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Urologu asociācija vēlas panākt urologu pieejamības, kvalitatīvas, 
mūsdienām atbilstošas aprūpes nodrošināšanu visā valstī.

Nieru vēža ārstēšanā galvenā joprojām ir operācija, taču mērķterapija 
ļauj palīdzēt pacientiem, kuriem vēzis jau ir izplatījies.
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Būtiskākās lietas astmas veiksmīgai ārstēšanai.Kas uztrauc vīriešus ikvienā vecumā.Ko un kāpēc vīrieša organismam nodara LPH.
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Kādu vīrieti gaidām?
JA VĪRIEŠUS UN SIEVIETES UZSKATA PAR VIENA 
ĀBOLA DIVĀM PUSĪTĒM, TAD HARMONIJAI UN 
LĪDZSVARAM BŪTU PILNĪGI DABĪGI VĒLĒTIES, 
LAI ABAS PUSES BŪTU VIENLĪDZ STIPRAS UN 
VESELĪGAS.

Kāds šodien ir Latvijas vīrietis – gan pats par sevi, gan salīdzinot ar sievie-
tēm? Skaitļi runā skaidri un īpašus komentārus neprasa. Mēs izvēlējāmies 
vairākus abus dzimumus raksturojošus rādītājus. Liela daļa no tiem liecina – 
vīriešiem par sevi ir jādomā un jārūpējas vairāk. 

2014. gadā Latvijā piedzima 11 230 zēni un 10 516 meitenes. Šāda tenden-
ce ir vērojama gadu no gada, taču starp valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem 
2015. gada sākumā bija 1 074 889 sievietes un 911 207 vīrieši. Dramatiska šī 
starpība ir vecuma grupā virs 65 gadiem: 259 686 sievietes un tikai 125 390 vī-
rieši. Tāpēc ir pilnīgi likumsakarīgi, ka Latvijā dzīvo 152 124 atraitnes un tikai 
26 201 atraitnis.

Par to, ka vīrieši mazāk rūpējas par savu veselību, liecina arī fakts, ka līdz 
34 gadu vecumam vīriešiem ir jau 2,5 sirds asinsvadu slimības izraisoši riska 
faktori, kamēr sievietēm – 1,5. FINBALT pētījumā konstatēts, ka 56,3% vīriešu 
un 53,% sieviešu ir liekais svars. Lai gan vīrieši pret to izturas samērā nekritiski: 
66,5% uzskata, ka viņu svars ir normāls. Starp sievietēm šis skaitlis ir 45,6%. 
Tajā pašā laikā veselības apsvērumu dēļ uztura un citus paradumus pēdējā 
gada laikā vairāk ir mainījušas sievietes. Tauku lietošanu uzturā ir samazi-
nājušas 27,8% sieviešu un 11,1% vīriešu. Dārzeņus vairāk sākušas lietot 34,6% 
sieviešu un 15,6% vīriešu. Fizisko aktivitāti palielinājušas 19,5% sieviešu un 
12,3% vīriešu. Savukārt savus paradumus nav mainījuši 68,1% vīriešu un 45,3% 
sieviešu. Brīvajā laikā abi dzimumi labprātāk izvairās no fiziskām aktivitātēm, 
dodot priekšroku lasīšanai, televizoram, datoram – attiecīgi 46,4% vīriešu un 
44,3% sieviešu. Tikpat satraucošs ir fakts, ka 51,8% vīriešu  un 21% sieviešu 
smēķē ik dienas. Nesmēķē 31,3% vīriešu un 66,9% sieviešu. 

Tomēr, neskatoties uz samērā neglaimojošajiem skaitļiem, 38,9% vīriešu 
savu veselības stāvokli uzskata par labu pret sieviešu 28,7%. Latviešiem ir labs 
teiciens: «No tavas mutes Dieva ausī». Lai jums, vīrieši, izdodas ne tikai domās 
un vārdos!

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Slimību profilakses un kontroles centrs
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EVITA HOFMANE

Eiropā mirstība no onkoloģiskajām sli-
mībām samazinās, bet Latvijā tā palikusi 
iepriekšējā līmenī. Lai arī pēdējo gadu 
statistikas dati uzrāda onkoloģisko slim-
nieku dzīvildzes pagarināšanos, onko-
loģiskās saslimšanas joprojām ir otrs 
izplatītākais nāves cēlonis Latvijā. Šis 
gads valstī ir pasludināts par Onkoloģis-
kās modrības gadu.

Uz sarunu par aktualitātēm, sasāpējušajiem jau-
tājumiem vīriešu uroloģiskās veselības jomā un 
veselības aizsardzībā kopumā aicinājām Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Uro-
loģijas klīnikas vadītāju, RSU asociēto profesoru 
Vilni Lietuvieti.

– Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija 
nesen rīkoja diskusiju par to, kas kavē vēža 
ārstēšanu Latvijā. Kādi, jūsuprāt, ir galvenie 
šķēršļi un kā jūs raksturotu onkoloģisko situā-
ciju Latvijā un pasaulē?
– Sabiedrība šodien noveco, un līdz ar to pastip-
rinās ar novecošanos saistītās problēmas. Šie 
procesi notiek gan pasaulē, gan arī Latvijā. Mēs 
zinām, ka vīriešu vidējais dzīves ilgums kopš Lat-
vijas neatkarības atgūšanas ir pieaudzis par 8–9 
gadiem. Vīrieši dzīvo ilgāk, līdz ar to arī vairāk 
slimo, tostarp ar onkoloģiskām slimībām. Katrs 
piektais gada laikā no jauna diagnosticētais 
audzējs ir uroģenitāls audzējs – priekšdziedzera, 
nieru, urīnpūšļa vēzis –, un ar tiem pārsvarā slimo 
vīrieši. Manuprāt, vispirms šodien ir jāsaprot, ka 
onkoloģiskās slimības ārstē ne tikai onkologs, 
bet arī ķirurgs, urologs, citi speciālisti. Līdz ar to 
jāaptver, kas īsti ir onkoloģisko slimību speciālists. 
Pasaules attīstītajās valstīs jau ir izvirzīts multidis-
ciplinārās ārstēšanas princips, kad pacientu ar 
vēzi ārstē ārstu komanda, klīnikās, kuras specia-
lizējas tieši onkoloģisko pacientu ārstēšanā. Tas 
pats ir jāievieš Latvijā. Runājot par mūsu valsti, 
rodas jautājums: kāda ir onkoloģiskās palīdzī-
bas aprūpes struktūra – kur un kādos centros, 
pēc kādām vadlīnijām, protokoliem notiek diag-
nostika un ārstēšana. Kas spēs samaksāt par šo 
ārstēšanu? Kādas būs investīcijas sabiedrības 
veselības nodrošināšanā, tai vēl vairāk noveco-
joties, ja pašlaik iedzīvotāju vidējais vecums Lat-
vijā ir mazāks nekā citās Eiropas valstīs? Kāda būs 

stratēģija, nodrošinājums un politika valstī, lai 
paglābtu cilvēkus no onkoloģiskajām saslimša-
nām? Manuprāt, šo pacientu plūsma jākoncentrē 
centros, kur ir resursi tādu pacientu ārstēšanai – 
vispirms jau speciālisti. Šodien ir jāmeklē risinā-
jumi onkoloģisko slimību veiksmīgai ārstēšanai 
nākotnē, tostarp jaunas tehnoloģijas un jaunas 
zāles. Ikviens no mums brīdī, kad tas ir nepiecie-
šams, vēlas saņemt modernu ārstēšanu. Protams, 
arī pats pacients ne vienmēr ir apzinīgs un ne 
vienmēr rīkojas tā, kā ārsti rekomendē. Tajā pašā 
laikā ir virkne problēmu, kas neļauj ātri un efek-
tīvi saņemt palīdzību. Šis problēmu loks pašlaik 
Latvijā ir samilzis. Laikam, lai to visu apzinātos, vis-
pirms ir nepieciešamas divas lietas – tēmas aktu-
alizācija un plašāka komunikācija visu iesaistīto 
pušu starpā. Ir jānosaka konkrēts mērķis. Piemē-
ram, palielināt onkoloģisko pacientu piecu gadu 
dzīvildzi par 50%.
– Par onkoloģiskajām slimībām tiek runāts 
daudz, tomēr cilvēku apzinīgums un prob-
lēmas nopietnības apzināšanās varētu būt 
krietni labāka. Kā jūs vērtējat pacientu infor-
mētību? 
– Informētība arvien pieaug, pateicoties ārstu 
speciālistu, medicīnas �rmu un asociāciju soci-
ālajām kampaņām, valsts struktūru veidotajai 
informācijas plūsmai. Tomēr, ja netiek sasniegti 
noteiktie mērķi, tad kaut kas nav īsti kārtībā. 
Manuprāt, jau no bērnības ir jāiemāca, ka būt 
veselam, tas ir dzīvesveids un tas ir kruti. Veselī-
bas mācība skolās būtu ļoti vajadzīga, jo mūsu 
valsts ir pelnījusi, lai tajā būtu veseli un laimīgi 
cilvēki. 90. gadu sākumā presē ļoti daudz runā-
jām par to, ka Latvijas bagātība ir cilvēki. Paš-
laik mēs šo bagātību zaudējam, nepietiekami 
par to rūpējoties. Kaut arī veselības aizsardzība 
ir noteikta par prioritāti, nepietiekošais �nan-
sējums un esošā �nansējuma izvietojums par 
to neliecina. Zaudējot iedzīvotājus, arī augs-
tās mirstības dēļ, mēs graujam valsts pamatu. 
Ja mēs uzskatām, ka viens no Latvijas veselības 
aizsardzības stūrakmeņiem ir universitātes slim-
nīcas, tad nepietiekošais universitātes slimnīcu 
�nansējums un lielie parādi ir krasā pretrunā ar 
prioritātes principu, jo privātajām medicīnas ies-
tādēm šādu parādu nav. Mēs neesam dzirdējuši, 
ka Medicīnas sabiedrībai ARS vai Veselības cen-
tram 4 būtu parādi. Ir neiedomājami, ka tādiem 
uzņēmumiem kā Austrumu slimnīcai un Stra-
diņu slimnīca, kas nodrošina veselības aizsar-
dzību, gadiem var būt miljoniem lieli parādi. Es 
nepiekrītu, ka slimnīcu menedžments ir sliktāks 
nekā privātajās iestādēs, vienkārši problēmu loks, 
mērogs disonē ar �nansējumu, ko tās saņem. 
Arī uzdevumi ir atšķirīgi. Privāto ārstniecības 
iestāžu uzdevums ir naudu nopelnīt, bet uni-
versitātes slimnīcu uzdevums ir ārstēt un glābt 
cilvēkus, kā arī attīstīt medicīnu. Es uzskatu, ka 
būtu tikai godīgi, ja arī privātās medicīnas iestā-
dēs pacientu ārstētu «no – līdz»: diagnosticētu, 
ārstētu, operētu, kā arī ārstētu komplikācijas. 
Tad salīdzinājums, kurš prot efektīvi apsaimnie-
kot valsts naudu, būtu korekts. Problēmas, ko 
šobrīd redzam Latvijā, nav jaunas, tādas biju-
šas arī citās valstīs, piemēram, Anglijā. Taču tika 
veikta reforma, un šodien privātās iestādes ārstē 
tos pacientus, ko noteiktajos termiņos nepagūst 

vai nevar izārstēt universitātes slimnīcas. Privātās 
iestādes cieši sadarbojas ar universitātes slimnī-
cām, un tās papildina viena otru, nevis ir pret-
nostatītas. Darbu dara kopā, vienā komandā, jo 
mērķis jau ir viens – ārstēt cilvēkus.
– Kādas šobrīd ir biežāk sastopamās urolo-
ģiski onkoloģiskās slimības vīriešiem?
– Vēlos atgādināt par visām piecām. Tās ir 
priekšdziedzera (prostatas), nieru, urīnpūšļa un 
dzimumlocekļa vēzis, kā arī sēklinieku audzējs 
jaunākiem vīriešiem.
Šie onkoloģisko slimību veidi ir liela urologu darba 
sastāvdaļa. Jāatzīst, ka mums šajā jomā ir un būs 
daudz ko darīt, jo cilvēki joprojām nav sapratuši, 
ka vieglāk ir ārstēt un izārstēt vēzi sākumstadijās. 
Lai gan viņiem ne vienmēr var pārmest, jo mēs 
saprotam, ka vēzis mīl slēpties (maskēties) zem 
citu slimību pazīmēm, un cilvēki bieži vien nezina, 
ka viņiem ir onkoloģiska saslimšana. Tāpēc pēc 
50 gadu vecuma, pamanot jebkādus simptomus, 
ir jāapmeklē ārsts, lai viņš noskaidro, kāds ir šo 
simptomu cēlonis.
– Slimības attīstību var ietekmēt dažādi fak-
tori. Kas īpaši paaugstina risku saslimt ar 
onkoloģiskām kaitēm un kā mēs to varam 
iespaidot? 
– No kaitīgajiem ieradumiem galvenais noteikti ir 
smēķēšana. Ir noteikta saikne starp smēķēšanu un 
plaušu, urīnpūšļa vēzi. Mēs ikdienā redzam daudz 
smēķētāju ar ielaistām urīnpūšļa vēža formām un 
agresīviem audzējiem. Savukārt priekšdziedzera 
vēzis, nieru vēzis vairāk ir saistīts ar novecošanos. 
Attīstoties nieru sklerozei, veidojas potenciālas 
zonas vēža attīstībai. Priekšdziedzera vēža attīs-
tībai vecums ir galvenais riska faktors – jo vecāks 

vīrietis, jo lielāka varbūtība, ka viņam būs priekš-
dziedzera vēzis.
– Cik, jūsuprāt, liela loma slimības atklā-
šanā un veiksmīgā ārstēšanā ir tam, ka Lat-
vijā trūkst urologu un šo ārstu pieejamība ne 
visur ir pietiekama? Varbūt tomēr veselības 
sardzē katram pašam jāieņem vadošā loma, 
jāuzņemas atbildība?
– Ja cilvēki regulāri veiktu ikgadējās pārbaudes 
pie ģimenes ārsta, tad, visticamāk, problēmas 
tiktu pamanītas laikus, un rinda pie urologa 2–3 
mēnešu garumā būtu pieņemama. Savukārt, ja 
cilvēkam vajag tikt pie speciālista tad, kad ūdens 
jau smeļas mutē, tad ir saprotama uzstājība: «Man 
ātri vajadzīgs urologs! Kur viņš ir? Man tuvumā 
neviena nav, tāpēc neesmu pie viņa gājis.» Ir 
iespējams arī šāds ārstēšanās modelis – slim-
nieku ar ātro palīdzību atved uz Neatliekamās 
palīdzības un uzņemšanas nodaļu, kad ir pavisam 
slikti. Protams, katrs pats izvēlas, kā dzīvot, jo mēs 
ikviens dzīvojam savu vienīgo unikālo dzīvi. Ja cil-
vēks izvēlējies visu darīt pēdējā brīdī, tad varbūt 
arī viņam būs problēmas ar urologa pieejamību. 
Savukārt tiem, kuri domā uz priekšu un izprot, ka 
ar laiku veselība vairs nebūs kā 20 gadu vecumā, 
un tāpēc pie ārsta jāiet laikus, manuprāt, prob-
lēmas ir risināmas. Protams, var būt izņēmuma 
situācijas, kad problēma ir akūta, bet parasti 
pacienti, kuri veic regulāras pārbaudes, neiekuļas 
tādās situācijās. Tikai retos gadījumos vēzim izdo-
das tik labi maskēties, ka ārsts to palaiž garām un 
laikus nekonstatē. Pārsvarā mēs redzam gadīju-
mus, kad pacienti nav laikus apmeklējuši ģimenes 
ārstu. Rūpēties par savu veselību, tā lielā mērā ir 
katra paša izvēle. Taču ko mums rāda, piemēram, 

Vilnis Lietuvietis: «Veselības aizsardzība arī ir Aizsardzība»
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Vilnis Lietuvietis: «Priekšdziedzera (prostatas), nieru, urīnpūšļa un dzimumlocekļa 
vēzis, kā arī sēklinieku audzējs jaunākiem vīriešiem ir liela urologu darba sastāvdaļa. 
Jāatzīst, ka mums šajā jomā ir un būs daudz ko darīt, jo cilvēki joprojām nav sapra-
tuši, ka vieglāk ir ārstēt un izārstēt vēzi sākumstadijās.»
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skrīningu aptvere? Reklāma ir, informācija ir, bet 
uz krūšu pārbaudēm atnāk labi ja trešā daļa sie-
viešu. Ko atlikušie 70% sieviešu var mācīt saviem 
bērniem? Bērni kopē vecākus, skatās, kā viņi rīko-
jas, un seko šim piemēram. Tāpēc apgalvojums, ka 
2–3 paaudzes spēs kaut ko mainīt, vairāk ir �lozo-
�sks jautājums. No kā tad viņi mācīsies?
– Varbūt kāds mācīsies no sliktiem piemēriem.
– No sliktiem piemēriem viņi baidīsies. Šie jau-
tājumi sakņojas arī kultūrā. Piemēram, Ķīnā un 
Japānā tā ir kultūras tradīcija, ka cilvēki rūpējas par 
savu ķermeņi. Japānā 20. gadsimta 60-jos gados 
ļoti aktuāls jautājums bija kuņģa vēzis – japāņi 
izgudroja �brogastroskopu un panāca ievērojamu 
mirstības samazinājumu no šī veida vēža. Mums 
pietrūkst tādas kultūras. Mēs savu ķermeni vai 
nu ļoti fetišējam, vai arī attiecamies pilnīgi vien-
aldzīgi: cik Dievs ir devis, tik dzīvošu, un kāds nu 
es izskatos, tāds izskatos, kāda kuram daļa, jo es 
jūtos labi. Tās ir divas galējības.
– Šogad Latvijas urologi turpina pērn aizsāk-
tās reģionālās izbraukuma konsultācijas, kas 
ir viens no veidiem, kā nākt cilvēkiem pretī.
– Es tās vērtēju pozitīvi. Domāju, ka jebkura dar-
bība, kas ir vērsta uz mūsu cilvēku veselības 
saglabāšanu, ir ļoti vērtīga. Ārsti veic daudzas 
aktivitātes, konsultē, reizēm kādas akcijas ietva-
ros tas notiek arī bez maksas. Cilvēkiem tiek dota 
iespēja pievērst vairāk uzmanības savai veselī-
bai. Pēc tam viņi biežāk atceras, ka par veselību ir 
jārūpējas. Cilvēkam daudzas lietas vajag ļoti bieži 
atkārtot, lai viņi tās iegaumētu un kaut ko jaunu 
iemācītos. Iespējams, ka ar laiku Latvijas iedzī-
votāji iemācīsies par sevi rūpēties tikpat labi kā 
zviedri vai vācieši.
– Pašlaik Latvijā urologu trūkst, bet vai topo-
šie ārsti izrāda interesi par urologa speciali-
tātes apgūšanu?
– O, jā! Ikdienā strādājot ar studentiem, es redzu, 
ka par uroloģiju ir ļoti liela interese. Uroģenitālā 
sfēra ļoti interesē jaunos speciālistus, piemēram, 
liela interese ir par urīna nesaturēšanas jautāju-
miem, kas attīstās, cilvēkam novecojot. Studenti 
ar interesi skatās un apmeklē uroloģijas nodarbī-
bas, jo uroloģija ir inovatīva nozare. Vienā nozarē 

mums ir koncentrēts plašs tehnoloģiju klāsts: tiek 
izmantoti endoskopijas instrumenti, funkcionālie 
un invazīvie izmeklējumi, laparoskopija u.c. Tāpat 
uroloģija ir cieši saistīta ar intīmāku cilvēka vese-
lības pusi nekā, piemēram, kardioloģija. Ja sirdī 
ir ielikts stents, to pateiks gandrīz jebkurš cilvēks, 
bet es zinu tikai vienu politiķi, kurš publiski atzina, 
ka ir pārslimojis priekšdziedzera vēzi. Tās ir lietas, 
ko cilvēki Latvijā nea�šē. Līdz ar to uroloģija ir arī 
nedaudz noslēpumaina nozare, un jaunie ārsti 
meklē iespēju sevi tajā pieteikt. Studenti ir ļoti 
motivēti nākt un mācīties.
– No cik gadu vecuma vīrietim jāsāk domāt 
par regulārām vizītēm pie urologa arī tad, ja, 
pēc paša domām, nekas nekaiš?
– Ja ir jebkādas sūdzības, jānāk neatkarīgi no 
vecuma. Taču, ja sūdzību nav, tad pēc 40 gadu 
vecuma Eiropas Urologu asociācija rekomendē 
veikt pirmreizējo prostatas speci�skā antigēna 
(PSA) analīzi, kas kalpo kā bāzes analīze. Turp-
mākajos dzīves gados tiks vērots ne tikai absolū-
tais analīzes rādītājs, bet arī tā pieauguma gaita. 
Viens no veidiem, kā noteikt, kuram vīrietim būs 
vajadzīga rūpīgāka novērošana, ir PSA rādītāja 
pieauguma ātruma analīze. Tāpēc katram vīrietim 
pēc 40 gadu vecuma tests būtu jāveic un turp-
māk jāseko līdzi rādītāja dinamikai. Ja PSA analī-
zes pieaugums ir straujš, tad jāvēršas pie urologa 
arī 45–50 gadu vecumā, jo priekšdziedzera vēzis 
var būt arī jaunākiem vīriešiem. Novecojoties, 
ap 60–65 gadu vecumu, urologa apmeklējumu 
biežums būs atkarīgs no urīnceļu simptomiem. 
Tomēr ir jāsaprot, ka biežāka urinēšana pēc 50 
gadu vecuma var būt ne tikai priekšdziedzera 
problēma, bet saistīta ar urīnpūšļa jaunveidojumu 
(vēzi) vai kādu citu audzēju iegurnī, kas izraisa šos 
simptomus, vai arī cukura diabētu.
– Kā vīrietim sagatavoties vizītei pie urologa?
– Pirmkārt, ir jāsaņem drosme un jāpasaka sev, ka 
nekas slikts nenotiks. Otrkārt, jāsaprot, ka urologs 
ir vīrieša draugs, kurš vēlas, lai vīrietis būtu vese-
lāks. Treškārt, pirms vizītes vajadzētu veikt PSA 
un urīna analīzi.
– Kādas ir biežākās sūdzības, ko dzirdat, kad 
vīrieši ierodas uz konsultāciju?

