
kardioloģiskās procedūras, paralēli turpina novē-
roties pie mums. Es domāju, ka pacienta ārstē-
šanās un rehabilitācija pēchospitālajā periodā ir 
labā līmenī. Protams, vienmēr kaut ko var censties 
izdarīt vēl labāk, un varbūt mēs kādreiz nonāk-
sim pie tā, ka slimnīca pati informēs ģimenes 
ārstu par pacienta stāvokli. Šobrīd tā nenotiek. 
Rūpes par savu veselību ir jāuzņemas pacientam, 
un es uzskatu, ka tas nemaz nav slikti, jo arī pats 
pacients ir atbildīgs par savu veselību.
– Iedomāsimies situāciju, ka pacients tiek 
hospitalizēts ar akūtu koronāru sindromu. 
Viņam tas ir bijis ļoti liels pārdzīvojums. Īsā 
laika posmā pacientam tika veikti dažādi 
izmeklējumi un manipulācijas, doti dažādi 
medikamenti. Pēc izrakstīšanas no stacionāra 
pacientam, kurš it kā pirms tam bija vesels, 
tagad jālieto «sauja» tablešu. Vai jūs uzska-
tāt, ka ir adekvāti atbildību par pāreju no 
sekundārās uz primāro aprūpi uzvelt tikai 
uz pacienta pleciem?
– Pacientam noteikti nav jātiek galā vienam 
pašam. Mēs nozīmējam viņam noteiktus medi-
kamentus tikai pēc indikācijām. Akūtiem koronā-
riem sindromiem ir vadlīnijas, kuras izstrādājušas 
gan Eiropas kardiologu biedrības, gan Latvijas 
kardiologu biedrība. Ja pacientam kāds medika-
ments ir nepieciešams, tad tas tiek nozīmēts. Tāda 
vienkārši ir situācija: ja ir kādas problēmas, tad ir 
jālieto medikamenti. Es neuzskatu, ka pacientam 
kaut kas tiek uzgrūsts. Mēs viņa slimību neizsau-
cam, bet gribam palīdzēt. Medikamenti ir jālieto, 
un viņš to turpina darīt ģimenes ārsta uzraudzībā. 
Ļoti svarīgi ir pārliecināties, vai no zāļu lietošanas 
ir arī kāds efekts. Piemēram, ja tiek nozīmētas 
zāles sirds ritma normalizēšanai, tad noteikti ir 
jānoskaidro, vai sirds ritms, tās lietojot, ir normāls. 

Ja izrakstītas zāles holesterīna līmeņa normali-
zēšanai, tad ir jāseko, vai šie līdzekļi sniedz vaja-
dzīgo efektu. Tam visam līdzi seko ģimenes ārsts. 
Es nevaru piekrist, ka viss ārstēšanās un rehabili-
tācijas procesa smagums tiek uzkrauts pacienta 
pleciem. Domāju, ka 99 procentos gadījumu 
sadarbība starp pacientu un ģimenes ārstu ir 
veiksmīga. Ja pats pacients neiet pie ģimenes 
ārsta, nerūpējas par sevi, tad mēs viņu nevaram 
piespiest to darīt.
– Daudz tiek runāts, ka invazīvie kardiologi 
ir ļoti noslogoti. Ne vienmēr ārstam sanāk 
veltīt pietiekami daudz laika, lai ar pacientu 
izrunātu aktuālos jautājumus, kas saitīti ar 
ārstēšanu pēc stacionāra. Vai, jūsuprāt, būtu 
vērts pacientu izglītošanā iesaistīt kardiolo-
ģijas māsas?
– Atrodoties stacionārā, par pacientu rūpējas viss 
medicīniskais personāls. Medicīna ir komandas 
darbs. Viens pats invazīvais kardiologs nevar izda-
rīt visu. Kardioloģija ir ļoti plaša nozare ar dau-
dzām specialitātēm. Invazīvā kardioloģija ir tikai 
viena no tām. Tepat strādā arī medicīnas māsas, 
bez kurām pacientu aprūpe nebūtu iespējama. 
Pēc izrakstīšanās pacients tiek nodots ģimenes 
ārsta aprūpē, un šajā ārstēšanās etapā slimnīcai 
vajadzētu kļūt par sekundāro padomu vai aprū-
pes avotu.
– Kā pacients būtu jāizglīto, lai viņš labāk 
izprastu, kas īsti ar viņu notiek un kā ar savu 
slimību sadzīvot?
– Protams, pacientu mēs cenšamies izglītot arī 
tad, kad viņš atrodas slimnīcā. Ir pieejami uzska-
tes materiāli, kuri veltīti dažādām kardiovaskulāra-
jām slimībām. Piemēram, bukleti par holesterīnu, 
asinsspiedienu. Ir pieejami drukāti materiāli kat-
rai situācijai un atbildes uz slimnieku interesē-
jošiem jautājumiem. Jo vairāk pacients zina par 

savu stāvokli, jo labāk. Tagad ir plašas iespējas 
informāciju atrast arī internetā. Šobrīd mēs arvien 
biežāk sastopamies ar izglītotiem pacientiem, 
kuri ļoti daudz ko ir atraduši un uzzinājuši par 
savu stāvokli.
– Vai ir gadījumi, kad pārāk lielais pieejamās 
informācijas apjoms traucē ārstam, jo pacients 
pats pārāk daudz zina par savu stāvokli?
– Tie ir ļoti reti gadījumi, bet es domāju, ka ir pat 
labi, ja pacients par savu veselību interesējas 
pārāk daudz, nevis neinteresējas nemaz.
– Raugoties no �nansiālās puses, stacionārā 
veikto manipulāciju izmaksas bieži vien 
mērāmas vairākos tūkstošos. Ja pacients pēc 
izrakstīšanas no stacionāra laikus nesaņem 
nepieciešamo aprūpi, vairākkārt palielinās 
atkārtotas saslimšanas risks. Tad iznāk, ka 
stacionārā iepriekš veiktā aprūpe bijusi vel-
tīga, turklāt, nonākot stacionārā atkārtoti, 
izmaksas ir vēl augstākas. Kam būtu jāuz-
ņemas atbildība par šādu situāciju? Kā mēs 
varētu to vērst par labu?
– Jau minēju mūsu labo sadarbību ar ģimenes 
ārstiem un to, ka rūpes par slimnieku stacionārā 
uzņemas slimnīcas personāls. Runājot par atbil-
dību, tad tā noteikti ir kopēja. Ir gan slimnīcas 
ārstu atbildība, gan ģimenes ārstu atbildība, kuri 
pacientu novēro pēc viņa izrakstīšanas no ārstnie-
cības iestādes, gan paša pacienta atbildība, kuram 
godprātīgi jāseko medicīnas ekspertu rekomen-
dācijām. Es atkārtošu, ka ar varu ārstēties mēs 
nevienu piespiest nevaram un atbildība ir jāsa-
dala līdzvērtīgi starp visām iesaistītajām pusēm.
– Ja ir radusies situācija, kad pacients nevar 
atļauties segt visas ārstēšanās izmaksas. Kā 
ir iespējams risināt šādu situāciju? Vai viens 
no risinājumiem varētu būt paplašināt valsts 
kompensējamo medikamentu apjomu?
– Jā, kompensējamo medikamentu skaits varētu 
būt plašāks, bet simtprocentīgi visu apmaksāt 
valsts nevarēs. Es domāju, ka tas nemaz nav vaja-
dzīgs, jo pacientam arī ir jāuzņemas kāda atbil-
dība. Vispirms tā ir atbildība pašam pret sevi. 
Mūsdienās medikamentu izvēle ir samērā plaša, 
un faktiski nav tādu situāciju, kad cilvēks tiešām 
nevarētu kādu medikamentu atļauties. Tie ir atse-
višķi gadījumi, nevis simptomātiska parādība. 
Nereti mēs sastopamies ar situāciju, kad ciga-
retēm naudas pietiek, bet tabletēm, kas bieži 
vien ir par tām lētākas, līdzekļu vairs nav. Medi-
kamenti varētu būt lētāki un valsts varētu kom-
pensēt vairāk, bet diemžēl Latvija ir tik bagāta, 
cik ir. Naudas trūkums veselības nozarē ir hro-
nisks, visiem zināms un, protams, mēs vēlētos, 
lai atbalsts ir lielāks.
– Finanšu tēmu turpinot, kādas ir vidējās ārs-
tēšanas izmaksas pacientam ar vidēji smagu 
koronāro slimību?
– Šis ir ļoti individuālas dabas jautājums un man 
uz to atbildēt būs sarežģīti. Es uzskatu, ka ārstam ir 
jādara viss pacienta labā un viņam nebūtu jādomā 
par ekonomiskajiem jautājumiem. Ja kaut kas ir 
nepieciešams un ja pacientu ir iespējams izār-
stēt ar konkrētu medikamentu, tad viņam tas ir 
jādara. Lielākas ārstēšanās izmaksas nevar būt 
par iemeslu, kāpēc mēs šo palīdzību nesniedzam. 
Konkrētas izmaksas es nevaru pateikt, jo nezinu, 
kādas ir zāļu cenas aptiekās. Es zinu, kādi medi-
kamenti mums ir pieejami slimnīcā un pie kādas 
diagnozes tie ir jālieto. Ir vieglāki gadījumi, kad 
summa ir ļoti maza un situācijas, kad ārstēšanās 
izmaksā vairākus simtus eiro mēnesī.

Artis Kalniņš: «Ja pirms gadiem desmit novēloti kardiovaskulāro slimību ārstēšanas 
gadījumi tika novēroti pietiekoši bieži un mēs saskārāmies ar situācijām, kad ģimenes 
ārsti pacientu pie mums nenosūtīja laikus, tad šobrīd šādu problēmu nav. Dažreiz 
pat situācija ir gluži pretēja: ģimenes ārsti pārāk aktīvi sūta pie invazīvā kardiologa.»
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Kardiovaskulāro slimību ārstēšanā 
svarīgs ir komandas darbs
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Ģimenes ārstiem ir jāuzņemas liela atbil-
dība par sirds slimnieku aprūpi. Viņi ir 
pirmie pie kā pacienti griežas ar savām 
problēmām. Tomēr tikai ģimenes ārstu, 
speciālistu un pašu pacientu sadarbība 
ļaus sasniegt labāko rezultātu.

Jau daudzus gadus tiek meklētas iespējas, kā 
samazināt saslimstību un mirstību no sirds asins-
vadu slimībām. Latvijas invazīvie kardiologi savā 
specialitātē sasnieguši vērā ņemamus panāku-
mus. Tomēr sirds slimību ārstēšana nav tikai inva-
zīvo procedūru veikšana akūtiem vai plānveida 
pacientiem ar koronāro asinsvadu problēmām. 
Tas pirmām kārtām ir pašu pacientu darbs, rūpē-
joties par sirds asinsvadu slimību primāro pro� -
laksi – ēdot veselīgi, uzņemoties mērenu � zisko 
slodzi, atsakoties no smēķēšanas; tas ir ģimenes 
ārstu darbs, izglītojot pacientus, rūpējoties, lai sli-
mību atklātu laikus, nosūtot pacientus uz izmek-
lējumiem un pie speciālistiem. Visbeidzot tā ir 
visu iesaistīto pušu sadarbība, ja pacients tomēr 
ir nonācis slimnīcā. No tā, kā speciālistu rekomen-
dācijas tiek realizētas dzīvē, lielā mērā būs atkarīgs 
ārstēšanās rezultāts, jo terapija ar izrakstīšanos 
no slimnīcas nebeidzas. Tā pa īstam tikai sākas.
Par to, kā sadarbojas primārās un sekundārās 
aprūpes ārsti sirds asinsvadu slimību pacientu 
ārstēšanā, runājam ar Latvijas Lauku ģimenes 
ārstu asociācijas prezidenti ģimenes ārsti no Bal-
viem Līgu Kozlovsku.

– Jūsu pacients nonāk slimnīcā. Vai pēc izraks-
tīšanās viņš vienmēr atgriežas pie jums un 
turpina ārstēšanos ambulatori?
– Jāteic, ka mani pacienti parasti turpina ārstēties. 
Viņi saprot, ka, nonākot slimnīcā ar stenokardiju, 
miokarda infarktu, smagu sirds mazspēju, ārstē-
šanās arī pēc tam ir svarīga. Turklāt, izrakstot no 
slimnīcas, kardiologs pacientam vienmēr nozīmē 
zāles, un pēc receptes viņam jāgriežas pie ģime-
nes ārsta. Problēma var rasties tad, ja pacients no 
slimnīcas ir izrakstīts piektdienā, bet pie ģimenes 
ārsta var tikt tikai pirmdien. Zāles viņam ir vajadzī-
gas jau tūlīt, bet kardiologs zāļu rezervi līdzi nav 
iedevis. Tā notiek reti, tomēr notiek.
– Ja jūsu pacients akūtā stāvoklī nonāk slim-
nīcā, kā jūs uzzināt par to, ka viņš tur ir bijis 
un izrakstīts?
– Lielākoties pacients pie manis nāk ar izrakstu vai 
izraksts pēc dažām dienām ir pieejams datorā. Lai 
gan datorā es to saņemu, ja slimnieks ir ārstējies 
tuvējās slimnīcās Balvos vai Gulbenē. Ja viņš ir 
ārstējies, piemēram, Stradiņos, tad viņš pie manis 
nāk ar saviem papīriem. Vēl viens variants – man 
poliklīnikā ir savs plaukts dokumentiem, un arī 
tur šo izrakstu var ielikt.
– Vai nebūtu ērtāk paskatīties Latvijas Akūta 
koronāra sindroma (AKS) reģistrā?
– Ģimenes ārstiem tas nav pieejams, jo mums vēl 
arvien nav ieviesta e-veselība. Slimnīcas, ģime-
nes ārstu prakses, laboratorijas nav saslēgtas vie-
notā sistēmā.
– Tas neskan pārāk mūsdienīgi, ka cilvēks ir 
ārstēts universitātes slimnīcās, bet pēc tam 
ir jāgaida, kad viņš pie ģimenes ārsta atnāks 
ar lapiņu. Ja jums būtu pieeja reģistram, tad 
jūs varētu tajā iegūt informāciju, vajadzības 

gadījumā pacientam piezvanīt, ja viņš neat-
nāk uz pieņemšanu.
– Tieši tā. Diemžēl pašlaik tā nenotiek. Arī tie 
izraksti, kas nāk no laboratorijām, no slimnīcām, 
par radioloģiskajiem izmeklējumiem, katrs ir savā 
sistēmā, ar savu paroli. Kā jau teicu, mēs esam 
saslēgti vienotā sistēmā ar Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienību. No medicīniskās diagnosti-
kas informācijas sistēmas DATAMED saņemam 
radiologisko izmeklējumu rezultātus, rentgenus. 
Atsevišķs līgums ir par laboratorijas analīžu rezul-
tātu saņemšanu no Gulbja laboratorijas. Tas ir ļoti 
neparocīgi administrēšanas ziņā, laika ziņā. Ja 
būtu izveidota vienotā e-veselības sistēma, tāda 
problēma vairs nepastāvētu un iegūt informāciju 
būtu daudz vieglāk. Es nedomāju, ka tas, kā viss 
notiek pašlaik, ir normāli.
– Kad pacienti iznāk no slimnīcas, vai viņi labi 
saprot, kādas zāles viņiem ir jālieto, cik bieži, 
vai arī izrādās, ka viņi ir pārpratuši un zāles 
nelieto pareizi?
– Slimnieki ir ļoti dažādi, bet lielākajai daļai ir 
nepieciešams skaidrojums. Man praksē ir sagata-
vota speciāla lapa, kurā es atzīmēju, kādas zāles kā 
ir jālieto. Lai cilvēkam vienmēr pa rokai ir plāns, lai 
viņš zinātu, ka ir medikamenti, kas obligāti jālieto 
regulāri, bet citus var lietot neregulāri, piemēram, 
pie sāpēm. To visu mēs izrunājam.
– Gan stacionāra ārsti, gan ģimenes ārsti ir ļoti 
noslogoti un ne vienmēr izdodas veltīt pie-
tiekami daudz laika sarunai ar pacientu. Vai, 
jūsuprāt, pacienta zināšanas par viņa slimību 
un ārstēšanu ir pietiekamas? Vai pacienti zina 
par saviem riskiem?
– Man tā ir ikdiena – runāt ar pacientiem, stās-
tīt par iespējām ārstēties, par riskiem, kas ir īpaši 
nozīmīgi tieši viņiem. Arī kardiologi parasti sniedz 
savas rekomendācijas, ko vajag ievērot, lai kar-
diālie notikumi neatkārtotos. Turklāt šodien ir 
brīvi pieejama dažāda veida informācija par šo 
tēmu. Lielākā problēma ir tā, ka cilvēks pēc dabas 
ir slinks. Daudz ērtāk ir pagulēt, mazāk kustēties, 
ēst ne to veselīgāko pārtiku. Bieži vien mazkustī-
gais dzīvesveids un diētas kļūdas ir kļuvušas par 
paradumu, no kā nav tik viegli atteikties arī tad, ja 
slimība jau ir diagnosticēta. Un atkal sākas saasi-
nājumi, ārstēšanās.
– Vai jums bieži nākas novērot, ka pacients 
jūtas labi un tāpēc pārtrauc lietot izrakstī-
tās zāles? Ir nācies dzirdēt, ka pirmie medi-
kamenti, no kā pacienti atsakās, ir zāles 
holesterīna līmeņa pazemināšanai. Arī dažā-
dos pētījumos ir pierādīts, ka ar laiku daudzi 
slimnieki zāles lietot pārstāj.
– Tam varētu būt savs izskaidrojums. Holesterīna 
zālēm šad tad ir vērojamas blakusparādības. Ja 
cilvēkam ir nelaba dūša, spiež pakrūtē un viņš, 
lietojot šīs zāles, slikti jūtas ilgu laiku, tad viņš no 
tām atsakās. Es nevaru piespiest pacientu zāles 
lietot, bet varu tās pamainīt. Taču, ja blaknes ir 
no vienām, otrām un trešajām zālēm, tad viņš 
tās arī nelietos.
Tāpat ir jārunā arī par līdzestību. Pacienta līdzes-
tība zāļu lietošanā ir ļoti svarīga. Ja arteriālās 
hipertensijas pacients labi jūtas, viņa asinsspie-
diens ir normalizēts, tad ir liels kārdinājums no 
medikamentiem atteikties. Te ir darbs ģimenes 
ārstam, ārsta palīgam, lai pacientu pārliecinātu, ka 
zāles viņam ir jālieto ilgstoši. Tikai ilgstoši un regu-
lāri tās lietojot, nebūs kardiovaskulāro notikumu. 