– Tā kā veicu ambulatorās pieņemšanas Onko-
loģijas centrā un arī privātpraksē, es redzu ļoti 
plašu pacientu jautājumu klāstu. Bieži tie saistīti 
ar izmaiņām urīna analīzēs, urinēšanas biežumu, 
sāpēm sānos, nierakmeņiem, iekaisumiem urīn-
ceļos, ir onkoloģiskās saslimšanas, arī erektīlā dis-
funkcija, priekšlaicīga ejakulācija, kas pacientiem 
izraisa problēmas ģimenes dzīvē, un viņi meklē 
risinājumus. Tos šodien arī varam piedāvāt. Pēdējo 
25 gadu laikā zinātne ir ļoti strauji attīstījusies. 
Zinātnieki, farmācijas un dažādu tehnoloģiju ražo-
tāji ir panākuši fantastiskus sasniegumus. Mums ir 
antibiotikas, kādu nebija pirms 100 gadiem, tuber-
kuloze urīnceļos, si�liss vai gonoreja tagad ir retas 
slimības. Nierakmeņus mēs skaldām endoskopiski 
ar lāzera tehnoloģiju, nevis operējam vaļēji, ar 
lieliem griezieniem. Gadu tūkstošiem tika mek-
lēta brīnumzālīte, lai risinātu erekcijas problēmas. 
Šodien tā ir pieejama. Laikmets, kurā dzīvojam, ir 
ļoti inovatīvs, dinamisks, ar piedāvājumiem labā-
kai un garākai dzīvei. Ir daudz lietu, kādu nebija 
pirms 25 gadiem, tikai tās visbiežāk arī pietiekoši 
daudz maksā. Vai un cik daudz mēs esam gatavi 
maksāt – tie ir dziļi jautājumi, un iespējamās atbil-
des ir atšķirīgas.
– Pacienti bieži domā: «Es aiziešu pie ārsta, 
man pateiks, ka ir aizdomas par kādu slimību. 
Kas notiks tālāk?» Nezināmais parasti biedē.
– Saruna ar ārstu ieskicē iespējamo diagnozi jeb 
rāda ceļu, kas varētu būt ejams, lai noteiktu sli-
mību. Tālāk tiek veikta izmeklēšana: endoskopija, 
datortomogrā�ja, ultraskaņas izmeklējumi un citi. 
Kādi izmeklējumi būs nepieciešami, nosaka ārsts. 
Vēlos uzsvērt, ka pēdējās desmitgadēs tie visi ir 
kļuvuši ievērojami draudzīgāki pacientam (it īpaši, 
ja salīdzina ar tiem, kādi bija pirms gadiem 50), tos 
var veikt ambulatori, neguļot slimnīcā, cilvēks var 
turpināt strādāt. Pirms 30 gadiem pacients iestā-
jās slimnīcā, gulēja tur dienas desmit, kamēr viņu 
lēnā garā izmeklēja.
– Uz daudziem svarīgiem izmeklējumiem 
ir garas rindas. Šobrīd ir izveidots tā sauca-
mais «zaļais koridors» pacientiem, kuriem ir 
atklāts audzējs. Viņiem nav jāgaida rindā uz 
tālākiem izmeklējumiem un ārstēšanu par 
valsts naudu.
– Ar «zaļā koridora» principu pašlaik nav īstas 
skaidrības. Pats princips ir labs, taču realizācijā ir 
daudz jautājumu. Viens no tiem – kurš pacients 
ies pa šo koridoru un kurš nē. Var sanākt, ka kori-
dorā nonāk tas pacients, kurš varētu iet pa parasto 
ceļu, bet tas, kuram tur noteikti jānonāk, koridorā 
nenonāk, jo tas jau ir aizņemts. Manuprāt, ārstam 
speciālistam būtu jānosaka prioritāte, kuram 
pacientam pirmajam vajag veikt konkrētu izmek-
lējumu, bet kurš var nedaudz pagaidīt. Tādējādi 
būtu jāšķiro pacienti un jānosaka, kurus izmek-
lēt un ārstēt pirmos un kurus vēlāk, atkarībā no 
slimības smaguma vai iespējamās nelaimes. Cits 
jautājums – kā to izdarīt?
– Mūsu kaimiņvalstī Lietuvā pastāvot iespēja 
ārstēties (veikt izmeklējumus) par savu 
naudu, ko pēc tam no valsts var atgūt. Vai 
pastāv cerības, ka tāda sistēma varētu tikt 
ieviesta arī Latvijā?
– Vai mēs varam attīstīties un strauji pārņemt 
labās lietas no kaimiņiem? Es nezinu. To noteiks 
mūsu pašu domāšana un prioritāšu izvērtēšana. Ja 
mēs sakārtosim prioritātes un patiešām tās mēģi-
nāsim reāli risināt, tad, iespējams, šis būs viens no 
veidiem, kā veselības aizsardzības, tostarp onko-
loģijas jautājumus risināt. Mēs labi zinām, ka 90. 
gadu sākumā ne Latvijai, ne Lietuvai nebija lielu 
ārējo parādu, bet šodien tie ir. Tāpat mēs zinām, ka 
operāciju māsa Lietuvā par slodzi saņem 800–900 

eiro, bet Latvijā – ievērojami mazāk. Šodien ir 
medicīnas māsu trūkums. Kāpēc? Ārsti 25 gadus 
ir aicinājuši, rakstījuši, sūdzējušies, streikojuši. Vai 
sabiedrība ir mūs dzirdējusi un, ja ir dzirdējusi, cik 
ir izdarījusi no tā, ko ārsti ir ieteikuši? Varbūt tas ir 
jautājums nevis ārstiem, bet sabiedrībai, tās pār-
stāvjiem un priekšstāvjiem individuāli.
– Kādas ir jaunākās ārstēšanas iespējas, ko 
varat piedāvāt saviem pacientiem?
– Ir arī labas lietas, ne tikai problēmas. Liels panā-
kums ir tas, ka šodien mums ir iespējama agrīna 
priekšdziedzera vēža diagnostika, daudz biežāk 
nekā pirms 20 gadiem veicam radikālu ārstēšanu. 
Nieru audzēju gadījumos veicam nieru rezekcijas. 
Ja audzējs nav ļoti liels, varam nieri saglabāt, kas 
savukārt dod iespēju pacientiem ilgāk un labāk 
dzīvot. Ļoti būtiski ir attīstījušās audzēju apsta-
rošanas tehnoloģijas, kas ļauj audzēju sekmīgi 
apstarot un vienlaikus nodrošināt pacientam 
labu dzīves kvalitāti. Ārstēšanā ienāk modernas 
zāles. Protams, mēs gribētu, lai tas notiek ātrāk, 
un arī vajadzētu, lai tas notiek ātrāk. Lai Latvija 
nebūtu starp pēdējiem, bet vismaz kaut kur pa 
vidu valstīm, kur jaunie medikamenti kļūst pie-
ejami. Mēs esam maza valsts, kas varētu ātri un 
efektīvi reaģēt uz jaunumiem, un mēs to arī gri-
bam. Pašlaik ir jauni medikamenti priekšdziedzera 
vēža ārstēšanai, kas būtu jāiekļauj kompensējamo 
medikamentu sistēmā, ir medikamenti metastā-
tiska prostatas vēža ārstēšanai, radiācijas terapija. 
Šos medikamentus šobrīd var nopirkt, bet tie nav 
kompensēti. Ir pieejamas labas zāles metastā-
tiska nieru vēža ārstēšanai. Agrāk šiem pacientiem 
nebija nekādu medikamentu un izredžu paildzi-
nāt dzīvi, šobrīd tie ir, ļaujot arī saglabāt pietie-
kami labu dzīves kvalitāti.
Medicīna attīstās. Cits jautājums, cik tā būs pie-
ejama, jo jaunās tehnoloģijas un medikamenti nav 
lēti. Tas ir valsts budžeta jautājums. Tikai kāda ir 
budžeta prioritāte, kuras jomas ir jāattīsta: militārā 
aizsardzība vai veselības aizsardzība. Manuprāt, 
nav jānostāda viena joma pret otru. Ir jāsaprot: 
lai mājai jumts turētos taisni, tas balstās uz vairā-
kām kolonnām, un tām visām ir jābūt pietiekami 
varenām un stiprām. Jautājums ir par simetris-
kumu un sabalansētību. Šajā gadījumā politiķiem 
ir jāprot sabalansēt aizsardzības izdevumus ar 
izdevumiem medicīnai, cilvēku labklājībai un 
sociālajai aizsardzībai. Aizsardzība jau nav tikai 
tanki, tā ir arī veselības, sociālā, teritoriālā, emo-
cionālā aizsardzība. Tas ir drošības jēdziens. Bieži 
mēs redzam, ka par drošību uzskata tikai militāro 
drošību vai drošību uz ielas. Drošība ir dzīvot kom-
fortabli, visos iespējamos veidos būt aizsargātam 
savā dzīves vietā. Tas ir mūsu mērķis un sapnis, 
kāpēc šī valsts ir būvēta.
– Ko jūs novēlētu pacientiem, kolēģiem un 
mūsu avīzes lasītājiem?
– Man skolā bija fantastiska latviešu valodas sko-
lotāja. Viņai kabinetā pie sienas bija tāds uzraksts: 
«Valoda ir laipa, kas cilvēku ved pie cilvēka». Tāpēc 
es gribētu teikt, ka sabiedrībai un ārstiem visiem 
kopā ir jārunā ar ierēdņiem un politiķiem, lai mēs 
kopā meklētu risinājumus, kā dzīvot labāk, izvēr-
tētu prioritātes. Vajag komunicēt, runāt par šiem 
jautājumiem, nebaidīties paust viedokļus un ide-
jas. Arī kolēģiem nevajag baidīties paust domas 
par to, kā padarīt mūsu pacientu dzīvi ilgāku un 
labāku. Aicinu uz sarunu un komunikāciju! Arī šīs 
avīzes nosaukums droši vien ir iecerēts kā komu-
nikācijas instruments, runājot par vīriešu veselību. 
Protams, tā ir tikai viena sadaļa no kopējās vese-
lības aizsardzības sistēmas, kas dod ieguldījumu, 
rosina cilvēkus par šiem jautājumiem domāt un 
runāt. Galvenais ir nezaudēt sarunas pavedienu.
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Uzskaitē gada beigās esošo 
pacientu skaits
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No jauna reģistrēto 
onkoloģisko gadījumu skaits

Lokalizācija Kopējais skaits Vīrieši Sievietes
Atrodas 

uzskaitē gada 
beigās

No tiem: ilgāk par pieciem 
gadiem pēc diagnozes 

noteikšanas

Prostata 958 958 6628 3021

Sēklinieki 37 37 535 385

Nieres 453 239 214 3587 2076

Urīnpūslis 481 362 119 2767 1456

2013. gadā uzskaitē ņemtie pacienti pa audzēju lokalizācijām

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs



4

Vīriešuveselības avīze

EVITA HOFMANE

Par Rīgas Austrumu klīniskās universi-
tātes slimnīcas attīstību, sasniegumiem, 
ar ko tā lepojas, un vienmēr aktuālo 
tēmu – vīrieša lomu sabiedrībā – runā-
jam ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju 
Anitu Slokenbergu.

– Pateicoties reorganizācijai, Austrumu slim-
nīca pašlaik ir lielākā slimnīca Latvijā. Ko jums 
šīs izmaiņas ir devušas?
– Pirms septiņiem gadiem noslēdzās Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) 
reorganizācija, kuras rezultātā tika apvienotas 
vairākas medicīnas iestādes, kas agrāk darbojās 
neatkarīgi viena no otras. Šobrīd RAKUS ir lie-
lākā daudzpro�lu ārstniecības iestāde Latvijā, 
kurā pacientiem tiek nodrošināta daudzpusīga 
diagnostika un ārstēšana, tostarp arī tādos pro-
�los, kādos citās stacionārajās ārstniecības iestā-
dēs tā nav pieejama, piemēram, mikroķirurģija, 
plastiskā un rekonstruktīvā ķirurģija, politraumu 
pro�ls, bērnu surdoloģija, HIV un AIDS ārstēšana, 
toksikoloģija un sepse, izgulējumu, apdegumu 
un apsaldējumu ārstēšana, nacionālsociālistis-
kajā režīmā cietušo personu rehabilitācija, cilmes 
šūnu transplantācija, tuberkuloze, stereotaktiskā 
staru terapija onkoloģiskiem pacientiem un citas.
RAKUS ir arī lielākā valsts neatliekamās palīdzī-
bas sniedzēja, un tās sešos stacionāros ārstēšanu 
saņem pacienti, kuriem ir ļoti sarežģītas un neat-
liekami risināmas medicīniskas problēmas, ko 
nevar atrisināt zemāka līmeņa veselības aizsar-
dzības iestādēs.
– Vai pašreizējā �nansējuma apstākļos slim-
nīca spēj domāt par izaugsmi, par to, kā apkal-
pot vairāk pacientu?
2014. gada statistikas dati vēsta, ka stabili pie-
aug gan ambulatori ārstēto, gan arī stacionāro 
pacientu skaits. Pagājušajā gadā veselības aprū-
pes pakalpojumi nodrošināti 93 941 stacionāri ārs-
tētiem pacientiem, un slimnīca sniedza 505 601 
ambulatoro pakalpojumu. Kopumā pērn slimnī-
cas stacionāros ārstējušies par 575 pacientiem 
vairāk nekā pirms gada.
Palielinājies arī stacionāros veikto operāciju skaits 
– pērn tika izdarītas vairāk nekā 28 tūkstoši ope-
rāciju, kas ir par 9% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
– Ar ko, jūsuprāt, slimnīca šodien var īpaši 
lepoties? 
– Īpaši gribu atzīmēt augusta sākumā notikušu 
operāciju, kad, veiksmīgi sadarbojoties multidis-
ciplinārai ārstu komandai – hematoloģei, profeso-
rei Sandrai Lejniecei, urologam, asoc. profesoram 
Vilnim Lietuvietim un invazīvajai radioloģei Svet-
lanai Rudņickai –, kādam vīrietim tika veikta īpaši 
sarežģīta operācija. Pacientam, kuram ir hemofī-
lija, tika diagnosticēta ļoti reta patoloģija – labās 
nieres artērijas displāzija ar sekundāru gigantisku 
aneirismu. Tas bija nieres centrālā asinsvada pato-
loģisks bojājums – maisveida paplašinājums, kas 
izveidojies un sasniedzis deviņu centimetru dia-
metru, veidojot arī vairākas «kabatas». Pacien-
tiem ar asins recēšanas traucējumiem pat parasts 
dūriens var izraisīt plašu asiņošanu un radīt dzī-
vību apdraudošas sekas. Šim pacientam veselī-
bas problēmas bija skārušas arī otru nieri, kas vēl 
jo vairāk sarežģīja mediķu uzdevumu. Lai varētu 
veikt invazīvu iejaukšanos, pacienta sagatavošana 
tika uzsākta vairākas dienas pirms operācijas un 
to vadīja prof. S. Lejniece. Trīs stundas ilgajā ope-
rācijā, izmantojot mazinvazīvās tehnoloģijas un 

instrumentus, caur ļoti mazu 0,3 centimetru dia-
metra caurumu cirkšņa artērijā invazīvie radiologi 
nobloķēja asins plūsmu patoloģiskajā asinsvadā, 
noslēdza bojāto artēriju un viņiem izdevās sagla-
bāt trešdaļu pacienta labās nieres audu. Operācija 
noritēja bez komplikācijām, un pacients jau pēc 
dažām dienām devās mājās.
– Tā kā Austrumu slimnīca ir universitātes 
slimnīca, jūsu ikdienā ārstnieciskais darbs ir 
cieši saistīts ar zinātni un mācību darbu.
– Visos stacionāros notiek arī zinātniski pētnie-
ciskais darbs un tiek nodrošināta jauno ārstu 
apmācība. Slimnīca ir bāzes vieta Rīgas Stradiņa 
universitātes un Latvijas Universitātes studentu 
apmācībai, un te gan teorētiskās, gan praktiskās 
zināšanas apgūst ārsti rezidenti un doktoranti. 
Notiek sadarbība, pieredzes un zināšanu apmaiņa 
ar ārvalstu kolēģiem.
Tā, piemēram, septembra sākumā RAKUS pirmo 
reizi ieradās viens no pasaules ārstu elites pār-
stāvjiem invazīvajā neiroradioloģijā profesors 
Renē Čapo no A. Krupa slimnīcas Esenē, Vācijā, 
lai veiktu trīs īpaši augstas sarežģītības operācijas 
pacientiem ar galvas asinsvadu patoloģijām, tajās 
pielietojot jaunu, Eiropā nesen izmantot sāktu 
embolizācijas materiālu. Paraugoperācijās pie-
dalījās slimnīcas invazīvie radiologi, un tās tika 
veiktas diviem pacientiem no Latvijas un vienam 
pacientam no Krievijas, kurš mūsu valstī bija iera-
dies kā medicīnas tūrists, jo Krievijā viņa veselības 
problēmas nebija iespējas atrisināt.