Nebūs insulta, infarkta. Manā praksē tas darbojas 
tīri labi. Taču ik pa laikam notiek arī tā, ka pacienti 
zāļu lietošanu pārtrauc. Tas bieži vien beidzas 
bēdīgi – ar insultu, atkārtotu infarktu.
– Pie mums līdzvērtīgas efektivitātes medika-
mentiem tiek kompensētas tikai lētākās zāles. 
Ja no tām ir blaknes, tad jāizraksta nākamās 
lētākās. Vai jums bieži nākas zāles mainīt?
– Ik pa laikam. Tādēļ es esmu agrākās sistēmas pie-
kritēja, kad ģimenes ārsts kopā ar pacientu varēja 
izlemt, kuras zāles lietot un izvēlēties tās, kuras 
pacientam ir vispiemērotākās, nerada blaknes, ar 
kurām viņš normāli jūtas. Pašreizējā sistēma nav 
no labākajām. Kā jau teicu, ir gadījumi, kad blakņu 
dēļ pacients atsakās no zāļu lietošanas vispār. Arī 
vecā sistēma ļāva pacientam izvēlēties lētākās 
zāles no savstarpēji aizvietojamiem medikamen-
tiem. Un kāpēc ne, ja viņam tās palīdz? Pašreizējā 
sistēma ļoti ietekmē tos pacientus, kuri vislabāk 
jutās, lietojot savas konkrētās zāles. Ne vienmēr 
tie bija oriģinālie, tātad dārgākie, preparāti, arī 
ģenēriskie. Man ir pacienti, kas atnāk un saka: 
«Nē, dakter, es gribu šīs zāles. Ar tām es jūtos vis-
labāk.» Tā ir viņu izvēle, kaut arī par zālēm būs 
jāmaksā vairāk.
–Vai kardiologi stacionāros ievēro notei-
kumu, ka pacientam ir jāizraksta lētākais 
medikaments? 
– Nē, to gan nē. Visbiežāk viņi rekomendē dār-
gus medikamentus. Tas savā ziņā ir saprotams, 
jo kardiologi ir līdzdarbojušies lielos pētījumos, 
pārsvarā ar oriģinālmedikamentiem. Viņiem ir 
vislielākā pieredze darbā ar šīm zālēm. Savukārt 
ģenēriskās zāles visbiežāk ir primārās veselības 
aprūpes ārstu daļa. Mums ir liela pieredze darbā 
ar šiem medikamentiem.
Jāatzīst, ka pacientus ļoti ietekmē medikamentu 
cena. Ja ģimenes ārsts pārliecina, ka lētākās zāles 
iedarbojas tāpat kā dārgākās, viņi parasti izvēlas 
lētākās. Lielā daļā gadījumu es neredzu īpašas 
atšķirības ģenērisko un oriģinālo zāļu lietošanā, 
un man tiešām ir liela pieredze. Retumis pacienti 
ļoti uzstāj, ka viņi grib tikai tās zāles, ko izrakstījis 
kardiologs. Tad ģimenes ārstam vienalga jāraksta 
zāļu ķīmiskais nosaukums, lai pacients pats izlemj, 
ko izvēlēties. Tas nav pareizi, tāpēc es uzskatu, ka 
vecā sistēma bija labāka. Tā neliedza pacientam 

iegādāties lētāko medikamentu, bet tiem, kuriem 
pēc medicīniskām indikācijām vajadzēja lietot ori-
ģinālos preparātus, tāda iespēja tika dota.
– Vai no savas pieredzes jūs varat runāt par 
veiksmīgu ģimenes ārstu un kardiologu 
sadarbību? 
– Mums ir ļoti laba sadarbība ar Stradiņu un Gaiļe-
zera kardiologiem. Kad mēs pie viņiem aizsūtām 
savus pacientus, viņi atgriežas ļoti rūpīgi izmek-
lēti, ar speciālistu rekomendācijām. Vienīgi uz 
izmeklējumiem, piemēram, ehokardiogrā� ju, 
veloergometriju ir garas rindas, sevišķi, ja to grib 
veikt universitātes slimnīcās. Sadarbība ar reģiona 
kardiologiem mums ir nozīmīga hronisku sirds 
slimnieku novērošanā un ārstēšanā, arī kārtojot 
invaliditāti utt. Ar Stradiņu kardiologiem veik-
smīgi sadarbojamies, ja vajag noteikt diagnozi 
akūtam vai neskaidram pacientam. Sazvanāmies, 
un Stradiņu ārsti izmeklē un noskaidro, ko vajag 
darīt tālāk. Taču to darām īpašas nepieciešamī-
bas gadījumos.
– Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par to, 
ka veselības aprūpes stūrakmens ir primārā 
pro� lakse, slimību novēršana. Pašlaik vislie-
lākā uzmanība tiek veltīta slimību ārstēša-
nai. Vai jūs ikdienā ar pacientiem runājat par 
to, ko viņiem vajadzētu darīt, bet ko – nē, lai 
paliktu veseli?
– Es katram noteikti pajautāju par smēķēšanu. 
Man ir pacients, kurš smēķē jau no 14 gadu 
vecuma pa puspaciņai, pat paciņai dienā. Visa 
viņa ģimene ir bezdarbnieki. Taču es nerunāju par 
naudu. Es saku, draudziņ, tā ir tava izvēle. Bet pēc 
gadiem tu sāksi kraukāties, tev būs dzelteni zobi, 
smaka no mutes, kā tu meiteni bučosi? Jārunā 
par tādām lietām, ko pacienti saprot. Tā pilienu 
pa pilienam – nākošajā reizē es atkal paprasu par 
smēķēšanu, pēc tam atkal. Un vienu reizi viņš man 
saka: «Dakter, es jau sešus mēnešus nepīpēju!» Es 
saku: «Malacis, tu arī daudz labāk izskaties!» Šie 
pozitīvie atzinumi, prieks par mazu solīti, ko cil-
vēks izdarījis, dod viņam stimulu. Mēs runājam 
par vienkāršām lietām, bet rezultātā tas ļauj cilvē-
kam būt veselākam. Es visiem kardioloģiskajiem 
pacientiem iesaku pašiem sekot līdzi savai vese-
lībai. Viņi ļoti, ļoti daudz var izdarīt. Pareizi ēdot, 
kustoties, guļot, mīlējot.

Līga Kozlovska: «Pacienti 
paši savā labā var izdarīt 
ļoti daudz»

Līga Kozlovska: «Ja arteriālās hipertensijas pacients labi jūtas, viņa asinsspiediens 
ir normalizēts, tad ir liels kārdinājums no medikamentiem atteikties. Te ir darbs 
ģimenes ārstam, ārsta palīgam, lai pacientu pārliecinātu, ka zāles viņam ir jālieto ilg-
stoši. Tikai ilgstoši un regulāri tās lietojot, nebūs kardiovaskulāro notikumu. Nebūs 
insulta, infarkta.»
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Vīriešuveselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Brīdī, kad mūsu organisms saskaras ar 
ārēju apstākļu radītām veselības problē-
mām, pirmais, ko mēs cenšamies darīt, ir 
identificēt simptomus un saprast, ar ko 
tad īsti esam saslimuši. C hepatīta gadī-
jumā to izdarīt ir ļoti sarežģīti.

Lai uzzinātu, kāpēc tas tā ir, uz sarunu esmu aici-
nājis Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slim-
nīcas stacionāra Latvijas Infektoloģijas centrs Aknu 
slimību nodaļas vadītāju dr. med. Ievu Tolmani.

– Vispirms īsumā pastāstiet, kas ir C hepatīts 
un ko tas nodara organismam.
– C hepatīts ir slimība, ko izraisa C hepatīta vīruss, 
un šis vīruss visbiežāk skar aknas un rada tajās 
hronisku un ilglaicīgu iekaisumu. Dažkārt slimība 
norit arī akūti, bet tas notiek samērā reti, ne vairāk 
kā 15–20 procentos gadījumu. Šos gadījumus ir 
vieglāk klīniski atpazīt, līdz ar to agrīni diagnosti-
cēt un ārstēt. Parasti akūto stadiju nav iespējams 
identi�cēt, tāpēc process pāriet hroniskā formā, 
un cilvēks pats nemaz nezina, ka viņam ir šī vīrusu 
infekcija. Cilvēks ar vīrusu var sadzīvot diezgan labi, 
jo nopietnu veselības problēmu ar hronisku C hepa-
tītu nav. Lielākā daļa pacientu pat jūtas pilnīgi veseli. 
Tomēr, tā kā vīruss rada hronisku iekaisumu, tad 
15–20 gadu laikā līdz 20 procentiem pacientu attīs-
tās aknu ciroze. Ja vīruss organismā ir vairāk kā 30 
gadus, tad jau aptuveni pusei pacientu attīstās aknu 
ciroze. Tiem, kuriem ir aknu ciroze, ir paaugstināts 
risks saslimt ar aknu vēzi. Ja C hepatīts ir slimība, 
pie kuras aknas savas funkcijas izpilda, tad ciroze 
ir neatgriezenisks process, kad aknu šūniņu vietā 
saaug saistaudi un aknu šūnas nevar veikt savu 
darbu. Galvenās aknu funkcijas ir dažādu vielu ražo-
šana, sintēze, atindēšana, izvadīšana; līdz ar to parā-
dās komplikācijas, kas var būt dzīvībai bīstamas.
– Kādi ir cirozes attīstības riska faktori 
pacientam? 
– Viens no šiem faktoriem noteikti ir alkohols. Ja 
C hepatīta infekcija darbojas kopā ar alkoholu, 
tad līdz aknu cirozei cilvēks nonāk daudz ātrāk, 
un tādus pacientus mēs redzam gana bieži. Vēl 
viens riska faktors, kas negatīvi ietekmē C hepa-
tīta infekciju, ir liekais svars. Aptaukošanās laikā 
cilvēks aptaukojas ne tikai ārēji redzamās vietās, 
bet aptaukojas arī aknas. Viss, kas rada papildu 
slodzi aknām, var paātrināt cirozes attīstību. Tai 
skaitā arī medikamentu lietošana, bet tas ir kā koks 
ar diviem galiem. Ir situācijas, kad medikamenti 
ir jālieto, jo pretējā gadījumā var rasties veselības 
problēmas, kuras izraisa cita slimība, taču jācen-
šas aknām kaitēt pēc iespējas mazāk.
– Vai ir kāda pacientu grupa, kas ar šo infekciju 
slimo vairāk nekā citi?
– 2008. gadā mēs veicām epidemioloģisku pētī-
jumu, kurā konstatējām, ka C hepatīta vīruss trīs-
reiz biežāk ir sastopams vīriešiem nekā sievietēm. 
Runājot par slimnieka demogrā�sko portretu, viņa 
vidējais vecums ir nedaudz virs 40 gadiem, bet dia-
pazons ir ļoti plašs, sākot ar 18, dažreiz pat jaunā-
kiem pacientiem, un beidzot ar 80 gadu vecumu.
– Vai saslimstība ar C hepatītu visur pasaulē 
ir apmēram vienāda, vai arī tā ir reģionāla 
saslimšana? 
– Skatoties uz C hepatīta izplatību globālā mērogā, 
Latvija ir pieskaitāma valstīm, kur saslimšana ir 
vidēji izplatīta. Viena no valstīm ar augstu saslim-
šanas risku ir Ēģipte. Saslimstība ar šo vīrusu 
populācijā svārstās no 0,5–3 procentiem. Ēģiptē 
ir rajoni, kur C hepatīta izplatība ir sasniegusi 20 
procentu robežu.

– Tādā gadījumā vīrusa izplatība varētu būt 
saistīta ar labklājības līmeni, jo Ēģipte ir attīs-
tības valsts?
– Ēģiptē tas varētu būt viens no iemesliem, bet no 
otras puses ir jāatzīmē, ka arī attīstītās valstīs šis 
vīruss ir pietiekami izplatīts. Deviņdesmito gadu 
sākumā Latvijā bija relatīvi daudz nediferencētu 
hepatītu. Nebija testsistēmu C hepatīta noteikša-
nai. Līdz 1992. gadam visas asins pārliešanas bija 
saistītas ar ļoti augstu risku. Pēc tam, kad testsis-
tēmas tika ieviestas, ievērojami samazinājās risks 
saslimt asins pārliešanas laikā, bet tad jau bija pie-
tiekami daudz cilvēku, kuri jau bija in�cējušies un 
kļuva par jaunu infekcijas avotu.
– Ja neskaita saskarsmi ar C hepatīta slimnieka 
asinīm, kā vēl šis vīruss izplatās?
– Ar asins pārliešanu C hepatīts vairs neizplatās, jo 
visas tam domātās asinis tiek pārbaudītas. Tā var 
būt neatliekama situācija, kāds īpašs gadījums, kad 
cilvēks ir jāglābj un viņam tiek pārlietas nepārbau-
dītas asinis, lai glābtu dzīvību, bet tā ir kazuistika. 
Tāpēc šobrīd ar asins pārliešanu šo slimību iegūt 
vairs nav iespējams. In�cēšanās no citiem ķermeņa 
šķidrumiem arī nav plaši izplatīta. Teorētiski vīruss 
tajos var atrasties, bet koncentrācija ir tik neliela, 
ka izplatības risks nav augsts.
Tomēr viens no vīrusa izplatīšanās ceļiem ir asinis: 
ar C hepatītu var in�cēties intravenozo narkotiku 
lietotāji, izmantojot kopīgu šļirci, tāpat manikīra, 
pedikīra, tetovēšanas laikā, ja netiek pietiekami 
ievēroti visi sterilizācijas un dezinfekcijas principi. 
Infekcija izplatās arī seksuālo kontaktu ceļā, bet 
risks nav tik liels. Jāatzīst, ka ir iespējams in�cēties 
arī medicīnisku manipulāciju laikā. Gan stomato-
loģisku, gan citu medicīnisku procedūru laikā, jo 
arī medicīnā viss nav perfekts un ir vājās vietas, 
kas rada in�cēšanās risku, pat ievērojot visus dro-
šības pasākumus.
– Vai C hepatītu iespējams izārstēt pilnībā?

– Tas ir iespējams. Ārstējot pacientus ar šobrīd pie-
ejamajām zālēm, mēs izārstējam aptuveni pusi. 
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pacients atbrīvojas 
no vīrusa tā, ka mēs vairs nevaram to noteikt cil-
vēka organismā. Ja ir izveidojusies aknu ciroze, to 
mēs izārstēt vairs nevaram, bet C hepatīta vīrusu 
mēs varam vismaz mēģināt ārstēt. Ja organismā 
šī vīrusa vairs nav, tad arī ciroze progresē lēnāk. 
Tiem, kuriem cirozes nav un mēs viņus izārstē-
jam no C hepatīta, prognoze ir ļoti laba. Šobrīd 
galvenā problēma ir samērā augstās ārstēšanas 
izmaksas, un arī pati ārstēšana ir sarežģīta un grūti 
panesama. Pastāv iespēja izmantot arī jaunākās 
paaudzes zāles, kur izārstēšanās procents ir virs 90. 
Vienīgā problēma ir šo zāļu pieejamība pacientam. 
Šobrīd tiek kompensēti tikai 75 procenti ārstēšanās 
izmaksu. Jaunajām zālēm 75 procentu kompensā-
cija nozīmē to, ka reti kurš pacients varēs atļauties 
25 procentu līdzmaksājumu.
– Kā cilvēks pats var ietekmēt ārstēšanās 
procesu? 
– Katram, kurš ārstējas, regulāri jāierodas pie ārsta 
uz pārbaudi un analīžu kontroli. Ārstēšanās laikā 
nedrīkst lietot alkoholu, narkotiskās vielas. Nav 
vēlams izlaist («aizmirst») kādas zāļu devas lieto-
šanu. To visu dara ar mērķi sasniegt maksimāli 
labu rezultātu un kontrolēt, vai nerodas nopiet-
nas zāļu blakusparādības.
– Kāds vīrusa genotips Latvijā ir visbiežāk 
sastopams? Vai tas ir grūtāk ārstējams, vai 
vieglāk pakļaujas ārstēšanai?
– Latvijā visbiežāk sastopams 1. genotips – apmē-
ram 70% gadījumu, 3. genotips – 30%, 2. geno-
tips – atsevišķi pacienti. Ārstēšanas rezultāti ar 
pašreiz pieejamo terapiju 3. genotipa gadījumā 
ir ievērojami labāki, salīdzinot ar pirmo.
– Cik ilgā laikā parasti notiek atveseļošanās?
– Ārstēšanas kurss ilgst 6–12 mēnešus atkarībā 
no genotipa. Pēc tam jāgaida seši mēneši pēc 