– Vasaras sākumā Austrumu slimnīca tika 
iesaistīta militārās mācībās, kādas līdz šim 
Latvijā nebija notikušas. Ko tas jums ir devis?
– Jūnijā RAKUS mediķiem bija iespēja pārbau-
dīt savu gatavību atbilstoši reaģēt ārkārtas un 
katastrofu situācijās, un viņi saņēma ļoti labu 
sava darba novērtējumu. Latvijā norisinājās ASV 
speciālo spēku militārās mācības Saber Strike, 
kas tika organizētas sadarbībā ar RAKUS. Šī bija 
pirmā reize Latvijas vēsturē, kad militārās mācī-
bas notika civilajā slimnīcā. Mācību laikā tika 
modelēta situācija, ka militāro uzdevumu izpil-
des laikā notiek nelaimes gadījums, kurā ir cie-
tis liels skaits ASV karavīru. Lai izvērtētu ārstu un 
personāla spēju strādāt augsta stresa apstākļos 
un pielāgoties negaidītiem notikumu pavērsie-
niem, mācību procesā bija iekļautas arī dažas 
provokācijas un atkāpes no pirms mācībām 
saskaņotā plāna. Cietušie ar helikopteriem un 
autotransportu tika nogādāti RAKUS Neatlie-
kamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klī-
nikā. Mācībās piedalījās arī ASV speciālo spēku 
mediķi – militārie ārsti.
Par izcilu sniegumu šajās mācībās RAKUS ir saņē-
musi atzinības rakstu. ASV Aizsardzības ministrijas 
Armijas daļas Speciālo spēku vienības komandiera 
Pītera Frišholca parakstītajā atzinības rakstā ir cil-
dināts slimnīcas personāla ieguldījums mācību 
plānošanā un efektīvā realizēšanā. Augstu novēr-
tēta personāla profesionalitāte, stresa izturība un 
spēja saglabāt augstas darba spējas.

Mācībās tika modelēta ārkārtas situācija, taču arī 
ikdiena Austrumu slimnīcā ir dinamiska un jaunu 
izaicinājumu pilna.
– Jūs tikko stāstījāt par militārajām mācībām, 
kas mums vairāk saistās ar vīrišķo dzīves pusi. 
Kādu jūs, būdama sieviete un vadīdama lie-
lāko Latvijas slimnīcu, šodien redzat Latvi-
jas vīrieti?
– Jebkura cilvēka dzīves kvalitāte saistīta ar vese-
lību, un vārds «veselība» latviešu valodā ir cieši 
saistīts ar vārdu «veselums». Tātad cilvēks ir vesels 
ne tikai tad, kad jūtas labi un viņam nekas nesāp, 
bet arī tad, kad viņa ķermenis, sirds un prāts veido 
harmonisku veselumu.
Šajā ziņā īpaša uzmanība jāpievērš vīriešu veselī-
bai – gan �ziskajiem (�zioloģiskajiem) paramet-
riem, gan psihoemocionālajam līdzsvaram. Nav 
noslēpums, ka vīrieša vidējais mūža ilgums Lat-
vijā ir apmēram desmit gadus īsāks nekā sievie-
tēm. Tiešu priekšnosacījumu, kāpēc tā būtu jābūt, 
nav. Taču netieši varam atrast veselu veicinošo 
faktoru virkni, kas noved pie šāda rezultāta. Gal-
venokārt šie faktori darbojas sabiedrības stereo-
tipu sistēmas ietvaros: ir pieņemts uzskatīt, ka 
vīrietim nepieklājas izrādīt (un pat varbūt nereti 
arī piedzīvot un just) liekas emocijas. Vienīgās 
emocijas, ko drīkst izrādīt un paust, ir dusmas. 
Tas noved pie situācijām, kad tā vietā, lai skumtu, 
sērotu, raudātu atbilstoši pārdzīvotajam, vīrieši 
izrāda tikai dusmas, kas vēl vairāk paaugstina 
vispārējo stresa līmeni gan viņiem pašiem, gan 
ģimenei un citiem apkārtējiem. Tādējādi caur-
mērā vīriešu dzīvē stresa līmenis ir augstāks, un 
distresa situācijas izraisa gan psihosomatiskās 
slimības, gan palielina iespēju kļūdīties un tādē-
jādi iekļūt dažāda veida nelaimes gadījumos un 
traumatiskās situācijās.
Negatīvu iespaidu un slimības rosinošu iespaidu 
uz veselību atstāj arī vairākas mūsu izglītības sis-
tēmā izplatītas tendences – bērnu mazkustīgums, 
sekmju un spēju vērtēšana tikai no intelekta attīs-
tības un nevis no �ziskā brieduma vai emocionā-
lās inteliģences skatpunkta.
– Kādam vajadzētu būt vīrietim, kurš ir sevis 
paša, savas ģimenes un visas sabiedrības 
balsts? 
– Mans skatījums ir šāds: tas ir nobriedis vīrie-
tis, kurš attīstījis sevī harmonisku saskaņu starp 
�zisko sagatavotību, stabilu psihoemocionālo stā-
vokli un pareizu vērtību izpratni. Par šādu vīrieti 
cilvēks nekļūst vienā dienā, nedēļā vai mēnesī. 
Lai sasniegtu briedumu, ir jānoiet garš attīstības 
ceļš, nenogurstoši jāstrādā pašam ar sevi visos 
līmeņos – �ziskajā, emocionālajā, intelektuālajā 
un garīgajā.
Mūsdienu pasaulē šis darbs nav viegls, taču, ja tas 
netiek veikts, dzīves situācijas itin bieži sagādā 
cilvēkam sāpīgas mācībstundas. Taču mēs dzīvo-
jam ne tikai tādā laikmetā, kur informācija tiecas 
aizstāt kultūru, patērētāju attieksme – godbijību 
un virspusīgums – pamatīgumu; mēs dzīvojam 
laikmetā, kur mums ir ļoti liela brīvība. Mums pie-
der domu brīvība, vārdiskā, pārvietošanās, reli-
ģiskā un daudzas citas brīvības. Būtu pat grūti 
nosaukt, kādas brīvības mums šodien trūkst. 
Tādējādi mums ir arī izvēles brīvība attīstīties, lai 
kļūtu par nobriedušām personībām.
Novēlu visiem vīriešiem izvēlēties personības piln-
veidošanās ceļu, jo tikai tā vīrietis var pilnībā pie-
pildīt savas dzīves vislielāko uzdevumu un pilnībā 
realizēt sevi. Nobriedis, sevis realizējis vīrietis ir 
drošs atbalsts visiem – vai tas būtu cīņā, ģimenes 
lokā vai sabiedrībā kopumā.

ATTĪSTĪBA

Anita Slokenberga: «Jebkura cilvēka dzīves kvalitāte saistīta ar veselību, un vārds 
«veselība» latviešu valodā ir cieši saistīts ar vārdu «veselums». Tātad cilvēks ir vesels 
ne tikai tad, kad jūtas labi un viņam nekas nesāp, bet arī tad, kad viņa ķermenis, sirds 
un prāts veido harmonisku veselumu.»
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Vīriešuveselības avīze

ANNA KALNIŅA

Tikai sakārtotā vidē, kur pacientam ir 
skaidrs, kādi izmeklējumi viņam nepie-
ciešami un pienākas, kādas manipulācijas 
kompensē valsts, bet par ko būs jāpie-
maksā pašam, viņš var justies labi, ir pār-
liecināts urologs Egils Vjaters, P. Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas Urolo-
ģijas centra vadītājs un Latvijas Urologu 
asociācijas prezidents.

Vīriešu Veselības avīzei viņš stāsta par to, kāda 
situācija valda Latvijas uroloģijā šodien, kā attīs-
tās pacientiem pieejamā palīdzība un kas būtu 
jāliek aiz auss ikkatram valsts iedzīvotājam.

– Kāda šobrīd ir situācija uroloģijā Latvijā, kā 
jūs to vērtējat?
Latvijā uroloģija ir augstākā līmenī nekā mūsu 
medicīna kopumā. Galvenokārt tas saistīts ar 
Urologu asociācijas aktīvo darbību, kā arī veikto 
izglītojošo darbu. Uzskatu, ka līmenis ir augstāks, 
nekā valsts un sabiedrība to ir veidojusi. Medicī-
nas attīstība kopumā ir proporcionāla tam, ko 
grib valsts un sabiedrība. Bet, protams, nekas 
nav ideāls, un arī uroloģijā mēs varam vēlēties 
vēl ko vairāk.
– Ar ko, pēc jūsu domām, saistītas galvenās 
problēmas? 
– Pirmām kārtām tas, protams, ir naudas jautā-
jums. Finansējums ir nepietiekams, un arī esošais 
netiek racionāli izmantots. Tāpat arī valsts līmenī 
nav noteikta plāna – cik speciālistu un kur ir vaja-
dzīgi, kādas ir citas nepieciešamības. Salīdzinot ar 
Angliju, mums ir daudz urologu, bet, salīdzinot ar 
Vāciju un Grieķiju, – maz.
Galvenais trūkums, ko es redzu un pie kā arī aso-
ciācija strādā, ir urologu pieejamība, kvalitatīvas, 
mūsdienām atbilstošas aprūpes nodrošināšana. 
Uroloģijas pakalpojumi nav pieejami visā valstī. 
Pirms kāda laika urologi bija pieejami tikai Rīgā, 
bet tagad esmu lepns: ir izveidota Uroloģijas 
nodaļa Liepājas slimnīcā, kur strādā četri speciā-
listi, un divi spēcīgi urologi strādā arī Valmieras 
slimnīcā. Viskritiskākā situācija ir Latgalē, jo tur 
urologu faktiski nav. Bet cilvēkam no Latgales uz 
Rīgu atbraukt ir problemātiski, un patiesībā viņam 
tik tālu nemaz nevajadzētu braukt. Ir jābūt reģio-
nālajiem centriem.
– Vai situāciju nav iespējams uzlabot ar spe-
ciālista pieejamību, piemēram, reizi nedēļā?
– Lai runātu par kvalitatīvu uroloģisko aprūpi, kā 
arī palīdzību akūtos gadījumos, tostarp ķirurģis-
kām manipulācijām, jābūt nodaļai, kurā strādā vis-
maz trīs urologi. Ja mēs apmācām speciālistu, kurš 
dodas uz reģionu un strādā viens, viņš tāpat nevar 
sniegt visu nepieciešamo palīdzību. Kaut vai ope-
rēt viņš viens nevar. Arī tad, ja es aizbrauktu uz 
laukiem sniegt ambulatoru palīdzību, es to viens 
nevarētu darīt. Rezultātā speciālistam zūd kvali-
�kācija. Jābūt nodaļai, kā arī nepieciešamajam 
nodrošinājumam. To, ka šādu nodaļu iespējams 
izveidot, pierāda Liepāja.
Reģionu domēm un slimnīcu vadībām ir jāsap-
rot, ka cilvēkiem ir jānodrošina iespēja saņemt 
adekvātu palīdzību. Mēs varam sagatavot speciā-
listus, taču vietējiem pārstāvjiem ir viņi jāmotivē, 
jārosina vēlme strādāt reģionos. Šobrīd adminis-
tratīvā kārtā interesi par uroloģiskās palīdzības 
attīstību izrāda Daugavpils slimnīca, tā ka vismaz 
tur aprūpe būs.
– Taču speciālistu trūkums reģionos nav vie-
nīgā problēma, kas apgrūtina pacienta nokļū-
šanu pie ārsta?

– Ir nepietiekams �nansējums ambulatorajai aprū-
pei, un tas nozīmē, ka jāizstāv gara rinda, lai ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu nokļūtu pie speciālista. 
Turklāt 50% gadījumu pacienti tiek nosūtīti pie 
speciālista nesagatavoti vai arī tad, kad viņiem šī 
konsultācija nemaz nav nepieciešama. Protams, 
vēl traģiskāk ir tad, ja pacients netiek nosūtīts 
pie urologa tad, kad tas patiešām ir vajadzīgs…
Optimāli būtu, ja pacients ierastos pie urologa 
ar visu nepieciešamo izmeklējumu – analīžu, 
ultrasonogrā�jas – rezultātiem. Tad bieži vien 
būtu nepieciešama vien vizīte vai divas. Bet, ja 
pacients ierodas nesagatavots, tad šādai kon-
sultācijai nav jēgas, nepieciešama nākamā. Tādas 
situācijas «noēd» valsts apmaksāto konsultāciju 
kvotas, līdz ar to tie ir lieki izdevumi valstij, kā arī 
garāka rinda citiem.
Lai situāciju uzlabotu, jau piecus gadus Latvijas 
Urologu asociācija strādā ar ģimenes ārstiem: 
visos reģionos notiek projekta Uroloģijas skola 
nodarbību cikls, kur ģimenes ārsti tiek informēti 
par diagnozēm, ārstēšanu, arī nepieciešamajiem 
izmeklējumiem. Tas ir ilgstošs darbs, kura rezultāti 
jau ir redzami, bet, protams, vairāk kvotu situāciju 
uzlabotu vēl vairāk.
– Kā ir ar pacientiem? Vai arī viņi kļūst izglīto-
tāki un apzinīgāki?
– Ir izdevušās akcijas par vīriešu veselību, aktīvi 
strādājam pacientu izglītošanā. Kopā ar Eiropas 
Urologu asociāciju veidojam materiālus pacientu 

informēšanai, lai viņi nekļūtu par upuri negodī-
giem ārstiem. Ir redzams, ka pacientu apzinīguma 
līmenis ir audzis, iedzīvotāji ir kļuvuši izglītotāki.
Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka pacientu iemaksas 
ir par augstu, rindas ir par garu, tāpēc cilvēki ar 
maziem ienākumiem uz pro�laktiskajām pārbau-
dēm vai arī ar nelielām sūdzībām pie ārsta neiet. 
Līdz ar to viņi tiek atvesti uz slimnīcu ar jau ielais-
tām slimībām.
Cita problēma: ir zināmi cilvēki Rīgā un Ludzā, kas 
uzdod sevi par urologiem un konsultē pacientus 
valsts medicīnas iestādēs, bet patiesībā viņiem 
urologa serti�kāta nav. Līdz ar to pastāv bažas 
par konsultāciju kvalitāti. Tāpēc iesaku pacientiem 
pārbaudīt, vai viņa izvēlētā ārsta vārds atrodams 
Latvijas Urologu asociācijas mājas lapā publicē-
tajā serti�cēto urologu sarakstā.
Jāsecina, ka kļūt par slimnieku mūsdienās ir grūti, 
jo pieejamības, rindu un �nansiālā stāvokļa dēļ 
ir apgrūtināta pacientu nonākšana pie speciālis-
tiem un diagnozes.
– Kādas šobrīd ir visbiežākās diagnozes un 
kā attīstās pacientiem pieejamā palīdzība?
– Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, ir tendence pie-
augt onkoloģiskajām diagnozēm, taču, pirms 
izdarīt secinājumus, ir jāņem vērā objektīvie 
faktori: saslimšanas gadījumu skaits pieaug, 
jo pieaug cilvēku dzīves ilgums. Latvijas gadī-
jumā daudzi gados jauni cilvēki aizbrauc no 
valsts, atstājot šeit gados vecākus iedzīvotājus, 

arī kopējais iedzīvotāju skaits samazinās, tāpēc 
procentuāli pieaug atsevišķu diagnožu biežums. 
Tajā pašā laikā ievērojami uzlabojas onkoloģisko 
pacientu dzīvildze.
Tāpat izplatītas slimības ir nierakmeņi un labda-
bīga prostatas hiperplāzija, kā arī urīna inkonti-
nence, kas skar gan sievietes, gan vīriešus. Bet 
mūsdienās tā nav kaite, ar kuru jāsamierinās – tā 
ir izārstējama slimība.
Ja skatāmies uz šīm četrām slimību grupām, tad 
jāatzīst, ka tehnoloģijas un palīdzība ir ievēro-
jami attīstījusies. Lielākoties tās ir mazinvazīvās 
tehnoloģijas, kas ļauj pacientiem iespējami ātri 
atgriezties ikdienas un darba dzīvē. Labdabīgas 
prostatas hiperplāzijas ārstēšanā ir uzlabojušies 
gan medikamenti, gan arī operāciju veidi, kas 
ir kļuvuši pacientam draudzīgāki. Nierakmeņu 
gadījumā tās ir lāzertehnoloģijas un �broinstru-
menti, tāpat arī ievērojami pieaugusi ārstu kva-
li�kācija. Inkontinences pacientiem uzlabojusies 
diagnostika, kā arī pieejamā palīdzība. Diemžēl 
ir daļa operāciju, kas pagaidām vēl nav iekļautas 
valsts apmaksāto manipulāciju sarakstā. Taču tas 
neskar tikai inkontinences slimniekus: kopš krī-
zes gadiem kompensētās palīdzības klāstā nav 
ieviesta neviena jauna metode.
– Kāds ir jūsu vēlējums pacientiem un Latvi-
jas sabiedrībai?
Uzskatu, ka nevajag visas problēmas un trūku-
mus novelt uz valsti, jo valsts esam mēs paši. 
Iesaku pacientiem cīnīties par savām tiesībām, 
jo pacientu spēks ir liels. Ja, piemēram, labdabīgas 
prostatas hiperplāzijas pacienti izveidotu bied-
rību un pieprasītu valsts apmaksātas operācijas, 
esmu 100% pārliecināts, ka to varētu panākt. Kā? 
Pirmkārt, jāmaksā nodokļi, otrkārt, jādomā, par ko 
balsot vēlēšanās, treškārt, jākontrolē, kur nauda 
paliek. Pacientiem ir jāsaprot: ja viņi necīnīsies, 
nekas arī nenotiks. Sabiedrībai ir jābūt aktīvākai. 
Man kā speciālistam ir jādomā par savas ārstu 
komandas darbu, par aprīkojumu, par kvalitatīvi 
sniegtu palīdzību pacientam, tā izdarot visvairāk, 
un man nebūtu jātērē savs laiks, domājot par to, 
ka pacients netiek uz šo operāciju, jo viņam pie-
trūkst kvotu…

Egils Vjaters: «Optimāli būtu, ja pacients ierastos pie urologa ar visu nepiecie-
šamo izmeklējumu – analīžu, ultrasonogrāfijas – rezultātiem. Tad bieži vien būtu 
nepieciešama vien vizīte vai divas. Bet, ja pacients ierodas nesagatavots, tad šādai 
konsultācijai nav jēgas, nepieciešama nākamā. Tādas situācijas «noēd» valsts apmak-
sāto konsultāciju kvotas, līdz ar to tie ir lieki izdevumi valstij, kā arī garāka rinda 
citiem.»
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Kļūt par slimnieku mūsdienās ir grūti
ATTĪSTĪBA

Ārsti uz 10 000 iedzīvotāju
Praktizējošie ārsti uz 10 000 iedzīvotāju
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILZE AUSTRUMA

Tāpat kā sievietēm ģenētiski ir dzemde, 
vīriešiem ir priekšdziedzeris, kurš daļai 
stiprā dzimuma pārstāvju, sākot no 
45–50 gadu vecuma, var palielināties.

Kāpēc tā notiek, kad tam jāsāk pievērst uzma-
nība un kā ar to cīnīties, noskaidrosim sarunā ar 
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uro-
logu Pēteri Vaganovu.

– Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?
– Katram vīrietim, tāpat kā jebkuram vīriešu kār-
tas zīdītājam, ir priekšdziedzeris, kas atrodas zem 
urīnpūšļa. Dzīves laikā tas var palielināties, un to 
sauc par labdabīgu prostatas hiperplāziju (LPH). 
Jāteic, ka LPH ir histoloģiska diagnoze, kuru, ska-
toties mikroskopā, nosaka patologs anatoms jeb 
dakteris, kas pēta cilvēka audus. Ja vīrietim ir LPH, 
mikroskopā var redzēt, ka priekšdziedzera audi ir 
palielinājušies apjomā.
Vīrietim prostata parasti darbojas nevaino-
jami līdz 45–50 gadu vecumam. Kāpēc dažiem 
šie dziedzera audi sāk palielināties, īsti neviens 
vēl izskaidrot nevar, bet tā tas notiek. Prostatas 
audiem piebriestot un palielinoties, vīrietim tiek 
nospiests urīna izvadkanāls, līdz ar to viņš to sāk 
izjust kā apgrūtinātu urīna izvadi jeb urinēšanu. 
To var salīdzināt ar situācijām, kad pa mazu cau-
rumiņu no paciņas jāizspiež ārā liels daudzums 
majonēzes – tas nebūt nav viegli izdarāms. Ja šajā 
gadījumā nenotiek iejaukšanās ar zālēm vai galējā 
variantā ar operāciju, tas var novest pie sabojāta 
urīnpūšļa. Sākumā urīnpūšļa sieniņas kļūst biezas, 
savukārt vēlāk, kad caur mazo caurumiņu vīrietis 
vairs nespēj izspiest urīnu, tās, gluži otrādi, top 
plānas, un pacientam iestājas tā saucamā urīna 
aizture, kad pūslis vairs nespēj izspiest urīnu. Līdz 
ar to vīrietim visu laiku pūslī ir zināms urīna dau-
dzums. Tas nebūt nav labi, jo rezultātā var veido-
ties iekaisums. Atstājot urīnpūsli šādā stāvoklī, tas 
ar laiku pieaug ar saistaudiem un zaudē savu funk-
ciju. Līdz ar to novēlota operācija var efektu vairs 
nedot, jo, ja urīnpūslis vairs nestrādā, ir sabojājies, 
urīns normālā veidā netiek izvadīts.
Ja pūslis neiztukšojas, urīns pa urīnvadiem var 
tecēt atpakaļ uz nierēm un bojāt tās. Ja urīns 
netiek pienācīgi izvadīts no organisma, nieru sara-
žoto urīnu organismam nav kur likt, līdz ar to tās 
lēnām sāk pārtraukt ražot urīnu, un pacientam 
var iestāties nieru mazspēja. Līdz ar to šī mazā 
caurumiņa dēļ, kas netiek laikus paplašināts vai 
nu ar zālēm, vai ar operāciju, vīrietim var attīstīties 
neatgriezeniska nieru mazspēja, un visu atlikušo 
mūžu viņš būs spiests trīs reizes nedēļā pieslēgt 
mākslīgo nieri. Varbūt, ka par daudz biedēju, bet 
tā var notikt, ja vīrietis ilgstoši nepievērš uzma-
nību savas prostatas veselībai.
– No cik gadu vecuma vīrietim būtu jāsāk 
domāt par došanos pie urologa arī tad, ja nav 
sūdzību un nekas nekaiš?
– Ja nav sūdzību un nekas nekaiš, vīrietim pie uro-
loga jāsāk nākt no 45–50 gadu vecuma. Taču, ja 
ģimenē pa tēva līniju ir bijis prostatas ļaundabīgs 
audzējs, tad tas jādara jau ātrāk – no 40 gadiem. 
Tas vairāk ir saistīts ar prostatas vēža pro�laksi. 
Savukārt, ja pacientam ir sūdzības, ir tā saucamie 
apakšējo urīnceļu vai lejas urīnceļu simptomi, tad 
neatkarīgi no vecuma pie ārsta jānāk, tiklīdz šie 
simptomi parādījušies. Tāpat uz vecumu nevaja-
dzētu skatīties, ja pacientam ir sūdzības par urinē-
šanas traucējumiem. Vīrietis var internetā atrast 
Starptautisko prostatas simptomu skalu (var mek-
lēt pēc angliskā saīsinājuma IPSS vai latviskā SPSS), 
to aizpildīt un tādā veidā izvērtēt savas prostatas 

veselību. Un tad var nākt pie ārsta. Ja nav sūdzību, 
sasniedzot 40–45 gadu vecumu, pie ārsta vaja-
dzētu nākt reizi gadā, bet, ja ir kādi simptomi vai 
izmaiņas analīzēs, tad urologa kontrole nepiecie-
šama biežāk – vismaz divas reizes gadā.
– Kādi ir biežākie simptomi, izpausmes, izņe-
mot jau pieminēto prostatas palielināšanos 
un apgrūtinātu urinēšanu, kas var liecināt, 
ka ar vīrieša veselību kaut kas nav kārtībā un 
jādodas pie speciālista?
– Kā jau es teicu, lai saprastu, ka ar prostatu kaut 
kas nav kārtībā, atliek aizpildīt SPSS. Tajā ir sep-
tiņi jautājumi, uz kuriem atbildot, vīrietim uzreiz 
būs skaidrs, vai tas, kas viņam traucē, ir saistīts ar 
prostatu. Bieži pacienti atnāk pie urologa ar sūdzī-
bām par sāpēm starpenē, vēdera lejas daļā, krustu 
rajonā. Internetā salasās visdažādāko informāciju 
par tā saucamo prostatītu, nāk pie urologa un 
stāsta. Visbiežāk minētie simptomi vispār ir sais-
tīti ar neiroloģiskiem traucējumiem. Vīriešiem tās 
var būt muguras problēmas, kuņģa zarnu trakta 
saslimšanas. Ja mēs paskatāmies uz SPSS, tad tur 
ir aprakstīti tādi simptomi kā vājāka urīna strūkla, 
biežāka urinēšana, došanās uz labierīcībām naktī, 
sasprindzinājums urinējot, tā saucamā terminālā 
pilēšana, pabeidzot urinēt u.c. Tie ir labdabīgas 
prostatas palielināšanās simptomi. Bet kaut kādas 
sāpes, it īpaši tādas, kas izstaro uz kājām vai sēkli-
niekiem, visbiežāk ir saistītas ar pavisam ko citu. 
Vēlreiz atkārtošos: lai saprastu, ka kaut kas nav 
kārtībā ar prostatu, pilnībā pietiek aizpildīt SPSS. 
Protams, ja ir sāpes urinējot, bieža, sāpīga urinē-
šana vai asins piejaukums urīnā, tā noteikti vairs 

nebūs LPH simptomātika, tās jau būs komplikā-
ciju pazīmes vai vēl vairāk – kādas ļaundabīgas 
slimības pazīmes.
– Ja, aizpildot SPSS, vīrietis konstatē, ka tie-
šām kaut kas nav kārtībā, ar ko viņam jāsāk – 
ar ģimenes ārstu vai tomēr uzreiz jānāk pie 
urologa? 
– Vēlams, lai viņa ģimenes ārsts būtu apmeklē-
jis Latvijas Urologu asociācijas rīkotās urosko-
las un būtu informēts par to, kādi izmeklējumi 
nepieciešami pirms došanās pie urologa. Šobrīd, 
kad pacientam ar ģimenes ārsta nosūtījumu ir 
grūti tikt pie urologa, turklāt, kā var lasīt presē 
un sociālajos tīklos, šogad jau beigušās kvotas, 
nepietiks atnākt pie urologa tikai ar aizpildītu 
SPSS. Ja pacients atnāks bez jebkādām analīzēm 
un izmeklējumiem, uz šīm pārbaudēm viņu būs 
spiests norīkot urologs, un tad pacientam būs vēl-
reiz pie viņa jānāk. Tāpēc vislabāk vispirms griez-
ties pie sava ģimenes ārsta, kurš nozīmēs visus 
nepieciešamos izmeklējumus. Tur nav nekā sarež-
ģīta, patiesībā tikai četri elementāri izmeklējumi: 
parastā urīna analīze, PSA jeb prostatas speci�skā 
antigēna analīze, kreatinīns (nieru funkcijas rādī-
jums) un ultrasonogrā�ja vēdera dobumam. Līdzi 
vēl jāpaņem aizpildīta SPSS. Tas arī ir viss – vairāk 
neko nevajag. Nevajag taisīt nekādus speci�skus 
izmeklējumus prostatai – prostatas sonogrā�ju 
vai vēl jo vairāk kaut kādas nepatīkamas prosta-
tas izmeklēšanas caur taisno zarnu, kas ir pilnīgi 
bezjēdzīgas un pacientam nepatīkamas. Urologu 
neinteresē, kā bildēs izskatās prostata. To, ka tā ir 
palielināta, mēs tāpat redzēsim. Urologu interesē, 

kā izskatās urīnpūslis, vai nav sabiezēta tā siena, 
vai urīnpūslī nav izveidojušies akmeņi. Kā arī tas, 
vai urīnpūslī neredz audzēju, vai nav nierakmeņu, 
kā izskatās nieres, vai tās nav cietušas no neārstē-
tas prostatas. Tāpēc mums ir nepieciešama tikai 
parastā vēdera ultrasonogrā�ja.
Ja pacienta ģimenes ārsts ir apmeklējis viņiem 
domāto uroskolu, kur mēs stāstām par ģimenes 
ārsta kompetenci uroloģisko kaišu gadījumā, 
tad ģimenes ārsts viņu atsūtīs pie urologa jau 
sagatavotu, ar izmeklējumiem, savukārt no uro-
loga kabineta viņš iznāks jau ar rekomendāci-
jām un nozīmētu ārstēšanu. Tad nebūs tā, ka 
pacients atnāk pie manis ar sūdzībām, bet es 
viņam nozīmēju četrus manis minētos elemen-
tāros izmeklējumus. Tad viņam būs lielas acis un 
loģisks jautājums: kāpēc man nācās gaidīt pus-
otru mēnesi, lai saņemtu nozīmējumu uz urīna 
analīzi, vai mans ģimenes ārsts to nevarēja izdarīt?
– Ja urologs secina, ka pacientam ir LPH, kādas 
ir ārstēšanas iespējas?
– Mūsdienās ārstēšanas iespējas ir ļoti plašas. 
Prostatas medikamentozā ārstēšana vismaz 
pēdējos četrus piecus gadus ir nostabilizējusies 
vienā līmenī, sasniedzot diezgan labus rezultā-
tus. Pateicoties šiem medikamentiem, ārstiem 
aizvien mazāk prostatas jāoperē. Šobrīd pacients 
var lietot medikamentus, kas samazina prostatu, 
turklāt krietni attālina operācijas vai dažādu kom-
plikāciju iespēju. Vēl mēs varam pielietot kombi-
nētu ārstēšanu, lai pacienti jau šodien justos labi 
un viņi nebūtu jāoperē pēc pieciem septiņiem 
gadiem. Mēs varam apstādināt slimības progre-
siju. Vienīgais, vīriešiem ir jāsaprot, ka LPH ir tieši 
tāda pati hroniska saslimšana kā cukura diabēts, 
hroniska sirds mazspēja vai paaugstināts arte-
riālais asinsspiediens. Tas nozīmē, ka ārstēšana 
nebūs dažu nedēļu vai pat mēnešu kurss, proti, 
nebūs tā, ka vīrietis padzers zāles un izveseļosies. 
Diemžēl šī ārstēšana būs ilgstoša: lai panāktu 
vēlamo efektu, medikamenti būs jālieto vismaz 
2–4 gadus.
Ja runājam par operāciju, tad izoperēt LPH mūs-
dienās Latvijā nav nekādu problēmu. Pie mums 
ir pieejamas visas tās pašas metodes, kas citviet 
pasaulē. Mēs varam operēt prostatu vaļēji vai ar tā 
saucamo transuretrālo rezekciju jeb TUR metodi. 
Tāpat Latvijā strauji attīstās arī lāzerķirurģija, kuras 
efekts ir tāds pats, toties pastāv mazāka asiņoša-
nas iespēja, nekā izmantojot vaļēju operāciju. Ja 
pacients būs ilgstoši lietojis medikamentus, kas 
samazina prostatu, tomēr viņam būs nepiecie-
šama operācija, tad mazāku prostatu ir daudz 
vieglāk operēt. To var izdarīt caur urīnizvadka-
nālu, netaisot griezienus ādā. Tātad, ja pacients 
būs regulāri apmeklējis savu urologu, tad arī ope-
rācija būs mazāk traumatiska.
– Ja vīrietim ir kādas problēmas, ko jūs 
ieteiktu baiļu pārvarēšanai, lai viņš tomēr 
aizietu pie urologa?
– Šajā intervijā esmu izstāstījis, kādas var būt sekas 
(komplikācijas un nedienas), ja vīrietis laikus neat-
nāk pie ārsta. Tāpēc es gribētu teikt savādāk – 
nevis lai vīrieši nebaidās nākt pie urologa, bet tieši 
otrādi – baidās no slimības sarežģījumiem un nāk. 
Jo savlaicīgāk atnāks (tad, kad nekas netraucē), jo 
labāk. Galvenais ir negriezties pie ārsta novēloti. 
Novēlotā gadījumā ārstēšana būs daudz sarežģī-
tāka, ilgstošāka, dārgāka un mazāk efektīva. Pro-
�laktiskie pasākumi būs daudz lētāki un daudz 
mazāk veselību skaroši.
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Pēteris Vaganovs: «Vislabāk vispirms griezties pie sava ģimenes ārsta, kurš nozīmēs 
visus nepieciešamos izmeklējumus. Tur nav nekā sarežģīta, patiesībā tikai četri ele-
mentāri izmeklējumi: parastā urīna analīze, PSA jeb prostatas specifiskā antigēna 
analīze, kreatinīns (nieru funkcijas rādījums) un ultrasonogrāfija vēdera dobumam. 
Līdzi vēl jāpaņem aizpildīta SPSS.»

Vīriešu pusmūža problēma – prostatas palielināšanās
Informācija par prostatas veselību (labdabīgu prostatas 
hiperplāziju) internetā – www.uroweb.lv
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Vīriešuveselības avīze

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

Urinācijas simptomi Nekad Reti Mazāk kā 
pusi reižu

Apmēram 
pusi reižu

Vairāk kā 
pusi reižu

Vienmēr

1. Cik bieži Jums ir bijusi sajūta, ka pēc urinācijas urīnpūslis pil-
nībā neiztukšojas? 0 1 2 3 4 5

2. Cik bieži divu stundu laikā pēc urinācijas Jums ir bijusi vajadzība 
urinēt atkal? 0 1 2 3 4 5

3. Cik bieži urinācijas laikā strūkla ir vairākkārt pārtraukusies un 
atsākusies no jauna? 0 1 2 3 4 5

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

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

6. Cik bieži Jums, uzsākot urināciju, ir nācies piepūlēties 
vai sasprindzināties? 0 1 2 3 4 5

7. Cik reižu Jums laikā no gulētiešanas līdz celšanās brīdim nākas 
mosties, lai urinētu? 0 reizes 1 reizi 2 reizes 3 reizes 4 reizes 5 reizes

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:  

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

Viduvēja Neapmieri-
noša

Slikta

8. Kā Jūs justos, ja urinācija turpmākās dzīves laikā saglabātos 
tāda, kā pašreiz? 0 1 2 3 4 5

KOPĒJAIS DZĪVES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS:  
KOPĀ:  

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

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

Labdabīga prostatas hiperplāzija - cik labdabīga?

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

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

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

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

Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?

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

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

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

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

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

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

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

Lai saņemtu konkrētus medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.
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1. Napalkov P, Maisonneuve P, Boyle P. Worldwide patterns of prevalence and mortality from benign prostatic hyperplasia. Urology. 1995; 46: 41-46.
2. McVary KT. BPH: epidemiology and comorbidities. Am J Manag Care. 2006; 12: S122-128.
3. Garraway WM, Russell EB, Lee RJ, et al. Impact of previously unrecognized benign prostatic hyperplasia on the daily activities of middle-aged and 
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4. Levy A, Samraj GP. Benign prostatic hyperplasia: when to ‘watch and wait,’ when and how to treat. Cleve Clin J Med. 2007; 74 Suppl 3: S15-20.
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Vīriešuveselības avīze

BENITA BRILA

Ārsts urologs Jānis Kārkliņš, runājot par 
vīriešu veselību, salīdzināt «toreiz» un 
«tagad» var plašā amplitūdā. Šoruden 
aprit 51 gads, kopš jaunais speciālists sāka 
strādāt Rūjienas slimnīcā. Pēc tam viņš 
32 gadus strādājis Valmieras slimnīcā, 
vadījis uroloģijas nodaļu, un 22 gadus 
pieņem pacientus arī privātpraksē.

Viņa darbā pusgadsimta laikā notikuši lielāki un 
mazāki apvērsumi, satricinājumi un revolūcijas 
bijušas arī medicīnā. Bet pārējais ir ikdiena, kurā 
gūts ne mazums atziņu par mainīgajiem un pastā-
vīgajiem lielumiem vīrieša veselībā.

– Man kā urologam svarīgs vīrieša veselības rādī-
tājs ir prostata jeb priekšdziedzeris, kas nosaka 
visu vīrieša būtību. Kāpēc šobrīd pasaulē un 
sevišķi Latvijā saasināta uzmanība pievērsta 
prostatas veselībai? Prostata ir ļoti svarīgs orgāns, 
kas ietekmē visu vīrieša veselību kopumā un 
būtiski piedalās reproduktīvajos procesos. Tātad 
mums kā tautai, kam aktuāls ir dzimstības pie-
augums, svarīga ir katra mūsu vīrieša veselība 
un ilgdzīvošana.
Uzskats, ka prostatas saslimšanas agrāk bija retāk 
sastopamas, ir maldinošs, jo mums ļoti palīdz 
kolēģi kardiologi. Tos vīriešus, kas agrāk nomira, 
kardiologi tagad izglābj. Eventuālie miršanas kan-
didāti ir dzīvi un nosacīti veseli. Gados vecākiem 
vīriešiem, kam prostatas daļa, kas aptver urīniz-
vadkanālu, atsāk augšanu, konstatējam prostatas 
labdabīgo hiperplāziju, citiem atklājam prostatas 
vēzi. Šie dati veido statistiku.
Prostatu apdraud trīs svarīgākās saslimšanas. Pros-
tatas iekaisums jeb prostatīts piemeklē jaunāka 
gadu gājuma vīriešus, tā ap 40–45. Labdabīgā 
prostatas palielināšanās parasti tiek konstatēta 
vīriešiem vecumā pēc 40–45–50 gadiem. Lielākā 
nelaime – prostatas vēzis – vīriešiem līdz 50 gadu 
vecumam ir reti sastopams, taču pēc 50 gadiem 
ar to saslimst ļoti daudzi.
– Varbūt saslimušo statistiku ietekmē arvien 
precīzākā slimību diagnostika?
– Protams. Beidzamajos gados nāk jauni puiši, pat 
tīņu vecumā, ar prostatas iekaisumu. Lai attīstītos 
prostatīts, prostatā ir jānonāk baktērijām vai citām 
iekaisumu radošām būtnēm. Normāli cilvēkam 
baktērijas ir atrodamas gan urīnkanālā, gan urīn-
pūslī, taču tās neko sliktu nenodara. Jo visu laiku 
notiek urīna kustība: cilvēks pačurā, vecais urīns 
aiztek, no augšas nāk svaigais urīns, kas izskalo 
arī urīnkanālu. Ja tajā nokļūst baktērijas – seksuāli 
transmisīvo slimību, si�lisa, gonorejas, hlamīdiju 
un citu ierosinātājas –, tās tik viegli neizskalojas. 
Gluži pretēji – tās iet uz augšu un iekļūst prostatā. 
Ja prostatā attīstās iekaisums, nereti spermatozo-
īdi vairs nespēj nokļūt līdz olšūnai. Tāpēc saku – 
iekaisumu vajag kārtīgi izārstēt. Reizēm redzam 
sekas pēc pašārstētiem vai neizārstētiem iekai-
sumiem – vadiņi ir ciet, un tas ir neatgriezeniski. 
Puisis apprecas, bet pie bērniem netiek.
– Vai pareizi sapratu tendenci – prostatīts 
kļūst jaunāks? 
– Jaunāks, jaunāks! Nāk puiši no vidusskolas kla-
sēm. Ar ne vairs akūtu, bet ielaistu iekaisumu. 
Kāpēc tā? Šie pacienti apstiprināja manas aizdo-
mas, ka situāciju ietekmē orālais sekss. Mutē taču 
visādas baktērijas dzīvo! Un jaunieši, baidīdamies 
no grūtniecības... Bet labā ziņa ir tā, ka prostatītu 
ar mūsdienu iespējām var veiksmīgi izārstēt un 
neārstējamas izmaiņas organismā nepaliek. Tikai 
mums – ārstam ar pacientu – laikus jāsatiekas.