terapijas pabeigšanas, lai izvērtēto galīgo rezul-
tātu, jo mēdz būt tā, ka, lietojot zāles, vīruss no 
asinīm izzūd, bet pēc tam atkal parādās. Taču, 
ja tas nav nosakāms arī pēc sešiem mēnešiem, 
tad gan var uzskatīt, ka pacients no C hepatīta 
ir izārstēts.
– Cik lieli ir pacienta līdzmaksājumi C hepatīta 
ārstēšanai domātajām zālēm?
– Šobrīd medikamentiem, kuri mums ir pieejami, 
pacienta līdzmaksājums ir līdz 200 eiro mēnesī. 
Jauno zāļu izmaksas ir ap 50–60 tūkstošiem eiro 
par ārstēšanās kursu. Parēķiniet, cik pacientam 
ir jāmaksā pašam! Es vēlos uzsvērt, ka Latvija ir 
vienīgā valsts ES, kur kompensācija C hepatīta 
ārstēšanai ir tikai 75 procenti, lielākoties tie ir 100, 
dažviet 90 procenti. Latvijā ir viszemākais kom-
pensācijas līmenis un Latvija ir vienīgā valsts, kur 
kompensējamo zāļu sarakstā nav iekļauti jaunās 
paaudzes medikamenti, kuru efektivitāte pār-
sniedz pat 90%. Līdz ar to pacientiem, kuriem 
būtu nepieciešama kvalitatīvāka ārstēšana, tā nav 
pieejama. Latvija ir arī vienīgā valsts, kur neveic 
aknu transplantācijas, kas ir nepieciešamas tiem, 
kuriem jau ir galēja aknu ciroze. Mūsu valstī aknu 
slimnieki tiek nostādīti ļoti smagā situācijā.
– Kādas ir C hepatīta diagnostikas metodes un 
kura no tām, pēc jūsu domām, ir visefektīvākā?
– Visvienkāršākais un ātrākais veids ir antivielu 
noteikšana uz C hepatītu. Tā ir asins analīze – anti-
HCV tests, ko var veikt gan par savu naudu, gan 
ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Ar šīs analīzes palī-
dzību tiek noteikts, vai organismā ir antivielas pret 
C hepatītu. Ja analīzes ir pozitīvas, tas ne vienmēr 
nozīmē, ka cilvēks ir slims. Ir nepieciešami tālāki 
izmeklējumi. Protams, C hepatīta vīrusa klātbūtne 
organismā būtu jāpārbauda visiem, kuriem tiek 
konstatētas izmaiņas aknu funkcijas rādītājos. Pie-
mēram, paaugstināta ALAT fermenta aktivitāte asi-
nīs vai ultrasonoskopiskas izmeklēšanas rezultātā 
tiek konstatētas aknu struktūras izmaiņas.
– Kādi ir pirmie simptomi, kas parādās C hepa-
tīta slimniekam?
– Ir gadījumi, kad simptomu nav vispār. Piemē-
ram, dzelte, kuru cilvēki parasti saista ar aknu sli-
mībām, nav raksturīga hroniskam C hepatītam, un 
ir jāmeklē citi iemesli, lai dzelti izskaidrotu. Tas, ko 
cilvēki parasti nosauc, ir nogurums vai smaguma 
sajūtu labajā paribē, kam gan var būt daudz citu 
iemeslu. Nogurums ir ļoti nespeci�ska sūdzība un 
reti kuram mūsdienās tā nav. Tā kā C hepatītam 
nav speci�sku pazīmju.
– Tādā gadījumā tā ir vairāk pacienta iniciatīva 
– iet un pārbaudīties?
– Tā ir gan pacienta iniciatīva, gan ārsta piedāvāti 
izmeklējumi. Es uzskatu, ka jebkuram vajadzētu 
veikt šo izmeklējumu, neatkarīgi no vecuma un 
iepriekšējās dzīves pieredzes. Protams, ir riska gru-
pas. Tie ir cilvēki, kam ir bijušas asins pārliešanas 
līdz 1992. gadam, kad nebija izstrādātas testsis-
tēmas, tie ir narkotiku lietotāji, bērni, kuru mātes 
slimo ar C hepatītu, cilvēki, kuriem ir tetovējumi vai 
pīrsingi, un visi, kas saņēmuši daudz medicīnisko 
manipulāciju. Taču es atkārtošu vēlreiz – ikvienam 
no mums vajadzētu pārbaudīt antivielas pret C 
hepatīta vīrusu. Labi, ja viss ir kārtībā, bet pēc kāda 
laika pārbaude noteikti ir jāatkārto. Tas nav jādara 
katru gadu, jo gada laikā aknās lielas izmaiņas nav 
iespējamas, bet reizi piecos gados gan.

Vairāk par C hepatītu un ārstēšanas iespējām 
mājas lapā 

Ieva Tolmane: «Ikvienam no mums vajadzētu pārbaudīt antivielas pret C hepatīta 
vīrusu. Labi, ja viss ir kārtībā, bet pēc kāda laika pārbaude noteikti ir jāatkārto. Tas 
nav jādara katru gadu, jo gada laikā aknās lielas izmaiņas nav iespējamas, bet reizi 
piecos gados gan.»
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ĀRSTA PADOMS

ILZE AUSTRUMA

Smēķētāju skaits Latvijā ar katru gadu 
palielinās, neskatoties uz to, ka ir pie-
rādīta smēķēšanas negatīvā ietekme 
uz veselību.

Kādas slimības apdraud smēķētājus – par to saruna 
ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
pneimonoloģi Zaigu Kravali.

– Pēdējos gados pasaulē nopietni cīnās ar 
smēķēšanu, raksta brīdinājumus uz cigarešu 
paciņām, ka šis nelāgais paradums nogalina, 
tomēr smēķētāji par to vien pavīpsnā. Bieži 
viņi saka: «Es zinu vecus cilvēkus, kas visu 
mūžu velk dūmu, un nekādas slimības viņiem 
nav piezagušās. Kāpēc man nesmēķēt?» Cil-
vēki pret šo savu bīstamo aizraušanos izturas 
ļoti nenopietni.
– Nikotīns, kas ir cigarešu sastāvā, ir viena no spē-
cīgākajām atkarību izraisošajām vielām pasaulē. 
Zināms, ka atkarība veidojas jau ar pirmajām 
izsmēķētajām cigaretēm. Jo jaunāks cilvēks sāk 
smēķēt, jo vieglāk attīstās atkarība. Turklāt jau-
niem cilvēkiem ir lielāka varbūtība, ka piezagsies 
dažādas ar smēķēšanu saistītas slimības. Protams, 
ne visiem smēķētājiem ( pat tādiem, kas izsmēķē 
vairāk nekā vienu cigarešu paciņu dienā) attīstās 
hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS) vai 
kāda cita plaušu slimība, tomēr līdz ar smēķēšanas 
ilgumu un dienā izsmēķēto cigarešu skaitu risks 
ievērojami pieaug.
– Kādas slimības biežāk piemeklē smēķētāju?
– Smēķēšana ir galvenais hroniskas obstruktī-
vas plaušu slimības (HOPS) un plaušu vēža riska 
faktors. Jāņem vērā, ka smēķēšana veicina ate-
rosklerozes attīstību, palielinot gan miokarda 
infarkta, gan insulta risku. Runājot par ļaundabī-
gām slimībām, ar smēķēšanu ir saistīts arī mutes 
dobuma, rīkles, balsenes, elpceļu, barības vada, 
nieru un urīnceļu vēzis. Svarīgi, ka smēķētājam 
ir sliktāks mutes dobuma stāvoklis, vairāk bojā-
jas zobi. Savukārt sievietēm būtiski, ka paātrinās 
grumbu veidošanās.
– Kurš dzimums, jūsuprāt, pret savu veselību 
izturas atbildīgāk?
– Domāju, ka atbildīgāk izturas sievietes. Daļai 
vīriešu vienkārši nav pieņemams sūdzēties, jo 
ģimenē ir mācīts, ka puikām jābūt stipriem, 
nedrīkst čīkstēt. Tādēļ nevēršanos pie ārsta pēc 
palīdzības daļēji varētu saistīt ar šādas audzinā-
šanas sekām. Vīrieši var ilgstoši justies slikti, ciest 
un nesūdzēties – ne tikai ārstam, bet arī saviem 
tuvākajiem. Nereti no pacientiem var dzirdēt arī 
par neuzticēšanos ārstiem vai mūsdienu medicī-
nas iespējām.
Jāatzīmē, ka, neskatoties uz iepriekš minēto, arvien 
vairāk pacientu rūpējas par savu veselību, izman-
tojot arī pro� laktiskās izmeklēšanas metodes.
– Viena no nopietnākajām slimībām, ar kurām 
nākas saskarties smēķētājiem, ir HOPS. Dau-
dzi par to joprojām neko nav dzirdējuši un 
nevēlas zināt, kas sagaida ar HOPS sirgstošos.
– HOPS pilnais nosaukums ir hroniska obstruktīva 
plaušu slimība. To raksturo neatgriezeniska un 
progresējoša gaisa plūsmas samazināšanās elp-
ceļos, ko pavada iekaisuma process elpceļos un 
plaušās. Tas rodas kā atbildes reakcija uz dažādu 
kairinošu daļiņu un gāzu iedarbību.
HOPS būtībā sastāv no divām slimībām – hro-
niska bronhīta, ko raksturo klepus ar krēpu izdalī-
šanos vairāk nekā trīs mēnešus gadā vismaz divus 
gadus pēc kārtas, un plaušu em� zēmas, ko rak-
sturo alveolu (plaušu uzbūves pamatelementa) 

sieniņu bojājums. Tām saplūstot, plaušās var vei-
doties arī lielāki dobumi, ko sauc par bullām. Rezul-
tātā samazinās plaušu efektīvā elpošanas virsma. 
HOPS ir raksturīgs gaisa slazds – izelpā plaušas 
nepilnīgi iztukšojas, radot to «uzpūšanos». Vairāk 
nekā 90% HOPS gadījumu ir saistīti ar smēķēšanu.
Hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai tipisks ir 
klepus, kas var būt gan ar lielu, gan mazāku dau-
dzumu krēpu, un elpas trūkums, kas sākotnēji ir 
jūtams lielākas � ziskas slodzes laikā, vēlāk pakā-
peniski progresē līdz elpas trūkumam arī miera 
stāvoklī. HOPS slimnieki, lai izvairītos no elpas trū-
kumu provocējošas slodzes, pakāpeniski samazina 
� zisko aktivitāti, kļūst mazkustīgi, norobežojas no 
apkārtējiem, neiziet no mājām, cieš no depresijas. 
– Ar ko HOPS atšķiras no astmas? Vairāki simp-
tomi ir līdzīgi abām kaitēm.
– Gan HOPS, gan bronhiālās astmas slimnieks var 
sūdzēties par elpas trūkumu, traucējošu klepu. 
Tipisks HOPS pacients ir vīrietis pusmūžā ar ilg-
stošu smēķētāja stāžu, kas sūdzas par elpas trū-
kumu pie � ziskas slodzes un ilgstošu klepu ar 
krēpām. Daļa HOPS pacientu ir strādājuši kaitīgos 
darba apstākļos, ilgstoši saskaroties ar dažādām 
ķīmiskām vielām, organiskiem un neorganiskiem 
putekļiem. Pēdējos gados HOPS diagnoze biežāk 
tiek noteikta arī sievietēm, ko var saistīt ar pieau-
gošo smēķēšanas izplatību sieviešu vidū.
Bronhiālā astma bieži sākas bērnībā, tomēr pēdē-
jās desmitgadēs šīs slimības diagnoze nereti pirmo 
reizi tiek noteikta arī cilvēkiem gados. Pacienti var 
sūdzēties par klepu, elpas trūkumu naktīs vai no 
rītiem, čīkstēšanu krūtīs. Sarežģītāk noteikt diag-
nozi gados vecākiem pacientiem ar pavadošām 
hroniskām slimībām, piemēram, sirds un asins-
vadu problēmām, kā arī neiroloģiskām kaitēm. 
Grūtāk atšķirt bronhiālo astmu no HOPS pacien-
tam, kam bērnībā ir bijusi bronhiālā astma. Gadiem 
viņam nav bijis astmas simptomu, pacients ir ilg-
stoši smēķējis, un pēdējā laikā ir parādījušās HOPS 
vai astmai raksturīgās pazīmes. Pamata izmeklē-
šanas metode diagnozes precizēšanai ir spirogrā-
� ja un bronhodilatācijas tests, ar kura palīdzību 
nosaka elpceļu caurejamību, mērot ieelpotā un 
izelpotā gaisa tilpumu, kā arī maksimāli forsētas 
izelpas ātrumu. Būtiskākais rādītājs bronhiālās 
astmas un HOPS diagnostikā ir FEV1 – forsētas 
izelpas tilpums pirmajā sekundē, kas ir maksi-
mālais gaisa daudzums, ko pacients spēj izelpot 
šai laika sprīdī. Kad pacientam ir noteikts FEV1, 
viņam dod ieelpot bronhus paplašinošu medi-
kamentu, un pēc 15–20 minūtēm elpošanas testu 
atkārto. Ja FEV1 ir uzlabojies par 12% vai vairāk, 
tas liecina par bronhiālo astmu. Ja bronhodilatā-
cijas testa laikā novirzes no normas netiek kon-
statētas, bet ir astmai raksturīgie simptomi, var 
veikt bronhoprovokācijas testu, kas balstās uz jau 
iepriekš minēto izmeklējumu, bet bronhus papla-
šinoša medikamenta vietā pacientam jāieelpo 
metaholīns – medikaments, kas astmas pacien-
tam izsauc bronhu sašaurināšanos. Ja, apkopojot 
rezultātus, vēl ir šaubas par galīgo diagnozi, var tikt 
veikti medikamentozie testi, izmantojot bronhus 
paplašinošus un/vai ārstējošus medikamentus 
(bronhodilatatorus un/vai kortikosteroīdus). Pēc 
dažām nedēļām, atkārtoti veicot bronhodilatāci-
jas testu, astmas gadījumā vēro bronhu sašauri-
nājuma atgriezeniskumu, kamēr pie HOPS gaisa 
plūsmas ātrums neuzlabojas.
– Astma mēdz atkāpties, HOPS savukārt ir 
nepārejošs – ja tas sācies, turpinās un bieži 
vien progresē.
– Var būt intermitējoša astma, kad pacientam 
īsāku vai ilgāku laika posmu nav astmai rakstu-
rīgo simptomu, un pastāvīga astma, kad astmas 

simptomi ilgākā laika periodā ir novērojami gan-
drīz nepārtraukti.
HOPS ir raksturīgi pastāvīgi simptomi, kas būtiski 
nemainās no dienas uz dienu, kā tas var būt ast-
mas gadījumā, turklāt tie pakāpeniski progresē. 
Svarīgi saprast, ka, lietojot mūsdienīgu terapiju, sli-
mības progresiju var aizkavēt. Jāatceras, ka biežā-
kais HOPS cēlonis ir smēķēšana, tāpēc katrā vizītē 
pneimonologs atkal un atkal mudinās pacientu 
atmest smēķēšanu. Ir pierādīts, ka smēķēšana ievē-
rojami veicina plaušu funkcionālā tilpuma paslik-
tināšanos. Tāpēc atmest smēķēšanu ir mērķtiecīgi 
jebkurā slimības stadijā!
– Kā HOPS ārstējams?
– Visiem HOPS pacientiem ir jāatmet smēķēšana. 
Iespēju robežās ir vēlama � ziskā aktivitāte. Sva-
rīga ir sadarbība ar pacienta ģimeni, pacienta un 
piederīgo izglītošana.
HOPS medikamentozās ārstēšanas pamatā ir garas 
darbības bronhodilatatori (bronhus paplašinošie 
līdzekļi), kam var pievienot inhalējamos glikokorti-
koīdus un teo� llīnu. Terapija tiek izvēlēta, vadoties 
no HOPS slimnieku fenotipa, slimības smaguma 
pakāpes un uzliesmojumu biežuma. HOPS feno-
tipi ir slimības īpašību vai pazīmju kopums, kas 
norāda uz HOPS pacientu individuālām atšķi-
rībām. Pēdējos gados arī Latvijā ir pieejami ļoti 
efektīvi inhalatori HOPS ārstēšanai, kas ir vien-
kārši un ērti izmantojami. To lietošanas biežums, 
kas nepārsniedz 1–2 reizes diennaktī, ievērojami 
uzlabo pacientu līdzestību ārstēšanai.
– Ja pacients sāk lietot medikamentus HOPS 
ārstēšanai, tie droši vien jālieto līdz mūža 
galam? 
– HOPS gadījumā ir nepieciešama pastāvīga 
(mūža) terapija. Pacientam ir jābūt pneimonologa 
uzraudzībā, lai varētu pilnvērtīgi izvērtēt sūdzības 
un novērotu slimības gaitu, kā arī lai veiktu nepie-
ciešamās terapijas korekcijas.
– Kādi faktori ietekmē terapijas efektivitāti?
– Terapijas efektivitāti ietekmējošie faktori ir 
dažādi. Pacienta pašsajūta tiešā veidā ir atkarīga 
arī no slimības smaguma pakāpes, kad tā pirmo 
reizi ir tikusi diagnosticēta. Pacientiem ar vieglu 
HOPS būs daudz vieglāk panākams pozitīvs efekts 
un ievērojami labāka dzīves kvalitāte nekā pacien-
tiem ar smagas pakāpes HOPS. Nākamais faktors ir 
līdzestība. Būtiski, lai pacients medikamentus lieto 
regulāri – katru dienu. Pacienta līdzestība medika-
mentu lietošanā ir nosakāma pavisam vienkārši: 