– Cik apzinīgi ir vīrieši, kad izrunājat situāciju?
– Saslimšanas akūtajā stadijā parasti viņi ir bijuši 
un ir aktīvi. Hroniska iekaisuma gadījumā notiek 
dažādi. Vīrietim sākas kaut kādas problēmas tur, 
sajūtams diskomforts, it kā vesels..., bet ne īsti..., 
taču dzīvību nepadraud.... Pacientiem jautāju – 
kāpēc gaidījāt šos 2–3 mēnešus, kamēr vēl nebija 
nekādu objektīvu pazīmju? Atbildes visos laikos 
bijušas līdzīgas: «cerēju, ka pāries», «biju neuzņē-
mīgs», «nebija laika». Bieži vien viņi atnāk ne jau 
tāpēc, lai uzzinātu par hronisko prostatītu. Nē, viņi 
atnāk vai nu tāpēc, ka saimniece pikta, jo sekss 
vairs neesot tik labs. Vai arī pašam pēc tam, kad, 
piemēram, ilgāk sēdēts pie automašīnas stūres 
vai datora, ir nepatīkamas sajūtas starpenē vai 
vēdera lejasdaļā. Vai arī kļuvuši vērīgāki mīlētāji: 
dakter, kaut kas traks, man reizēm pie spermas 
redzams tāds kā asins sārtumiņš... Tad tam visam 
jāmeklē cēlonis.
– Tās lietas taču nepāriet pašas no sevis?
– Protams, ka ne. Un ja vēl pacients iesaista pro-
vocējošu faktoru, piemēram, alkoholu, kam ir 
asinsvadus paplašinoša ietekme.... Ja hroniskais 
iekaisums netiks ārstēts, pie bērniem ģimene 
netiks. Tas jāatceras, kad runājam par mūsu tautas 
paaudžu maiņu. Otrs iemesls nopietnai attieksmei 
ir erektīlā disfunkcija, ko ietekmē prostatīts. Tagad 
cilvēki saskatās TV, paši sev diagnosticē saslim-
šanu un iet uz aptieku pēc reklamētajiem bezre-
cepšu medikamentiem. Gada, divu laikā izlietojuši 
kastītes nezin cik un par kādu naudu! Šai ziņā ļoti 
palīdz mūsu Valmieras farmaceiti ar savu attiek-
smi, kuru gan apzināti esmu arī veicinājis. Pacients 

stāsta – gājis uz aptieku vienu, otru, trešo, ceturto 
reizi pēc reklāmās noskatītā medikamenta, līdz 
aptiekāre teikusi – aizejiet pie ģimenes ārsta vai 
urologa un pārbaudiet, kas īsti jums kaiš! Tā vaja-
dzētu uzvesties īstam farmaceitam.
Prostatīts vēl šķiet sīkums, salīdzinot ar to, ka 
atnāk pacients ar trešās un pat ceturtās stadi-
jas prostatas vēzi. Kungs vairākus gadus dzēris 
reklamētos bezrecepšu brīnumlīdzekļus. Kāpēc 
dzēris? Lai uzlabotu erekciju! Varbūt par kapeiku 
saimniece arī jutās apmierinātāka. Bet pačurāt 
pašam kļuvis arvien grūtāk, tāpēc nācis pie ārsta.
Kā, jūsuprāt, mainījusies izpratne par citu 
prostatas saslimšanu – labdabīgo prosta-
tas hiperplāziju?
– Tauta kļūst izglītotāka, atrod informāciju inter-
netā, laikam sabīstas un iet pie ārsta. Pirmā 
neveselības pazīme, kas atsūta pie urologa, ir 
pieaugošas grūtības pačurāt. Bija gadījums ar 
pacientu, normālu biznesa vīrieti – ja viņš netika 
tualetē, bikses slapjas. Tāpēc vīrietis automašīnā 
līdzi vadāja pīli: pienāca signāls un, kamēr lukso-
forā dega sarkanā gaisma, izčurājās un brauca 
tālāk. Kad vīrietis beidzot atzina, cik ļoti tas viss 
apgrūtina viņa ikdienu, mēs satikāmies.
Cita pacienta stāsts: «Agrāk līdz Rīgai aizbraucu 
bez bēdu, tagad pa ceļam šoferītim jāizprasa vai-
rākas zaļās pieturas...» Un tā notiek tagad, mūs-
dienu Latvijā, kad spējam ārstēt bez operācijas, 
kad pieejami tik efektīvi medikamenti!
Pacientu skaits, ko agrāk būtu operējuši, tagad ir 
samazinājies uz pusi, jo ir pieejami ļoti labi, valsts 
kompensēti medikamenti. Agrāk pacients, kam 

radās urīna aizture, nevarēja gaidīt, tādu vajadzēja 
žigli operēt. Tagad, ja cilvēks atnāk laikus, kad 
prostata nav pārlieku tālu izaugusi, procesu var 
uz ilgāku laiku apturēt ar medikamentu palīdzību. 
Ja agrāk pacientu dažādu iemeslu dēļ nevarējām 
operēt, uz visu mūžu urīnpūslī ievietojām cau-
rulīti urīna izvadīšanai. Tagad, ja pacientam bijis 
infarkts, insults vai cita nopietna asinsvadu saslim-
šana un viņš ar šo saslimšanu varētu nodzīvot vēl 
gadus piecus, mēs garantējam, ka ar medikamen-
tiem arī viņa prostatai nekas slikts neturpināsies. 
Eiropas Urologu asociācija ir pieņēmusi rezolū-
ciju – nepiedāvāt operāciju kā pirmo metodi lab-
dabīgas prostatas hiperplāzijas ārstēšanai. Sak, ja 
sekmīgi četrus gadus esat ārstējis šo pacientu ar 
zālēm, tad pēkšņi piedāvāt operāciju uzskatām 
par kļūdu. Agrāk man visādas inspekcijas pārmeta: 
kāpēc tik ilgi, divus gadus, pacientu neoperējat, 
bet izrakstāt vienus un tos pašus medikamentus? 
Taču pacientam jau bijuši divi infarkti, un viņam 
neviens pasaules ķirurgs neķersies klāt! Tomēr 
jāatzīst, ka pilnīga labdabīgās prostatas hiperplā-
zijas izārstēšana ir panākama ar operāciju.
– Vai vīrieši ar prostatas vēzis pašlaik slimo 
vairāk? 
– Prostatas vēzis ir vīriešiem visbiežāk diagnos-
ticētais vēža veids. 2014. gadā katru dienu viens 
vīrietis mira ar diagnozi prostatas vēzis un no jauna 
tika konstatēta 1123 vīriešu saslimšana. Vistica-
māk, par vēlu griezās pie ārsta. Ja pacients ierodas 
vēža 1. un 2. stadijā, pirms tas vēl ir paguvis izplatī-
ties uz citām ķermeņa daļām, 9 no 10 gadījumiem 
viņu var izārstēt. Savukārt vīriešiem pēc 75 dzīves 
gadiem risks nomirt ar prostatas vēzi ir niecīgs.
– Cik bieži saviem pacientiem esat konstatē-
jis prostatas vēzi?
– Apmēram katram desmitajam. Nosakot ārstēša-
nas taktiku, ņemam vērā kompleksās izmeklēša-
nas rezultātus, kur jāizpēta katrs sīkums. Pavisam 
nopietni jāskata plaušu rentgens un kaulu izmek-
lējums. Ir bijis tā, ka attēlā redzams mazs mez-
gliņš prostatā, bet kauli jau pilni ar metastāzēm! 
Jo vēzis no priekšdziedzera visbiežāk izplatās uz 
kauliem. Pēc tam uz plaušām, pa limfas ceļiem, 
pa asinsrites ceļiem.
– Vai līdz ar gadiem mainās vīriešu jautā-
jumi urologam?
– Varētu teikt, ka ir divējādi pacienti. Tie, kam 50 
gadi, vairāk rūpējas un uzmanīgāk izturas pret 
savu veselību. Viņi saprot, ka jābūt formā, jo ir 
valsts darbs vai savs bizness, ir privātā dzīve ar 
savu nozīmību sociālajā hierarhijā, tāpēc nevar 
atļauties nebūt «formā». Bet mūsu sarunas par 
prostatas lietām reizēm izvēršas tik samocītas! Jo 
viņu jaunības laikā mūsu valstī seksa nebija, un 
saturīgas sarunas par to arī nenotika. Bet atnāk 
students no Vidzemes augstskolas, jo esot problē-
mas ar seksu. Viņš ir izpētījis internetā informāciju 
par problēmas iemesliem un risinājumiem, un tik 
atvērti un zinoši pārspriež ar mani savas kaites, it 
kā stāsts būtu par kakla sāpēm!
Atceros, pirms daudziem gadiem nācās atklāt, ka 
profesoram X ir slima prostata. Viņam it kā bija 
viss – grāds, dators, mersedess, bet profesors 
nezināja, ka viņam ir arī prostata! Vēl no kurio-
ziem – kungs ap 60 atnāk, lai izrakstu viagru. Sieva 
nomirusi, tagad jauna saimniece mājās, bet ar 
seksu neesot īsti labi. Nē, vispirms es jūs izmek-
lēšu, jo ar viagru tik vienkārši tādos gados nevar. 
Kungs sāka pavisam prasti lamāties, bet recepti 
vajadzēja, tāpēc ļāvās izmeklēties. Neatradu pros-
tatas saslimšanu, toties ultrasonogrā�jā tika atklāts 
nieru audzējs veiksmīgi operējamā stadijā... Tāpēc 
mans padoms jebkuros gados – nenovērtējiet par 
zemu savas prostatas veselību!

Prostata – pastāvīga vērtība

Jānis Kārkliņš: «Prostata ir ļoti svarīgs orgāns, kas ietekmē visu vīrieša veselību kopumā 
un būtiski piedalās reproduktīvajos procesos. Tātad mums kā tautai, kam aktuāls 
ir dzimstības pieaugums, svarīga ir katra mūsu vīrieša veselība un ilgdzīvošana.»
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TOMS ZVIRBULIS

Augustā A/S «Swedbank» kopā ar SKDS 
veica aptauju par to, kas cilvēku dara 
laimīgu. Viena no pilnvērtīgas dzīves 
sastāvdaļām ir sekss. Mūsdienās arvien 
aktuālāki kļūst jautājumi par kvalitatīvu 
dzimumdzīvi un veidiem, kā to padarīt 
labāku. Diemžēl aktualizējas arī tēma 
par dažādiem seksuālās dzīves traucē-
jumiem, piemēram, erektīlo disfunkciju 
un priekšlaicīgu ejakulāciju.

Lai noskaidrotu, kādi ir šo slimību cēloņi un kā ar 
tām cīnīties, uz sarunu aicinājām Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas klīnikas 
vadītāju asoc. prof. Vilni Lietuvieti un urologu dr. 
Linardu Rēdmani.

– Īsumā paskaidrojiet, kas ir erektīlā disfunk-
cija? 
Linards Rēdmanis. – Erektīlā disfunkcija ir nespēja 
gūt un saglabāt dzimumlocekļa piebriedumu, kas 
nepieciešams apmierinoša dzimumakta veikšanai. 
Runājot par erektīlo disfunkciju, ir skaidrs, ka lielā-
kajā daļā gadījumu tā ir dzīves kvalitātes problēma. 
No šīs slimības tiešā veidā neviens nemirst, bet tā 
ir saistīta ar vispārējo veselību, atstāj iespaidu uz 
psihoemocionālo stāvokli un būtiski ietekmē arī 
miegu. Par šo problēmu mums ir jārunā, pirmkārt, 
tāpēc, ka paši pacienti par to nerunā, un problēmas 
aktualitāte tāpēc šķiet mazāka. Otrkārt, ne vien-
mēr arī ārsti ir kompetenti, varoši un griboši par 
to runāt. Erektīlās disfunkcijas sastopamība pie-
aug, vīrietim kļūstot vecākam. Erektīlo disfunkciju 
var iedalīt divās grupās. Pirmajā grupā ir tie vīrieši, 
kam problēma radusies emocionālu iemeslu dēļ. 
Tā būtu psihogēna erektīlā disfunkcija, kas var būt 
saistīta ar ilgāku dzimumdzīves pārtraukumu, pie-
redzes trūkumu dzimumattiecībās, negatīvu pie-
redzi. Šādu stāvokli mēs biežāk novērojam gados 
jauniem pacientiem. Otrā grupa ir organiska erek-
tīlā disfunkcija, kas attīstījusies dažādu veselības 
problēmu iespaidā. Te biežākie iemesli ir asins-
vadu patoloģija. Dzimumlocekļa piebriedumu 
nosaka asinsapgādes sistēma. Ja aterosklerozes, 
varbūt kādas ķirurģiskas manipulācijas vai trau-
mas rezultātā ir skarti asinsvadi, var rasties erek-
cijas problēmas.
Vilnis Lietuvietis. – Šeit uzreiz var piebilst, ka vīrie-
tis ir tik jauns, cik jauni ir viņa asinsvadi. Tāpēc, jau-
nie vīrieši, nesmēķējiet! Smēķēšana tieši ietekmē 
aterosklerozes veidošanos. Tāpat arī esiet saudzīgi 
pret savu organismu, lai asinsvadi pēc iespējas ilgāk 
būtu veseli!
– Kurā brīdī vīrietim, sastopoties ar šo prob-
lēmu, būtu jāgriežas pie ārsta? Tas jādara jau 
pēc pirmās reizes?
L. R. – Vīrieša erektīlais mehānisms nav Kalašņi-
kova automāts, ko var iemest dubļos, bet viņš šaus 
vienmēr. Kāda epizode iespējama katram vīrie-
tim. Pie atkārtotām neveiksmēm – viena, divas, 
trīs neveiksmes pēc kārtas –, būtu vēlams aiziet 
pie ārsta, lai kaut vai aprunātos par šo situāciju. 
Runājot par pēkšņiem traucējumiem, visbiežāk tie 
ir psihogēni. Ja tā ir ilgstoši progresējoša situācija, 
kurā pacients jūtas slikti, sliktāk un pavisam slikti, 
visbiežāk jādomā par veselības traucējumu radītām 
sekām. Pēdējo 5–10 gadu laikā ir bijuši interesanti 
pētījumi par to, ka vīrietim, progresējot erektīlajai 
disfunkcijai, relatīvais risks saslimt ar sirds išēmisko 
slimību un dabūt miokarda infarktu ir daudz aug-
stāks, jo pirmie reaģē dzimumlocekļa asinsvadi, 
kuri ir jutīgāki pret išēmiju, tas ir, nepietiekamu 
asinsapgādi, un tikai tad reaģē sirds. Varētu teikt: 
ja parādās disfunkcija, gaidi infarktu.

V. L. – Ir jāsaprot, ka erektīlā disfunkcija ne vienmēr 
ir slimība, bet tas ir simptoms, līdzīgi kā klepus. Ja 
jums ir klepus, jums var būt bronhīts, iesnas, tuber-
kuloze, astma, plaušu vēzis, vienalga kas. Šeit ir tieši 
tāpat. Ja ir erekcijas traucējumi, nevajag domāt, 
ka problēmas ir tikai ar dzimumlocekli. Jāmeklē, 
kāds tam ir cēlonis, un to var izdarīt tikai speciālists. 
Nepietiek ar medikamentu lietošanu un domu, ka 
viss būs kārtībā. Vienmēr jāpieturas pie vecā labā 
principa: apmeklē ārstu un uzzini diagnozi. Kad 
tā ir zināma, būs zināms arī, ko darīt. Tas, iespē-
jams, cilvēku pasargās no miokarda infarkta vai 
pat pēkšņas nāves.
L. R. – Iespējams, ka disfunkcijas iemesls ir testo-
sterona de�cīts nepietiekamas sēklinieku funkcijas 
dēļ. Tā var būt problēma gan ar pašiem sēklinie-
kiem, gan augstākos endokrīnajos centros. Tā 
var būt hipotireoze, vairogdziedzera patoloģijas, 
cukura diabēts. Ja pacients atnāk pie ārsta, izmek-
lēšanas laikā vajadzētu iziet cauri visām šīm sistē-
mām, lai saprastu problēmu. Šobrīd mēs diezgan 
regulāri nozīmējam holesterīna līmeņa pārbaudes. 
Tas arī pieder pie izmeklēšanas standarta, lai kon-
statētu agrīnu hiperholesterinēmiju un novērstu 
draudošu aterosklerozes attīstību.
– Stress ietekmē ne tikai erektīlo funkciju, bet 
arī ejakulāciju. Kādos gadījumos var runāt par 
priekšlaicīgu ejakulāciju?
L. R. – Priekšlaicīga ejakulācija ir pārāk ātra sēklas 
noplūde. Tā tiek novērota relatīvi bieži. Populācijā 
līdz pat 30% vīriešu sastopas ar priekšlaicīgu sēk-
las noplūšanu. Tas ir, dzimumaktu nav iespējams 
veikt ilgāk, tā, kā cilvēks to vēlas, un ejakulācija nav 
pakļauta gribai. Ir arī tādi gadījumi, kad ejakulā-
cija notiek pat pirms dzimumlocekļa ievadīšanas, 
nesākot dzimumaktu. Problēmai ir dažādi iemesli, 
un ir dažādas pacientu grupas. Dažkārt vīriešiem 
priekšlaicīga ejakulācija tiek novērota visas dzī-
ves garumā, neatkarīgi no partneres, apstākļiem. 
Šī pacientu grupa parasti ejakulē laika posmā no 
minūtes līdz pusotrai pēc dzimumlocekļa ievadī-
šanas. Viņi ir uzskatāmi par tipiskiem šīs slimības 
pacientiem. Priekšlaicīga ejakulācija ir novērojama 
arī jauniem vīriešiem, uzsākot dzimumattiecības, 
kad ir uztraukums par pārmaiņām dzīvē. Gūstot 
pieredzi un pāra attiecībām nostabilizējoties, tā 
visbiežāk izzūd. Tātad ir vīrieši, kuri priekšlaicīgi eja-
kulē pastāvīgi, citiem tas ir saistīts ar psihoemocio-
nāliem iemesliem, un ir situācijas, kad priekšlaicīga 

ejakulācija var attīstīties iekaisumu, piemēram, 
prostatīta, vai neiroloģiska rakstura problēmu dēļ.
Runājot par to, cik ilgs dzimumakts tiek uzskatīts 
par normālu, ir visnotaļ sarežģīti de�nēt precīzu 
ilgumu, bet medicīniski par normu tiek uzskatī-
tas desmit minūtes. Skaidrs, ka pastāv atšķirības 
starp pāriem un dzimumdzīves ieradumiem, bet 
noteikti ir skaidrs, ka sievietes uzbudinās lēnāk, 
tāpēc vīrieši, kuri priekšlaicīgi ejakulē, paši gūst 
apmierinājumu, savukārt partneres – nē. Tā ir diez-
gan nopietna problēma, kura bieži vien ir iemesls 
attiecību izbeigšanai, jo sieviete nav apmierināta ar 
sava partnera seksuālo veikumu. Tas savukārt rada 
emocionālus pārdzīvojumus vīrietim. Ja priekšlai-
cīga ejakulācija nav radusies iekaisumu rezultātā, 
bet ir problēma visa mūža garumā, tad tas notiek 
serotonīna vielmaiņas īpatnību dēl centrālajā nervu 
sistēmā. Pie neliela uzbudinājuma tiek dots signāls, 
ka jānotiek ejakulācijai. Šis nervu sistēmas signāls 
nav pakļauts gribai un nav bremzējams ar pacienta 
vēlmi vien. Parasti par erektīlo disfunkciju vīrieši ir 
informētāki, kamēr priekšlaicīga ejakulācija ir tāds 
kā «pelēkais lauks». Arī mediji un ārsti nav par to 
runājuši pietiekami. Līdz ar to, nezinot, ka šajā situ-
ācijā ir iespējams palīdzēt, pacienti nepietiekami 
bieži vēršas pie ārsta. Taču vajadzētu padomāt, ka 
tā ir problēma, kas ietekmē divus cilvēkus – gan 
vīrieti, gan viņa partneri.
Priekšlaicīgas ejakulācijas ārstēšanas metodes ir 
dažādas. Gan lokāli lietojamas zāles, kas sama-
zina kairinājumu dzimumlocekļa rajonā, līdz ar to 
attālinot ejakulācijas brīdi, gan zāles tablešu veidā, 
kas vairākkārt paildzina dzimumakta ilgumu. Tas 
noteikti ievērojami uzlabo pacientu dzīves kvalitāti. 
Taču, lai mēs šo palīdzību varētu sniegt, pacien-
tam ir jādodas pie ārsta un problēma jāizrunā. 
Daļā gadījumu, līdzīgi kā erektīlajai disfunkcijai, 
medikamentozā terapija tiek kombinēta ar psi-
hoterapiju, ja problēmai ir emocionāls fons, kas 
pastiprina simptomus. Daļā gadījumu ārstēšana 
mēdz būt multidisciplināra.
– Vai medikamenti potences palielināša-
nai kaut kādā veidā ietekmē priekšlaicīgu 
ejakulāciju? 
L. R. – Tie var pagarināt dzimumakta laiku. Daž-
kārt vīrieši, kuriem ir nepietiekams dzimumlo-
cekļa piebriedums, neapzināti vai apzināti steidzas 
pabeigt dzimumaktu, lai neiestātos dzimumlocekļa 
saplakums. Tātad, ārstējot erektīlo disfunkciju, 

nodrošinot stabilu piebriedumu, mēs kaut kādā 
mērā varam paildzināt pacienta dzimumakta laiku. 
Liela loma šeit ir pacienta izglītošanai dzimumakta 
�zioloģijā, jo dažkārt partneres pārstimulē vīrieti 
tik ļoti, ka viņš ļoti ātri sasniedz uzbudinājumu un 
notiek ejakulācija. Mēs pacientus mācām vispirms 
domāt par viņa partneres labsajūtu, zinot to, ka 
viņi paši diezgan ātri sasniegs uzbudinājumu un 
ejakulāciju. Izglītojam viņus teorijā, ka sievietes 
uzbudinās lēnāk, viņām tam ir nepieciešams ilgāks 
laiks. Ja priekšspēle sievietei nav pietiekami ilga un 
ir skaidrs, ka partneris ejakulēs pēc pusotras vai 
divām minūtēm, tad partnere nebūs apmierināta.
V. L. – Vēl var piebilst, ka šī slimība ir biežāk sasto-
pama nekā erektīlā disfunkcija. Tā skar visas 
vecuma grupas un bieži vien postoši ietekmē attie-
cības. Mūsdienās šis jautājums ir risināms, un ziņo-
jums, kuru mēs gribam nodot, ir šāds: medicīna 
veic sociālo pasūtījumu, tā nodrošina ilgāku un 
labāku dzīvi, tostarp seksuālo dzīvi. Tāpēc, nākot 
pie urologa vai runājot par seksuālo veselību, mēs 
nereti atklājam kādu citu pirms tam neatpazītu sli-
mību un varam ieteikt risinājumus.
L. R. – Šo problēmu gadījumā ir pierādījies, ka nozī-
mīga ir abu partneru nākšana pie ārsta. Ja viņi abi 
vienlaikus spēj par to runāt ar ārstu, tad labāk var 
saprast šī pāra dzimumdzīves problēmas un atrast 
iespējamos risinājumus. Protams, ja viņi ir gatavi 
ko mainīt. Tas no ārsta prasa augstāku izglītības 
līmeni, spēju konsultēt pāri, bet bieži vien tam ir 
ievērojami labāks efekts. Ja tiek iesaistīta partnere 
un viņa izprot šo veselības traucējumu iemeslus, 
tad viņa var būt tolerantāka un atbalstoša laikā, kad 
vīrietis tiek ārstēts. Ir svarīgi, lai ārstēšana netiktu 
pārtraukta. Abu slimību gadījumā ir pierādīts, ka 
bieži vien zāļu nelietošana un vēlamā efekta nesa-
sniegšana ir saistīta ar to, ka pacients nav bijis pie-
tiekami informēts, kā zālēs strādās, nav saņēmis 
atbalstu no ārsta vai partneres, un tādēļ viņš ārstē-
šanu ir pārtraucis.
– Vai pacients sev nepieciešamo informāciju 
var atrast arī internetā?
L. R. – Es ieteiktu lietot tos resursus, kuri ir paredzēti 
pacientiem un kurus ir sagatavojuši ārsti. Tā varētu 
būt urologu asociācijas mājaslapa, tie varētu būt 
lielu slimnīcu vai klīniku internetresursi. Tās ir infor-
mācijas bāzes, no kurām smelties zināšanas. Ieraks-
tot meklētājā «erektīlā disfunkcija», bieži vien saites 
aiziet kaut kur «mežā» vai vismaz kādos «krūmājos».

Internets ārstu neaizstās

Linards Rēdmanis: «Ir bijuši interesanti pētījumi par to, ka vīrietim, 
progresējot erektīlajai disfunkcijai, relatīvais risks saslimt ar sirds 
išēmisko slimību un dabūt miokarda infarktu ir daudz augstāks, 
jo pirmie reaģē dzimumlocekļa asinsvadi, kuri ir jutīgāki pret išē-
miju, tas ir, nepietiekamu asinsapgādi, un tikai tad reaģē sirds.»

Vilnis Lietuvietis: «Priekšlaicīga ejakulācija ir biežāk sastopama 
nekā erektīlā disfunkcija. Tā skar visas vecuma grupas un bieži 
vien postoši ietekmē attiecības. Mūsdienās šis jautājums ir risi-
nāms, medicīna veic sociālo pasūtījumu, tā nodrošina ilgāku 
un labāku dzīvi, tostarp seksuālo dzīvi.»
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ILZE AUSTRUMA

Pērn Latvijā reģistrēti 439 nieru vēža 
pacienti. Gandrīz pusei –193 – nieru vēzis 
tika atklāts 1. stadijā.

Nieres ir pāra orgāns, kurā nepārtraukti norit urīna 
veidošanās. Tieši ar urīnu no organisma izdalās 
vairāk nekā 80% vielmaiņas galaproduktu. Nieres 
piedalās ūdens un sāļu maiņā un ārpusšūnu šķid-
ruma daudzuma regulēšanā, nodrošinot skābju 
un sārmu līdzsvaru organismā. Nieres izstrādā 
dažādas aktīvas vielas, kas piedalās asinsrades 
un asinsspiediena regulācijā, aktivē D vitamīnu 
un veic arī citas būtiskas regulācijas organismā.
Veselas nieres ar ilgstoši saglabātu funkciju ir ilgas 
dzīves pamats. Savādāk ir tad, ja vienā vai abās 
nierēs iemājojusi kāda saslimšana, un viena no 
biežākajām ir nieru vēzis. Uz sarunu par nieru vēzi 
aicinājām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas (RAKUS) stacionāra Latvijas Onkoloģi-
jas centrs onkoloģi ķīmijterapeiti Ievu Vaivodi, 
RAKUS urologu Māri Jakubovski un RAKUS 
Patoloģijas centra patologu, medicīnas zinātņu 
doktoru Māri Spergu. Viņu zinātniekā darbība 
ir saistīta tieši ar nieres audzējiem.

– Onkoloģiskās slimības mūsdienās ir plaši 
izplatītas, bet cik bieži sastopams tieši nieru 
audzējs? 
Ieva Vaivode. – Pēc Slimību pro�lakses un kon-
troles centra datiem pagājušajā gadā Latvijā no 
jauna reģistrēti 439 nieru vēža pacienti. Gribu 
uzsvērt, ka tas ir tikai nieru šūnu vēzis, neieskai-
tot nieru bļodiņu vēzi, kas ir pavisam cita rak-
stura audzējs. Ļoti būtiski ir tas, ka gandrīz pusei 
pacientu (193) nieru audzējs ir diagnosticēts ļoti 
agrīni, tas ir, pirmajā stadijā, otrajā – 49, trešajā, 
kas ir lokāli izplatīta stadija – 37, savukārt cetur-
tajā, kas jau ir metastātiska un sagādā vislielā-
kās raizes gan medicīnas personālam, gan valsts 
budžetam, gan, protams, arī pašam pacientam, 
ir 95 pacienti no reģistrētajiem. No visiem ļaun-
dabīgiem audzējiem pēc saslimstības biežuma 
Latvijā nieru vēzis ieņem 9. vietu, kas ir diezgan 
augsts rādītājs. Daudz ar nieru vēzi slimojošo ir 
tieši Eiropas valstīs, bet stipri mazāk ir Āzijā un 
Āfrikā. Gan saslimstības, gan mirstības ziņā pirmo 
vietu ieņem Čehija. Latvija ir trešajā vietā. Abām 
valstīm pa vidu ir Lietuva. Tātad mūsu reģionā šī 
problēma ir ļoti aktuāla.
– Vai ir izpētīts, kāds ir nieru vēža rašanās 
cēlonis? 
Māris Jakubovskis. – Viena no teorijām ir sais-
tīta ar hipertensiju jeb paaugstinātu arteriālo 
spiedienu un šīs slimības ārstēšanai lietotajiem 
medikamentiem. Tā kā hipertensija kļūst arvien 
izplatītāka, jārēķinās ar to, ka, visticamāk, arvien 
biežāk parādīsies arī nieru vēzis.
Māris Sperga. – Šajā ziņā diezgan liela nozīme 
ir paaugstināta asinsspiediena radītajām izmai-
ņām nierēs. Nieres savā ziņā ir unikāls asinsplūs-
mas baseins, kurā atspoguļojas viss, kas notiek 
mūsu organismā. To vidū arī hipertensija. Nieres 
ir ļoti jutīgas uz spiediena izmaiņām. Ja ir hiper-
tensija, diezgan agrīni var sākties neatgriezeniskas 
izmaiņas nieru audos. Tas ir viens no būtiskiem 
palaidējmehānismiem, lai sāktos nekontrolēta 
vēža šūnu vairošanās un līdz ar to malignizācija. 
Būtībā manis izstrādātajā zinātniskajā darbā 
bija pierādīts tas, ko minēja dakteris Jakubov-
skis, ka pirmajā vietā ir hipertensija. Es gribētu 
akcentēt, ka nieru vēzis ir ārkārtīgi heterogēna, 

ārkārtīgi neviendabīga saslimšana. Vārdā «vēzis» 
var slēpties gan ļoti labas prognozes (audzējs 
var labi padoties ārstēšanai), gan tieši pretējas: 
audzējs ārkārtīgi slikti padodas ārstēšanai un ir 
ar nejauku prognozi.
Vēl viens nieru vēža rašanās cēlonis var būt ģenē-
tika, it īpaši, ja šis audzējs tiek konstatēts samērā 
jauniem cilvēkiem. Savukārt nelielai grupai 
pacientu problēmu radījusi kāda iegūta saslim-
šana, piemēram, nieru policistoze.
M. J. – Mūsu sabiedrība ir orientēta uz visādām 
materiālām lietām un ārējo ienaidnieku meklē-
šanu. Būtībā jau jebkura saslimšana ir stresa radīta. 
Tāpat arī hipertensija, nieru vēzis. Un pats sliktā-
kais ir tas, ka stresa situācijas mēs paši meklējam 
un paši atrodam. Mēs paši radām stresainu pasauli. 
Tātad būtībā, lai izvairītos no daudzām saslimša-
nām, mums jāsāk pašiem ar sevi, jāiemācās tikt 
galā ar stresu, atlasīt labo no sliktā. Tāpēc mans 
ieteikums – sāksim strādāt ar sevi, ar savu prātu!
– Jūs minējāt – lai varētu pasargāt sevi no 
nieru vēža, būtiski ir nestresot. Ko vēl ir sva-
rīgi ievērot?
I. V. – Pie kaitīgiem faktoriem, kas palielina nieru 
vēža attīstības risku, var minēt arī smēķēšanu, 
paaugstinātu ķermeņa masas indeksu jeb aptau-
košanos, kā arī cukura diabētu, kas stipri bojā visa 
organisma asinsvadus, tostarp nierēs, kurās to ir 
īpaši daudz.
– Kas varētu liecināt, ka organismā ieperinā-
jies nieru audzējs?
M. J. – Nieru audzējs kā jebkurš vēzis ir absolūti 
asimptomātisks, tātad tam nav nekādu simptomu. 
Tad, kad parādās simptomi, vēzis jau ir ielaistā sta-
dijā. Nieru vēzim ir tā saucamie paraneoplastiskie 
simptomi, un ārstam tiem būtu jāpievērš uzma-
nība. Šie simptomi varētu būt nogurums, apetītes 
trūkums, garastāvokļa maiņas. Bet tajā pašā laikā 
šādi simptomi var būt pie daudziem citiem stā-
vokļiem, arī pie pārstrādāšanās, kā arī pie jebku-
rām citām saslimšanām. Ja cilvēks visu dienu būs 
nostrādājis, visticamāk, viņš būs noguris.
Gan ārstam, gan arī pacientam noteikti jāvērš 
uzmanība, ja ir kādas izmaiņas asins analīzēs, bet 
jo īpaši, ja izmainīts eritrocītu skaits vai samazi-
nās hemoglobīns, vai bez iemesla paaugstinās 
iekaisuma rādītāji.
Mūsu rekomendācijas ir ikvienam regulāri veikt 
sava organisma tehnisko apskati – divas reizes 
gadā aiziet uz vēdera dobuma ultrasonogrā�ju, 
tāpat divas reizes gadā nodot urīna un asins ana-
līzes, reizi gadā veikt krūšu kurvja rentgenu utt. 
Bet parasti neviens to nedara.
– Ģimenes ārsti uz tik daudziem izmeklēju-
miem nenorīkos, jo viņiem ir savas kvotas!
M. J. – Mēs atkal atgriežamies pie tā paša ārējā 
ienaidnieka – ārsts ir vainīgs! Nē, viņš nav vainīgs! 
Ģimenes ārstam tiešām ir ierobežots �nansējums. 
Tad, kad mediķi bļauj: dodiet �nansējumu medicī-
nai, mums nav par ko pacientus ārstēt, ko pacienti 
saka? Viņi norāda uz to, kādas mašīnas ir ārs-
tiem, un kā viņi vēl var atļauties prasīt līdzekļus – 
viņiem taču pietiek! Tāpēc gribu uzsvērt: mediķi 
jau neprasa algu, viņi prasa �nansējumu medicī-
nai. Caur šo �nansējumu uzlabosies medicīnas 
kvalitāte, pakalpojumu pieejamība. Arī mediķi 
nopelnīs. Šīs publikācijas mērķis nav pārmest, 
ka ārsts nenozīmē izmeklējumu, bet informēt, 
kas pacientam jādara, lai tad, ja parādījusies kāda 
problēma, tā laikus tiktu diagnosticēta un uzsākta 
nepieciešamā ārstēšana. Ja ģimenes ārsts nevar 
norīkot, tad ejiet uz maksas ultraskaņu. Viena 
izklaide maksā tikpat, cik ultraskaņas izmeklēšana. 