ja pacients pēc medikamenta receptes, kas pare-
dzēta vienam mēnesim, ierodas reizi divos trijos 
mēnešos, tad ir skaidrs, ka viņš medikamentu katru 
dienu nelieto. Rezultātā būtisku uzlabojumu mēs 
nevaram gaidīt. Svarīgi arī regulāri pārbaudīt, kā 
pacients lieto inhalatorus. Ja pneimonologs vai 
ģimenes ārsts izraksta inhalatoru un pacientu 
neapmāca, var rasties nopietnas kļūdas tā lieto-
šanā, līdz ar to terapijai efekta nebūs.
– HOPS ir smēķētāju slimība. Ko jūs saviem 
pacientiem parasti iesakāt, lai viņi varētu smē-
ķēšanu atmest?
– Domāju, ka galvenais ir motivācija atmest smē-
ķēšanu, un tā katram var būt sava. Tomēr šobrīd 
pasaulē ir iespējama arī pietiekami efektīva far-
makoloģiska terapija. Parasti tiek ieteikta nikotīnu 
aizstājoša terapija, piemēram, plāksteri vai košļā-
jamā gumija, ko pēc vajadzības var papildināt ar 
speci� skiem medikamentiem, kas samazina tiek-
smi pēc nikotīna, kā arī nomāc pozitīvās emocijas, 
ko cilvēks sajūt smēķēšanas laikā.
Būtiski ir noteikt smēķēšanas atmešanas datumu 
un stingri pie tā turēties! Pētījumos ir pierādīts, ka 
visgrūtākais laiks ir pirmie trīs mēneši pēc smē-
ķēšanas atmešanas. HOPS slimniekam, atmetot 
smēķēšanu, tiek aizkavēta slimības progresija, 
uzlabojas medikamentozās terapijas efektivitāte.
– Vai ir iespējams vienkāršā veidā veikt astmas 
un HOPS paškontroli?
– Internetā ir brīvi pieejams gan astmas kontro-
les tests (ACT), gan HOPS tests (CAT – angļu val. – 
COPD assessment test). Šie testi palīdz pacientam 
un ārstam objektīvi novērtēt slimības gaitu un ārs-
tēšanas efektivitāti. CAT testā pacientam ir jāatbild 
uz vienkāršiem jautājumiem par pašsajūtu, klepus 
biežumu, krēpu daudzumu, spēju veikt ikdienas 
mājas darbus. Līdzīgi ir ar astmas kontroles testu, 
kurā tiek uzdoti jautājumi par pacienta pašsajūtu 
pēdējo četru nedēļu laikā gan saistībā ar nakts 
simptomiem, gan glābējinhalatoru lietošanu.
– Jūs minējāt, ka smēķēšanas atmešanā sva-
rīga ir motivācija. Kā jūs pamudinātu slimnie-
kus sevi noskaņot?
– Vienmēr jāatceras par nopietnajām ar smēķēšanu 
saistītajām slimībām un to sekām. Jāparēķina, cik 
naudas dienā/mēnesī/gadā varētu ieekonomēt, 
nepērkot cigaretes, turklāt visu hronisko slimību 
ārstēšana ir ilgstoša un ļoti dārga. Jāpadomā par 
saviem tuviniekiem, lai nekļūtu viņiem par slogu 
smēķēšanas izraisīto slimību seku rezultātā.

Smēķētāju slimība HOPS

Tipisks HOPS pacients ir vīrietis pusmūžā ar ilgstošu smēķētāja stāžu, kas sūdzas par 
elpas trūkumu pie fi ziskas slodzes un ilgstošu klepu ar krēpām.
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Māksla smelties no dabas
Cilvēkus bieži moka hroniskas muguras, spranda, kāju, roku locītavu, mugur-
kaula sāpes, arī sāpes pēc dažādām traumām vai operācijām. Reizēm pie šīm 
smeldzošajām sāpem ar laiku pierod, bet pie lielākas fiziskas piepūles tās 
atkal atgādina par sevi. No rītiem moka sāpošās vietas stīvums, mazkustī-
gums, vēlāk muskuļu vājums. Parasti, esot tādiem simptomiem, cilvēki izvēlas 
vienu konkrētu pretsāpju preparātu tabletēs vai kapsulās un regulāri to lieto. 
Izeja diezgan vienkārša, taču nevajag aizmirst, ka sāpju problēmu var atrisināt 
daudzveidīgi. Piemēram, muguras sāpes var efektīvi mazināt, veicot saudzējo-
šus vingrinājumus. Ja nodarbojaties ar skriešanu, izvēlieties piemērotu, ērtu 
ekipējumu, ieteicams neskriet pa asfaltu un smiltīm, prātīgi būtu atteikties no 
garām un nogurdinošām distancēm. Dažādi stiepšanās vingrojumi, citu mus-
kuļu grupu (vēdera, kāju, sēžas) stiprināšana palīdzēs sadalīt slodzi, atvieglos 
darbu mugurai. Ja vien atļauj darbs, vajadzētu izvairīties no ilgas stāvēšanas, 
sēdēšanas, statiskas muskuļu slodzes, izdarīt pārtraukumus, pastaigāties. Jā-
padomā arī par to, vai nebūtu vērts svaru stieņus un hanteles uz kādu laiku no-
mainīt pret baseinu? Saudzējošs režīms, dažādi vingrojumi nostiprinās citus 
muskuļus, cīpslas, neļaus sāpošās vietas muskuļiem atrofēties. Vēl cits līdzek-
lis: kopš seniem laikiem tiek izmantots siltums – sildīšana. Dažādas kompreses 
ar kampara spirtu, parafīnu u.c., parastais termofors ar karstu ūdeni. Tie, kam 
sāp locītavas, zina, cik labi ir sāpošo locītavu ietīt vilnas vai kādā citā audumā. 
Tomēr nedrīkst aizmirst, ka akūtos stāvokļos – dažādi sastiepumi, izmežģījumi 
vai sasitumi – siltums var izdarīt lāča pakalpojumu. Tādos gadījumos pirmā 
palīdzība ir aukstums. 

Cilvēka āda reaģē uz dažādiem siltuma un aukstuma kairinājumiem. To var 
panākt ne tikai ar fiziskiem priekšmetiem, bet arī ar ķīmiskām un bioloģiskām 
vielām. Piemēram, FROST GEL, ACTIVE GEL saldējošo efektu nodrošina men-
tols. Līdzīgi varam panākt arī pretēju – karsējošu (sildošu) efektu.  Augos ir sa-
stopamas vielas, kas, nonākot uz ādas, to kairina, ko cilvēks uztver kā siltumu. 
Piemēram, diezgan populāro istabas augu perlargoniju citās valstīs izmanto 
arī ārstnieciskos nolūkos. Pelargonijā atrod pelargona (nonāna) skābi, no kā 
sintēzes veidā ir iegūstams savienojums nonivamīds. Pašu nonivamīdu uzkrāj 
paprika jeb saldie pipari. Nonivamīds piesaistās ādas nervu galu TRPV1 recep-
toriem, kas ir jutīgi pret siltumu un sāpēm. Viena no galvenajām vielām, kas 
mums «ziņo» par sāpēm, ir P substance. Tas ir neiromediators, kas krājas 
nervu galos un pie noteikta kairinājuma dod sāpju sajūtu. Tiek uzskatīts, ka 
nonivamīds iztērē nervu galu P substances rezerves, tādā veidā samazinot 
ilglaicīgas, hroniskas sāpes. Tas arī paplašina asinsvadus un atkarībā no devas 
izraisa stipri sildošu jeb dedzinošu sajūtu. Nonivamīds ir plaši pētīts savieno-
jums. Ir pierādīts, ka tas samazina dažādas izcelsmes hroniskas, pēctraumatis-
kas, kā arī neiropātiskas sāpes. 