To cilvēki taču atļaujas. Tāpat var svētdienā aiziet 
uz Mežaparku vai kur citur, kas arī nav no lētajiem 
priekiem. Ja varat to atļauties, tad atrodiet naudu 
arī savai veselībai!
– Kādā veidā nieru audzējs parasti tiek diag-
nosticēts? 
M. J. – Pirmā un galvenā atklāšanas metode ir 
ultraskaņas izmeklēšana vēdera dobumam.
I. V. – Gribu vēlreiz uzsvērt, ka vairāk nekā 60% no 
nieru vēža pacientiem šī saslimšana tiek atklāta 
pilnīgi nejauši. Visbiežāk pacients pie ārsta vēr-
šas citu problēmu dēļ, piemēram, izmeklējo-
ties kardioloģijas nodaļā sakarā ar kādu akūtu 
kardiovaskulāru notikumu, vai vienkārši viņam 
ir trauma, saaukstēšanās. Agrīni diagnosticētie 
gadījumi parasti ir pilnīgi izārstējami vienīgi ar 
operāciju, bez vajadzības pēc dārgas medika-
mentozas terapijas.
M. J. – Ļoti bieži nieru vēža diagnoze tiek uzstā-
dīta, mainot ģimenes ārstu. Jaunais ģimenes ārsts 
nozīmē uz visiem izmeklējumiem.
I. V. – Regulāri būtu jāveic vēdera ultraskaņas 
izmeklējums, kas ir vislētākā metode vizualizācijai. 
Datortomogrā�ja ir informatīvāka, bet dārgāka. 
Tādā veidā var atklāt pat ļoti nelielus veidoju-
mus nierē. Novērojot dinamikā, ja šis veidojums 
palielinās, vai vēl jo vairāk, ja strauji sāk pieaugt, 
tad diagnoze ir gandrīz skaidra. Visticamāk, tas ir 
vēzis, un nepieciešama radikāla ārstēšana.
– Ko darīt, ja ultrasonogrā�jā atklāj veido-
jumu, kas varētu būt nieru vēzis? Kāds ir tālā-
kais ceļš?
M. J. – Ultraskaņa konstatē tilpuma procesu. Bet 
tā nespēj pilnībā noteikt precīzu diagnozi. Ultra-
skaņa var parādīt, vai veidojums ir šķidrumu vai 
blīvos audus saturošs. Precīzāka diagnostikas 
metode ir datortomogrā�ja. Vidēji 15% gadījumu 
atklātais audzējs būs labdabīgs. Tad, kad audzējs 
ir diagnosticēts un ar datortomogrā�ju pierādīts, 
nākamais ir izvēlēties ārstēšanas taktiku. Mūsdie-
nās tā ir pēc iespējas minimālāka ķirurģiska iejauk-
šanās. Ārstam ir jācenšas saglabāt nieri, izņemt 
tikai daļēji, nevis pilnīgi. To var izdarīt, ja audzējs ir 
diagnosticēts agrīni, pirmajā stadijā. Gribu minēt 

statistiku: RAKUS stacionārā Latvijas Onkoloģijas 
centrs vidēji gadā tiek veiktas 250 operācijas nieru 
vēža slimniekiem. No tām apmēram simts gadī-
jumos tiek veiktas parciālās nefrektomijas jeb 
orgānu saglabājošās operācijas, kuru laikā niere 
netiek izņemta. Tas ir labs rādītājs. Bet ļoti gribē-
tos šo proporciju izmainīt. Te talkā var nākt tikai 
pacients ar agrīnu diagnostiku.
– Tātad ārstēšana lielākoties ir ķirurģiska?
I. V. – Kamēr vien audzējs nav izplatījies uz citiem 
orgāniem, tikmēr vienīgā ārstēšana ir operācija.
M. J. – Nieru vēža pamatārstēšanas metode ir 
ķirurģiska. Mūsdienu ķirurģija kļūst arvien mazāk 
invazīva. Ja agrāk uzskatīja, jo lielāks ķirurgs, jo lie-
lāks grieziens, tad tagad viss ir pilnīgi pretēji – jo 
pieredzējušāks ķirurgs, jo griezienam jābūt mazā-
kam. Mazos griezienus mēs panākam ar laparo-
skopiskām operācijām. Tikai tajos gadījumos, kad 
audzējs ir liels jebšu pacienta veselības stāvoklis 
neļauj veikt laparoskopiju, tad mēs izmantojam 
atvērtu (konvencionālu) operāciju. Mūsu klīnika 
spēj nodrošināt visu šo ārstēšanas klāstu.
– Vai tad, ja ir aizdomas par nieru vēzi, tiek 
veikta arī biopsija?
M. S. – Sākotnējā stadijā ir gadījumi, kad veic nieru 
biopsiju – tā ir diezgan būtiska papildu informā-
cija. Bet taktika ir nemainīga – nieru audzējs ir 
jāizņem laukā.
M. J. – Tas ir morfologu lauciņš: viņi var pateikt, 
vai process bijis labdabīgs, vai ļaundabīgs. Tāpēc 
mēs maksimāli cenšamies izmantot orgānu sagla-
bājošās operācijas. Jebkurā citā ķermeņa vietā 
labdarīgu audzēju cilvēks ir ar mieru ļaut dakte-
rim izņemt, bet tiklīdz runa ir par nieri, tā uzreiz 
sāk stresot. Kamēr mēs neesam izņēmuši audzēju, 
mēs nevaram pateikt, kāda ir tā daba.
Morfoloģija ir ļoti svarīga – ne katrs audzēja tips 
padodas ķīmijterapijai. Šeit bez morfologa mēs 
neko nevaram izdarīt, jo, piemēram, papillāriem 
vēžiem vispār nav medikamentozas terapijas.
– Kas tiek darīts, ja audzējs izplatījies un ir 
metastāzes? 
I. V. – Visbiežāk metastāzes attīstās plaušās, kur 
audzēja šūnas nokļūst ar asinsriti. Diezgan bieži 

Paaugstināts asinsspiediens var bruģēt ceļu uz nieru vēzi
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metastāzes novēro arī limfmezglos. Tāpat var 
būt skarti kauli, aknas. Stipri retāk (apmēram 5% 
gadījumu) metastāzes attīstās galvas smadze-
nēs. Atsevišķos gadījumos var būt skarti arī citi 
orgāni – aizkuņģa dziedzeris, virsnieres, muskuļi, 
āda. Visbiežāk metastāzes attīstās pirmo divu 
gadu laikā. Tas ir periods, kad pacientam jābūt 
visuzmanīgākajam un īpaši jāseko līdzi savam 
veselības stāvoklim. Ja piecu gadu laikā audzējs 
nav atgriezies, tad pacients var gandrīz atviegloti 
uzelpot, uzskatot, ka slimība ir pagātnē. Kaut gan 
šad tad recidīvus novēro pat pēc desmit gadiem.
– Kas ir jādara pirmo divu gadu laikā?
M. J. – Regulāri jāveic ultraskaņas izmeklēšana, 
krūšu kurvja rentgens – jāizmeklē tipiskākās meta-
stazēšanās vietas. Ja biežākā metastāžu vieta ir 
plaušas, tad pacientam krūšu kurvja rentgens pir-
majos gados jāveic varbūt pat divas reizes gadā.
Ja izmeklējumos tiek atrasta viena vai dažas meta-
stāzes, tad tās labāk arī ņemt ārā ķirurģiski. Tikai 
tad, ja netiek galā ķirurģiski, var pielietot medi-
kamentozo terapiju.
– Kādiem speciālistiem ir jāpieslēdzas nieru 
vēža ārstēšanai?
M. S. – Pēc operācijas tas ir ārstējošais ārsts – 
urologs. Tāpat, ļoti iespējams, arī ķīmijterapeits 
vai citu disciplīnu speciālisti. No patologa puses 
jāsaņem pēc iespējas vairāk informācijas, kas tas 
ir par audzēju, ko ķirurgi ir izoperējuši, un kādas 
var būt iespējamās sekas. Pat neskatoties uz to, 
ka audzējs bijis pavisam mazs, arī tad tas var būt 
agresīvs. Vēl jāsniedz ārstiem informācija, kāds šis 
audzējs ir pēc tā saucamās arhitektūras – vai tas 
jau ieaudzis asinsvados, limfmezglos, apkārtējos 
audos. Tālākais ir sistemātiska pacienta novēro-
šana un, ja nepieciešams, ārstēšana.
– Vai mēdz būt gadījumi, kad audzējs ir abās 
nierēs? 
M. S. – Jā, mēdz būt. Parasti tā ir viena no pazī-
mēm, kad jāsāk domāt par ģenētisku saslimšanu.
M. J. – Tāpēc labāk vērsties medicīnas iestādē, 
kur bieži veic šāda veida operācijas. Tagad mēs 
arvien lielākiem audzējiem veicam orgānu sagla-
bājošas operācijas. Tas ir ļoti svarīgi. Nevar taču 

cilvēkam izņemt ārā abas nieres! Ja tas tā notiks, 
viņš būs atkarīgs no dialīzes! Bet mēs varam no 
abām nierēm izņemt ārā audzējus. Ļoti bieži izmē-
ram nav nozīmes. Protams, ir kritiskais izmērs – 
virs 5–6 centimetriem, bet, ja vajadzīgs, arī ar 
lielākiem audzējiem nieri var saglabāt.
– Lūdzu, pastāstiet par medikamentozo tera-
piju nieru vēža gadījumā!
I. V. – Tas brīdis, kad pacientam vairs nevar līdzēt 
tikai ar operāciju vien, ir tad, kad ir attālas meta-
stāzes. Ja ir viena vai divas, it īpaši tad, ja tās ir 
plaušās, tās var veiksmīgi izoperēt, un nekāda 
papildu terapija šajā gadījumā nav nepieciešama. 
Bet tā kā parasti metastāzes ir vairākas, vienīgais, 
kā mēs varam ārstēt, ir dodot medikamentus sis-
tēmiskai, tas ir, visa organisma terapijai. Ķīmijtera-
pija tradicionālajā izpratnē, kādu parasti lieto pie 
krūts, olnīcu vai zarnu vēža, nieru vēža gadījumā 
ir neefektīva. Tāpēc ilgu laiku vienīgā ārstēšanas 
metode metastātiskiem pacientiem bija imūnte-
rapija. Imūnterapijai tiek ieteikti tikai divi medika-
menti, no kuriem viens – interferons ilgu laiku bija 
vienīgai ārstēšanas līdzeklis Latvijā. Imūnterapijas 
mērķis ir likt paša pacienta organismam cīnīties 
ar vēzi, ko panāk, paaugstinot imūnās sistēmas 
aktivitāti cīņā pret ļaundabīgajām šūnām. Rezul-
tāti diemžēl nebija īpaši labi – vidēji tikai 10–15% 
pacientu izdevās gūt atbildes reakciju. Turklāt 
tas nenozīmē, ka audzējs tiktu pilnībā izārstēts. 
Tādi gadījumi bija ļoti liels retums. Labākajā gadī-
jumā tā bija audzēja samazināšanās izmēros. Tur-
klāt šis efekts parasti nebija ilgāks par gadu vai 
diviem. Imūnterapija ir arī diezgan grūti pane-
sama daudzo blakusparādību dēļ: paaugstināta 
temperatūra, drudzis, kaulu sāpes. Tādēļ daudzi 
pacienti terapiju nespēja turpināt ilgstoši un pār-
trauca. Interferons tika lietots trīs reizes nedēļā 
zemādas injekciju veidā. Pēdējos gados, līdz ar 
jaunās – mērķa terapijas – ēras sākumu interfe-
rons vairs netiek rekomendēts kā pirmās izvēles 
medikaments metastātiska nieru vēža ārstēšanā. 
Šobrīd ir zināms, ka ir tādi audzēju veidi (viens no 
tiem ir arī nieru gaišo šūnu karcinoma), uz kuriem 
efektīvi darbojas noteikti mērķterapijas līdzekļi, 

kurus pazīst arī kā bioloģiskos medikamentus. 
Nieru vēža gadījumā tie ir angioģenēzes inhibi-
tori, kuri nomāc asinsvadu veidošanos audzēja 
vidē. Protams, atbildes reakcija arī nav simtpro-
centīga, tomēr to novēro ievērojami biežāk nekā 
pie imūnterapijas – vidēji 30% gadījumu. Pēc lite-
ratūras datiem 2008. gadā, kad vēl nebija pieejami 
jaunie medikamenti, vidējā dzīvildze metastātiska 
nieru vēža gadījumā bija mazāka par gadu, bet 
2013. gadā, līdz ar mērķterapijas sākumu, vidējā 
dzīvildze pieauga līdz 22 mēnešiem, t.i., gandrīz 
uz pusi. Šie medikamenti ir tablešu formā, tādēļ 
tie ir ērti lietojami.
M. J. – Lai vieglāk būtu saprast, varu paskaid-
rot, ka vēzis veicina asinsvadu ieaugšanu sevī. 
Tas sauc: «Nāciet mani barot!» Un ko šie prepa-
rāti dara? Tie bloķē asinsvadu ieaugšanu – vēzis 
nesaņem asins pieplūdumu, un bez apasiņošanas 
audzēji neattīstās. Terapijai ir savi blakus faktori – 
tā bojā arī citus orgānus, piemēram, var parādī-
ties dažādi tro�kas traucējumi kājās, perifērijā u.c.
I. V. – Bet tik traki nav. Zāles visefektīvāk darbojas 
tieši audzēja vidē, kur mērķa receptoru ir visvairāk. 
Nieru vēzis no citiem ļaundabīgiem veidojumiem 
atšķiras ar to, ka tam ir bagāta asinsapgāde. Tādēļ 
angioģenēzes inhibitori (asinsvadu nomācēji) ir 
tik ļoti efektīvi tieši šī vēža gadījumā, bet stipri 
mazāk iedarbīgi citu audzēju terapijā. Biežākās 
blaknes ir paaugstināts asinsspiediens, nespēks, 
ādas izmaiņas, šķidra vēdera izeja. Tomēr, jau 
iepriekš zinot par sagaidāmajām blakusparādī-
bām, tās ir viegli kontrolējamas.
Pasaulē šie medikamenti ir labi zināmi vismaz 
septiņus, astoņus gadus, un atsevišķās valstīs pat 
ilgāk. Ir apmēram seši līdzīgas darbības prepa-
rāti. Dažās Eiropas valstīs, kurās ir brīvi pieejami 
visi, tiklīdz viens medikaments zaudē efektivi-
tāti vai izraisa nozīmīgas blaknes, to nomaina 
uz citu. Latvijā tik plašu izvēles iespēju nav, jo 
šobrīd valsts kompensē divus. Tomēr arī tas 
jāvērtē ļoti atzinīgi, jo terapijas izmaksas mērā-
mas nevis desmitos vai simtos, bet tūkstošos eiro, 
kas bez valsts �nansējuma pacientiem būtu gan-
drīz neiespējama.

M. J. – Un to apmaksā valsts. Tātad valsts tomēr 
domā par saviem iedzīvotājiem.
– Ko jūs varētu pateikt sarunas nobeigumā?
M. J. – Agrīna diagnostika ir pacientu rokās, un 
tā ir visas veiksmes pamats.
Vēl varu piebilst, ka RAKUS ir universitātes slim-
nīca, šeit notiek pētnieciskais darbs, un pieeja 
lietām ir zinātniska. Viena disertācija sakarā ar 
nieru vēzi jau ir izstrādāta, savukārt pie divām vēl 
notiek darbs. Otrs faktors – mums slimnīcā ir mul-
tidisciplināra komanda (konsilijs), kurā darbojas 
morfologs, ķirurģi, ķīmijterapeiti. Pacients uzreiz 
tiek virzīts pie konkrētā speciālista. Mēs slimnīcā 
varam sniegt pilnu ārstēšanas klāstu, turklāt zināt-
niski pamatotu un ar modernākajām metodēm 
un preparātiem, kādi Latvijā pieejami. Mēs reāli 
varam piedāvāt pacientiem labāko servisu.
M. S. – Es kā patologs varu teikt, ka šobrīd mēs 
vairāk diagnosticējam vēzi agrīnās stadijās, kad 
audzējs visbiežāk ir līdz 4 cm diametrā. Visbie-
žākā forma ir nieru gaišo šūnu karcinoma. Ne visi 
audzēji ir vienādi – tiem ir dažāda prognoze.
I. V. – Pēdējo gadu laikā nieru vēža pacientiem 
Latvijā, kuriem nav paveicies, jo slimība jau sākot-
nēji ir tālu izplatījusies vai zināmu laiku pēc ope-
rācijas attīstās metastāzes, ir gandrīz tikpat labas 
terapijas iespējas, kādas tās ir citviet pasaulē. 
Jācer, ka nākotnē šīs iespējas arvien vairāk tuvi-
nāsies Eiropā noteiktajiem standartiem.
M. J. – Terapijai jābūt pēc iespējas minimāli inva-
zīvai – pacientam pēc iespējas mazāk jācieš no 
mūsu ārstēšanas.
Nobeigumā gribu uzsvērt, ka tikai pacienti var 
pieprasīt �nansējumu savai veselībai. Ja to teiks 
tikai medicīnas darbinieki, tad mūs pārpratīs. Tas 
ir pacientu interesēs. Laba medicīna ir dārga. Visā 
pasaulē medicīnā tiek investēti milzu līdzekļi. Ja 
medicīnā neinvestēs, tad tā nevarēs attīstīties. 
Te mums ir vajadzīgs tautas atbalsts, pacienta 
atbalsts. Pacientiem ir jāiet ielās un jāpieprasa 
nauda tieši medicīnai, nevis medicīnas darbi-
niekiem. Medicīnas darbinieki tikai izpilda savu 
misiju. Tas ir viņu darbs, un viņi par to saņem algu. 
No zemā �nansējuma cieš tieši pacients.

Māris Sperga: 
«Diezgan 
liela nozīme ir 
paaugstināta 
asinsspiediena 
radītajām izmai-
ņām nierēs. Ja 
ir hipertensija, 
diezgan agrīni 
var sākties neat-
griezeniskas 
izmaiņas nieru 
audos. Tas 
ir viens no 
būtiskiem 
palaidējmehānis-
miem, lai sāktos 
nekontrolēta 
vēža šūnu vairo-
šanās un līdz ar 
to malignizācija.»Fo
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Paaugstināts asinsspiediens var bruģēt ceļu uz nieru vēzi

Ieva Vaivode: 
«Ķīmijterapija 
tradicionālajā 
izpratnē, kādu 
parasti lieto pie 
krūts, olnīcu vai 
zarnu vēža, nieru 
vēža gadījumā 
ir neefektīva. 
Šobrīd ir zināms, 
ka ir tādi audzēju 
veidi (arī nieru 
gaišo šūnu karci-
noma), uz kuriem 
efektīvi darbojas 
noteikti mērķte-
rapijas līdzekļi, 
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Vīriešuveselības avīze

EVITA HOFMANE

Vēzis Eiropas Savienībā ir otrais visbiežāk 
sastopamais nāves cēlonis aiz sirds un 
asinsvadu slimībām. Katru gadu tas laupa 
vairāk nekā miljonu cilvēku dzīvību. Sta-
tistikas dati liecina, ka ļaundabīgi dažādu 
lokalizāciju audzēji līdz 75 gadu vecu-
mam var skart katru trešo vīrieti un katru 
ceturto sievieti. Nieru vēzis parasti sākas 
nemanāmi, un cilvēks ilgstoši ļauno sli-
mību nejūt.

Par nieru vēzi, tā diagnostiku un ārstēšanu runā-
jam ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 
onkoloģi ķīmijterapeiti Āriju Brīzi un P. Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klīni-
kas onkologu ķīmijterapeitu Viktoru Kozirovski.