Metilsalicilāts pieder salicilātu grupai. Jau Senajā Grieķijā par medicīnas 
tēvu dēvētais Hipokrāts teica, ka no vītola mizas iegūstamais brūnas krāsas 
pulveris mazina sāpes un drudzi. Norādes par šo pulveri ir arī šumeru, asīriešu 
civilizācijās. Vītolu mizā esošo vielu – glikozīdu salicīnu – 1828. gadā atklāja 
vācu ķīmiķis J.A.Buhners, bet 1843. gadā franču ķīmiķi atklāja arī strukturāli lī-
dzīgo metilsalicilātu. Vēlāk tā paša savienojuma klātbūtni pierādīja arī 
vīgriezēs, spirejās, kā arī citos augos. XIX gadsimta beigās vācieši sintezēja aspi-
rīnu (acetilsalicilskābi), kam pamatā ir salicilksābe. Metilsalicilāts, nonākot or-
ganismā, sašķeļas, veidojot salicilskābi, kas arī ir aktīvais komponents. Tam 
raksturīgs labs pretsāpju efekts, der arī pie hroniskiem sāpju stāvokliem. Lokāli 
izraisa hiperēmiju – paplašina asinsvadus un uzlabo asins cirkulāciju. Metilsali-
cilātam un pārējiem salicilātiem piemīt lieliskas ādu mīkstinošas un keratolī-
tiskas īpašības, turklāt tas iedarbojas baktericīdi. Radniecīgu efektu dod arī ni-
kotīnskābes atvasinājumi jeb tā saucamie nikotināti, kas īstenībā ir B3 
vitamīna derivāti. Benzilnikotināts ir spēcīgs vazodilatators, proti, tas paplaši-

na asinsvadus, audos nonāk vairāk asiņu, ir jūtams siltums. Tas pastiprina me-
tilsalicilāta efektu, ir jūtams lielāks sildošs efekts. 

Rozmarīna ēteriskā eļļa. Latīņu valodā šis nosaukums burtiski nozīmē 
«jūras asara»; vārda izcelsme skaidrojama ar to, ka uz Vidusjūrai blakus augo-
šajiem rozmarīna krūmiņu ziediem naktīs izveidojās rasa. Savukārt grieķu va-
lodā rozmarīns nozīmē «smaržojošs krūms». Īstenībā rozmarīnam ir rakstutīgs 
spēcīgs, intensīvs aromāts un rūgtena garša. Rozmarīnu izmanto parfimērijā, 
kulinārijā, kā arī ārstniecībā. Tas ir mūžzaļš, bagātīgi zarots kokains krūms, zied 
pavasarī–vasarā, labvēlīgos apstākļos arī visu gadu. Aug Vidusjūras reģionā, 
Ziemeļāfrikā, Balkānos. Ēteriskās eļļas sastāvs: 15–55% 1,8-cineols, 10–25% 
kampars, 15–25% pinēns, 5–10% kamfēns, 2% borneols, seskviterpēni, mono-
terpēni, fenoli, terpēni un esteri. Senos laikos rozmarīnu izmantoja pie dispe-
tiskām  gremošanas trakta sūdzībām, kā spazmolītisku, urīnu un žulti dzenošu 
līdzekli; arī pie sūdzībām, kas rodas klimaktēriskā perioda laikā. Dioskurīds ir 
teicis, ka «rozmarīnam ir sildošs spēks». Agrāk rozmarīns bija svarīga sildošo 
vannu, komprešu sastāvdaļa, bet spirta izvilkumus lietoja hronisku sāpju rem-
dēšanai. Šodien populārākas ir ziedes, gēli, krēmi un balzāmi ar rozmarīna ēte-
risko eļļu. Sastāvā esošais fenols iedarbojas antiseptiski.

Viens no plašāk izmantojamiem ārstniecības augiem pēctraumatiskām 
sāpēm, dažādiem sasitumiem, sastiepumiem ir arnika. Tā aug augstu kalnos, 
kalnu pļavās, sasniedz 30–60cm augstumu, raksturīgi dzeltenīgas krāsas ziedi, 
Latvijā brīvā dabā neaug, bet tiek audzēts. Kalnu arnikas aktīvie komponenti ir 
ēteriskā eļļa, flavonoīdi un seskviterpēnlaktoni, kas darbojas pret iekaisumu 
un antiseptiski. Galvenā sastāvdaļa – seskviterpēnlaktons helenalīns. Zinātnis-
kās publikācijas liecina, ka ārīgi lietoti arniku saturoši līdzekļi uzlabo asinsriti, 
venozo asiņu atteci, samazina iekaisumu, paātrina hematomu samazināša-
nos; turklāt der arī pie ilglaicīgām, hroniskām sāpēm, īpaši locītavu apvidū. Ar-
nikas līdzekļus neiesaka lietot uz brūcēm vai otrās (un augstākas) pakāpes ap-
degumiem, jo tie var kairināt bojātos audus.

Viena no latviešiem vislabāk pazīstamajām ēteriskajām eļļām ir priežu ēte-
riskā eļļa. Tai ir intensīva, bet patīkama smarža, kas atgādina priežu mežu. Eļļu 
iegūst no svaigu priežu skujām un jauniem dzinumiem. Tā sastāv no pinē-
niem, kamfēna, beta-filandrēna, delta-carēna, limonēna, mircēna un sabinē-
na. Kopā ar mārsilu, ceļteku un efeju ir viena no populārākajām pretklepus sī-
rupu sastāvdaļām. Izmanto arī inhalācijām, lokālām aplikācijām, ir HERBA 
BRONCHO balzama sastāvā. Lietojot ārīgi, līdzīgi kā rozmarīna ēteriskā eļļa iz-
raisa eritēmu, mazina iekaisīgus procesus, der pie artrītiem.

Kampars. Patiesībā kampars nav ēteriskā eļļa, bet ir cieta, bezkrāsaina kris-
tāliska viela. Galvenais dabīgais kampara avots ir kampara koks, kas augs 
Dienvid- un Dienvidaustrumu Āzijā. Kampars ir atrodams arī citos augos, tikai 
mazākā daudzumā. Izmantojot ārīgām aplikācijām, kamparam sākumā ir rak-
sturīgs vēsinošs, sāpes mazinošs un mazliet anestezējošs efekts, bet pie lielā-
kas koncentrācijas un daudzuma izpaužas hiperēmiju radošs, kairinošs efekts, 
ko mēs uztveram kā siltumu. Austrumos arī šodien kampars ir ļoti populāra 
dažādu ārstniecisko līdzekļu sastāvdaļa: ožamā sāls, balzami, tējas. Kamparu 
lieto gan iekšķīgi, gan ārīgi – pie sirds un asinsvadu, nervu, infekciju slimībām, 
kā pretsaaukstēšanās līdzekli. Ļoti bieži sastopams sāpes un iekaisumu mazi-
nošo ziežu, gēlu, linimentu sastāvā. Kampara efektivitāte ir pierādīta klīniskos 
pētījumos. Pēdējais sildošā krēma komponents – eikalipta ēteriskā eļļa. Tā arī 
pieskaitāma lokāli kairinošām, hiperēmiju izraisošām ēteriskajām eļļām. Ap 
60–70% sastāva veido 1,8-cineols (eikaliptols), vēl alfa un beta pinēni, limo-
nēns, mirtenols, pinokarveols. Plaši pazīstams kā uzticams līdzeklis cīņā ar res-
piratorām infekcijām, vīrusiem un baktērijām, eikalipts tiek rekomendēts arī 
ārīgai lietošanai – muskuļu, locītavu sāpju remdēšanai, sastiepumiem, hronis-
kām sāpēm, kā pretiekaisuma līdzeklis.
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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 mus-
kuļu masas paaugstināšanai, taču ASV šo vielu 
lietošanas 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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Canephron
 Aizkavē patogēno baktēriju 

pielipšanu (adhēziju) pie 
urīnpūšļa epitēlija. Īpaši 
baktēriju Escherichia coli 
adhēziju.

 Izstrādāts pēc jaunākajiem 
fito-terapijas standartiem 
(atbilstoši GMP standartiem)

 Pierādīta efektivitāte
 Laba panesamība
 Drošs ilgstošai lietošanai
 Bezrecepšu medikaments

Pretiekaisuma

Diurētiska

Spazmolītiska

Pretmikrobu

Antiadhezīva

Farmakoloģiskie efekti Canephron

+  + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

Dabas spēks kvalitatīvai dzīvei

Canehpron nodrošina 
optimālu darbību 

kompleksu

Kas ir Canephron? 
Canephron ir augu valsts preparāts, kas satur augstiņa 
lakstus, lupstāja sakni un rozmarīna lapas. Sastāvā esošie 
ārstniecības augi palīdz nodrošināt normālu 
urīnizvadsistēmas darbību.

Pa divām apvalkotajām tabletēm 
trīs reizes dienā.

Traucē nieres vai urīnpūslis?
Canephron – dabīgs augu preparāts.

Canephron sastāvā esošie ārstniecības augi augstiņa 
laksti, lupstāja sakne un rozmarīna lapas palīdz 
nodrošināt normālu urīnizvadsistēmas darbību.

 Mazina urīnceļu spazmas un iekaisumu
 Novērš un aizkavē nierakmeņu veidošanos
 Mazina atkārtotu recidīvu biežumu
 Paaugstinās antibiotiku terapijas efektivitāte
 Piemīt diurētiska un antibakteriāla iedarbība
 Pierādīta efektivitāte
 Var lietot ilgstoši

Canephron rekomendē lietot kā papildlīdzekli 
urīnizvadsistēmas infekciju un nierakmeņu 
slimību ārstēšanā.
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