– Vai nieru vēzis ir agresīvs audzējs?
Ārija Brīze. – Nieru vēzis ir agresīvs audzējs, kura 
agresivitāte ir tieši proporcionāla pacienta vecu-
mam. Ja pacients ir gados jaunāks, nieru vēzis ir 
agresīvāks, ja pacients ir gados vecāks, nieru vēzis 
nav tik agresīvs. Reizēm gados vecākiem pacien-
tiem, kuriem ir blakus slimības un nieru vēzis nav 
agresīvs, to pat neoperē, jo tas aug ļoti, ļoti lēni. 
Tad pacienta veselības stāvoklis tiek kontrolēts, 
bet viņš nesaņem nekādu terapiju.
– Kādi ir nieru vēža attīstības riska faktori?
Ā. B. – Pirmais no riska faktoriem, tāpat kā tas 
ir visu vēžu gadījumā, ir gan aktīvā, gan pasīvā 
smēķēšana. Svarīgi atcerēties – ja ģimenē kāds 
ir smēķētājs, tad arī apkārtējie var slimot. Riska 
faktors ir liekais svars, kas nereti nāk kopā ar maz-
kustīgu dzīvesveidu, neveselīgu pārtiku, ilgstoši 
paaugstinātu asinsspiedienu, kas nav ārstēts, arī 
iedzimtībai ir liela nozīme.
Viktors Kozirovskis. – Ietekmē arī tādi kaitīgie 
faktori kā, piemēram, darbs ar ķimikālijām, sma-
gajiem metāliem vai indēm. Nieru vēža gadī-
jumā papildus riska faktors ir nieru slimības. Ja 
pacientam ir kāda hroniska nieru slimība un viņš 
saņem hemodialīzi, tad viņš ir riska grupā. Parasti 
šie pacienti ir ārstu uzraudzībā, mediķi seko līdzi 
un spēj «noķert» slimību laikus. Vīrieši ar nieru 
vēzi slimo divas reizes biežāk nekā sievietes, bet 
to parasti saista ar faktu, ka viņi biežāk strādā kai-
tīgos apstākļos un tāpēc ir vairāk pakļauti riska 
faktoriem. Ja ģimenē kādam radiniekam bijušas 
onkoloģiskas slimības, ikvienam ir lielāks risks 
saslimt ar vēzi. Ir pierādīts, ka cilvēki no saviem 
vecākiem var pārmantot ģenētiskās kļūdas, kas 
izraisa onkoloģisko slimību attīstību. Tas nozīmē, 
ka cilvēkam vajag aiziet pie ārsta un veikt pārbau-
des arī tad, ja sūdzību nav.
– Kādi simptomi varētu liecināt par nieru vēzi?
Ā. B. – Pirmais simptoms ir asins piejaukums urīnā, 
ko redz pats pacients vai arī tas tiek konstatēts, 
nododot urīna analīzes. Vēl var būt sāpes vienā 
vai otrā sānā, jutīgums nieres rajonā. Kad veido-
jums jau ir lielāks, to var sataustīt. Tāpat kā visu 
audzēju gadījumā, jūtams nogurums, nespēks, 
var būt slikta dūša, vemšana.
– Pacients ir devies pie ģimenes ārsta. Kādi ir 
pirmie nieru vēža diagnostikas paņēmieni?
V. K. – Ar nieru vēzi diemžēl ir tā, ka agrīnās sta-
dijās simptomu nav. Ja tie parādās, tas nozīmē, ka 
audzējs jau ir izaudzis liels. Visbiežāk nieru vēzi 
atklāj nejauši, veicot sonogrā�ju. Tā ir parasta 
attēldiagnostikas metode. Ieraugot kādu vei-
dojumu nierē, diezgan labi var pateikt, vai tas 

varētu būt ļaundabīgs audzējs. Šādus pacien-
tus, neveicot biopsiju, uzreiz sūta pie urologa. 
Pēc 2013. gada statistikas datiem tādu pacientu, 
kuriem audzējs vēl bija mazs un to viegli varēja 
operēt, bija visvairāk. 1. stadijā – 200 pacientu, 
2. stadijā – 40 pacientu, 3. stadijā – 30 pacientu 
un 4. stadijā – 80 pacientu. Labā ziņa ir tāda, ka, 
pateicoties mūsdienu diagnostikas metodēm, 
audzēju var konstatēt agrīni un radikāli ārstēt.
Ā. B. – Ja ģimenes ārsts pacientu ir nosūtījis pie 
urologa, tālāk tiks veikta datortomogrā�ja, plaušu 
rentgens, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. 
Datortomogrā�jā nieru šūnu vēzis uzreiz tiks atpa-
zīts. Tāpēc nebūs vajadzīga biopsija, pacientu 
uzreiz varēs operēt. Magnētiskā rezonanse nieru 
šūnu vēža gadījumā ir vajadzīga reti, tāpat arī 
angiogrā�ja (asinsvadu izmeklējumi).
V. K. – Nieru vēža gadījumā nav skrīninga prog-
rammas, jo nav pierādīts, ka tai būtu kāds labums 
�nansiālā vai pacienta dzīvildzes ziņā. Tāpēc 
pacientam jāatceras: ja kaut kas mainās pašsa-
jūtā, piemēram, vakaros neskaidru iemeslu dēļ 
parādās paaugstināta temperatūra, viņš ātrāk 
nogurst, ir diskomforts sānā, tad šiem simpto-
miem nedrīkst atmest ar roku un domāt, ka pāries 
pats no sevis. Vajag aiziet pie ārsta, kurš nozīmēs 
pašas vienkāršākās analīzes, izmeklējumus. Tādā 
veidā parasti nieru vēzis tiek atklāts agrīnā stadijā.
Visinformatīvākie izmeklējumi ir ultrasonogrā�ja 
un datortomogrā�ja. Parasti ar šīm zelta stan-
darta metodēm var noteikt, vai audzējs tiešām ir 
ļaundabīgs. Nieru vēža gadījumā biopsija pirms 
operācijas nav standarta lieta.
– Kādos gadījumos tiek veikta biopsija? Kā to 
izdara un ko nosaka ar biopsijas palīdzību?
Ā. B. – Biopsiju veic, ja slimība ir izplatījusies, ir 
metastāzes un audzēju nevar izoperēt. Biopsiju 
veic, ar speciālas adatas palīdzību paņemot audu 
gabaliņu no audzēja. Tad to analizē, lai noteiktu, 
kāds vēža paveids tas ir, lai varētu uzsākt ārstē-
šanu. Tāpēc tādos gadījumos biopsija ir obligāta 
nepieciešamība. Biopsiju var veikt arī tad, ja nav 
pārliecības, ka tas ir nieru vēzis. Parasti gan dator-
tomogrā�jā var noteikt, ka tas ir nieru vēzis, un 
operēt bez biopsijas.
V. K. – Visbiežāk slimība tiek atklāta pirmajās trīs 
stadijās, kad to var izoperēt.
2013. gadā Latvijā 80 pacientiem diagnoze tika 
noteikta tad, kad slimība jau bija izplatījusies 
ārpus nieres uz limfmezgliem, plaušām, kauliem 
un citviet. Šādos gadījumos operācija un nieres 
izņemšana pacientu neizārstēs, jo audzējs jau ir 
izplatījies. Tad ārsti taisa punkcijas biopsiju, lai ar 
mikroskopu noteiktu vēža šūnu paveidu. Atkarībā 
no šūnu paveida atšķiras ķīmijterapijas taktika. 
Biopsija notiek sonogrā�jas kontrolē.
– Kā tiek noteikts, vai nieru vēzis ir lokalizējies 
vienā vietā, vai tam ir metastāzes citur? Kādas 
ir biežākās nieru vēža metastāžu vietas?
Ā. B. – Nieru vēzis sākotnēji ir lokalizēts vienā 
no divām nierēm, kad arī tas diezgan bieži 1. 
vai 2. slimības stadijā tiek atklāts. Tomēr vairāk 
nekā 30% gadījumu nieru vēzis jau ir izplatījies 
un pacients nav jutis sākotnējos simptomus. Vis-
biežākās metastāžu vietas ir plaušas, kaulaudi, 
tās var būt smadzenēs un limfmezglos. Pirmā 
vieta, kur parasti rodas metastāzes, ir plaušas. 
Šiem pacientiem tiks nozīmēti visi nepiecieša-
mie izmeklējumi: plaušu un smadzeņu datorto-
mogrā�ja un skeleta scintigrā�ja, ja būs aizdomas 
par metastāzēm kaulos.
– Kā tiek ārstēts nieru vēzis? Kādi speciālisti 
parasti ir iesaistīti nieru vēža ārstēšanā?

Ā. B. – Nieru vēža gadījumā pirmā un galvenā ārs-
tēšanas metode ir operācija. Reizēm pat vienīgā. 
Vairāk nekā pusei no visiem pacientiem, kuriem 
ir lokalizēta vēža forma, nieru vēzi izoperē, un 
slimība var turpmākās dzīves laikā neatgriezties. 
Pacients tiek izoperēts un nonāk ārstu konsilijā, 
kurā piedalās ķīmijterapeits, staru terapeits, uro-
logi. Pat ja pacientam nav nepieciešama tālāka 
ārstēšana, viņš tiek novērots. Visiem pacientiem 
pēc noteikta laika ir jānāk uz kontroli, viņi paliek 
uzskaitē un tiek pieskatīti. Ja pacientam slimība 
ir atklāta, kad jau ir izveidojušās metastāzes, viņš 
nonāk pie ķīmijterapeita un saņem terapiju. Staru 
terapija nieru vēža gadījumā pro�laktiski netiek 
pielietota. Pie staru terapeita pacients nonāks 
tikai tad, ja būs jānovērš simptomi: ir metastāzes 
kaulos vai smadzenēs, ko nevar izoperēt. Ja meta-
stāzes ir plaušās, tās var operēt, un arī šajā gadī-
jumā pacienta prognoze skaitās laba.
– Vai pirmais ārstēšanas solis nieru vēža gadī-
jumā vienmēr būs operācija?
Ā. B. – Jā, vienmēr būs vai nu biopsija, vai radikāla 
operācija. Ja ir iespējams, tiek veikta operatīva 

terapija, lai arī ir metastāzes. Šīs operācijas laikā 
noņem audzēja masu. Ja pamatprocess ir izope-
rēts, pēc tam tas labāk reaģē uz medikamentozo 
terapiju. Nieru vēzi vienmēr cenšas izoperēt. Ar 
to tas atšķiras no citiem vēžiem.
– Vai pacientam, kuram ir uzstādīta vēža diag-
noze, būtu lietderīgi lūgt vēl kāda cita speciā-
lista konsultāciju par diagnozi un ārstēšanas 
plānu? 
Ā. B. – Pacienta ārstēšanā ir iesaistīti visi ārsti, kuri 
strādā ar onkoloģiskiem pacientiem. Ja slimnie-
kam ir blakus slimības, piemēram, kardioloģiskas 
problēmas, tiek iesaistīts kardiologs.
– Kādas vēl ārstēšanas metodes izmanto, ja 
ar ķirurģijas palīdzību nieru vēzi izoperēt nav 
iespējams? 
Ā. B. – Šobrīd Latvijā ir pieejama medikamen-
tozā terapija. Tās ir tabletētas zāles, kas nav kla-
siskā ķīmijterapija, jo nieru vēzis ir nejutīgs pret 
klasisko ķīmijterapiju.
V. K. – Tā kā nieru šūnu vēzis ir nejutīgs pret stan-
darta ķīmijterapiju, ko ar sistēmām ievada vēnā, 
ilgus gadus faktiski vienīgā iespēja ārstēt nieru 

Arī ielaista nieru vēža ārstēšana var dot apbrīnojamu rezultātu

Ārija Brīze: «Nieru vēzis ir agresīvs audzējs, kura agresivitāte ir tieši proporcionāla 
pacienta vecumam. Ja pacients ir gados jaunāks, nieru vēzis ir agresīvāks, ja pacients 
ir gados vecāks, nieru vēzis nav tik agresīvs. Reizēm gados vecākiem pacientiem, 
kuriem ir blakus slimības un nieru vēzis nav agresīvs, to pat neoperē, jo tas aug ļoti, 
ļoti lēni.»
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šūnu vēzi bija imūnterapija. Tā maina imūnsistē-
mas aktivitāti, un vēža šūnām tas nepatīk. Dažreiz 
tās samazinājās, taču efekts nebija pārāk spīdošs: 
no desmit pacientiem, ko sākām ārstēt, tikai 1–2 
bija jūtams kāds labums. Viss mainījās pirms des-
mit gadiem, kad parādījās mērķterapija.
– Kas ir mērķterapija? Kādas vispār pašlaik ir 
medikamentozās nieru vēža ārstēšanas iespē-
jas Latvijā?
V. K. – Ar mērķterapijas palīdzību zinātnieki 
iejaucas šūnu vielmaiņā, ietekmē signālmole-
kulas, kas vēža gadījumā darbojas nepareizi, 
un šī iejaukšanās enzīmu darbībā labdabīgi 
ietekmē slimības gaitu, vēža šūnas sarūk un 
neaug, tāpēc pacientiem ir mazāk simptomu 
un palielinās dzīvildze.
Ā. B. – Pirmajā līnijā mums terapija ir pilnībā 
nodrošināta, jo pašlaik ir iespējams preparātus 
arī mainīt. Ja viena terapija ir neveiksmīga, var 
mēģināt citu.
– Vai taisnība, ka Latvijā medikamentozi tiek 
ārstēti uz pusi mazāk nieru šūnu vēža pacienti 
nekā Igaunijā?

V. K. – Kaimiņvalstīs šīs zāles kļuvušas pieeja-
mas ātrāk un tiek lietotas plašāk. Pašlaik vispār 
nieru vēža ārstēšanā tiek izmantoti 7–8 medi-
kamenti. Latvijā no tiem var izmantot tikai 
divus, un viegli pieejamas šīs zāles kļuvušas 
tikai dažus gadus. Pirms tam, lai pacienti varētu 
sākt saņemt terapiju, vajadzēja rakstīt kaudzi 
papīru, kas bija jāsūta uz Nacionālo Veselības 
dienestu, jāgaida apstiprinājums. Visa proce-
dūra bija sarežģīta. Pašlaik viss notiek citādi. 
Pacients pēc konsilija atnāk pie ķīmijterapeita, 
ārsts izraksta 100% kompensējamo recepti, 
pacients iet uz aptieku, izņem tabletes un sāk 
lietot. Vismaz nieru vēža pacientiem jaunā tera-
pija ir pieejama.
Ā. B. – Jāņem vērā, ka Igaunijā šie preparāti kom-
pensēto medikamentu sarakstā bija iekļauti agrāk 
un tātad ātrāk nekā pie mums bija pieejami 
pacientiem. Mums mērķterapija nieru vēzim ir 
pieejama tikai no 2014. gada sākuma. Pēc statis-
tikas datiem Latvijā vairāk nekā pusei pacientu 
ir lokalizēta slimības forma, tas ir, līdz 3. stadijai, 
kas ir operēta.

Varbūt arī mūsu ģimenes ārsti nav tik labi infor-
mēti, ka nieru šūnu vēža pacientiem ir pieejama 
mērķterapija. Agrāk, ja pacientam tika diagnos-
ticēts nieru šūnu vēzis ar metastāzēm, tad nebija 
pieejama nekāda terapija. Ir pagājis pusotrs gads, 
un informētība vēl ir maza. Bieži vien pacients ar 
metastāzēm pie speciālista nenonāk, paliekot 
ģimenes ārsta aprūpē. Ir vajadzīga lielāka infor-
mētība, un pacienti jāsūta pie speciālistiem, lai 
viņus ārstētu tālāk. Reizēm var gadīties, ka ģime-
nes ārsts konstatē plašu slimības izplatību un 
pie speciālista nenosūta, jo nezina, ka ir iespē-
jama terapija.
– Vai nieru vēža ārstēšanā izmanto bioloģisko 
(hormonālo) terapiju?
Ā. B. – Nieru vēža gadījumā hormonālā terapija 
netiek izmantota.
– Kā panākt lielāku sabiedrības, ģimenes ārstu 
informētību par iespējām ārstēt metastātisku 
nieru šūnu vēzi un lai pacienti dotos pie uro-
loga, ķīmijterapeita, nevis kaut kur pazustu 
pēc diagnozes noteikšanas. Kas būtu darāms, 
lai ģimenes ārsti «nenorakstītu» pacientus 
simptomātiskai ārstēšanai?
V. K. – Šis ir grūts jautājums. Runājot par onkolo-
ģisko slimību ārstēšanu kopumā, pašlaik ārzemēs 
ļaundabīgās slimības tiek pētītas daudz sīkāk, 
nevis tikai pasakot – tas ir plaušu vēzis, bet tas – 
krūts vēzis. Piemēram, ģenētiskā līmenī diviem 
plaušu vēža pacientiem viņu slimība var būt krasi 
atšķirīga. Vienam, lietojot parastu standarta tera-
piju, efekta nebūs, slimība progresēs, un viņš ātri 
nomirs. Otram pacientam, lietojot parasto tera-
piju, efekts būs ļoti labs, audzējs samazināsies, un 
viņš nodzīvos ilgus gadus.
Ārzemēs, ASV, Eiropas bagātajās valstīs gēnu 
līmenī tiek pētīti visi pacienti, kuriem ir izdarīta 
audzēja rezekcija vai biopsija. Ar smalkām ģenētis-
kām metodēm pēta, kādas ir izmaiņas vēža šūnās, 
un mēģina atrast vislabāko ārstēšanu konkrēta-
jam pacientam. Latvijā diemžēl šī smalkā izmek-
lēšana �nansiālu apstākļu dēļ nav iespējama un 
terapiju vairāk vai mazāk izvēlas pēc «izmēģinā-
juma» principa. Bet pat tad, kad šķiet, ka viss ir 
slikti, ārstēšana var dot apbrīnojamus rezultātus.
Tāpēc, ja pacienta veselības stāvoklis atļauj 
saņemt ķīmijterapiju, pie jebkura metastā-
tiska audzēja tas ir jāmēģina darīt. Varbūt tieši 
šis pacients būs tas laimīgais gadījums, kuram 
ārstēšana labi palīdzēs. Izvērtējot standarta his-
toloģiju, mēs varam pateikt, vai tas ir gaišo šūnu 
nieru vēzis, vai citu šūnu vēzis. Gaišo šūnu vēzis, 
kas ir biežāk sastopamais nieru vēža veids, ir jutīgs 
pret mērķterapiju. To izmantojot, pacients ar sli-
mību var sadzīvot pat gadu desmitiem. Mūsdie-
nās tas nav gads vai divi, tie var būt desmit un 
vairāk gadu dzīvildzes.
Tā kā jaunās zāles ir parādījušās tikai pēdējo 5–10 
gadu laikā, un pie mums plašāk ir pieejamas tikai 
no 2014. gada, ģimenes ārsti un tie speciālisti, kuri 
nesadarbojas ar nieru šūnu vēža pacientiem, var-
būt nav informēti par jaunumiem. Ir zinātniski un 
medicīnas žurnāli, ārstu konferences, kur jaunie 
ārstēšanas paņēmieni tiek atspoguļoti un tādējādi 
ārsti tiek informēti par jaunajām iespējām. TV vai 
avīžu kampaņa ir otra iespēja, kā informēt sabied-
rību un ārstus. Tomēr pats galvenais ir pacientu 
modrība. Dažkārt, ja iesāpas sāns, viņš atmet ar 
roku un pēc mēneša jau ir pieradis, ka tur šad tad 
sāp, pie ārsta neaiziet un galu galā atnāk tad, kad 
ir jau par vēlu. Galvenais, lai paši cilvēki laikus pie-
vērš uzmanību savas veselības izmaiņām un aiz-
iet uz pārbaudēm.

– Vai, jūsuprāt, agrāk diagnosticētos un ope-
rētos pacientus vajadzētu uzskaitīt un aicināt 
uz pārbaudēm, ja viņi paši to nedara?
Ā. B. – Ja nieru vēzis tiek izoperēts un tam nav 
metastāžu, urologs pasaka, kad pacientam 
ir jānāk uz kontroli, bet, ja kādu iemeslu dēļ 
pacients netiek pie urologa, kas viņu operēja, 
ģimenes ārstam jānosūta pacients uz izmek-
lējumiem un analīzēm, lai laikus varētu kon-
statēt slimības progresiju un tālāk nosūtīt pie 
speciālista. Ģimenes ārstam būtu jānosaka, kad 
pacientam jānodod urīna analīze, pēc kāda laika 
jātaisa ultraskaņas izmeklējumi un plaušu rent-
gens. Ja pacients negrib braukt pie urologa uz 
Onkoloģijas centru vai uz Stradiņa slimnīcu, 
arī ģimenes ārsts var norīkot pacientu veikt 
šos izmeklējumus.
Ģimenes ārstam būtu jāzina, ka nieru vēža 
pacienti ir jākontrolē, un arī tad, ja tiek atklāts 
metastātisks process, prognoze ir laba.
V. K. – Pacientu dinamiskā novērošana notiek 
jau daudzus gadus. Tā ir standarta procedūra, jo 
pēc operācijas mēs jau aptuveni varam pateikt 
pacienta vēža progresijas un metastāžu attīstī-
bas risku. Ja ir zems risks, tad piecu gadu laikā 
vēzis atgriežas tikai trim pacientiem no 100. Tādi 
pacienti netiek intensīvi apsekoti ar dārgām un 
kaitīgām izmeklēšanas metodēm, jo tas nav 
nepieciešams. Taču ir arī augsta riska pacienti, 
kuriem ārsti jau pēc operācijas zina, ka slimība, 
visticamāk, atgriezīsies 70 gadījumos no 100. 
Šiem pacientiem tiek veltīta liela uzmanība. Viņus 
daudz biežāk sauc uz izmeklējumiem, jo slimības 
atgriešanās ir laikus jāatklāj, kamēr varam piedā-
vāt kādu terapiju, jo ļoti daudz kas ir atkarīgs no 
pacienta vispārējā veselības stāvokļa. Ja viņš jau 
ir guļošs, tad no šīs ārstēšanas nebūs labuma. Ja 
pacients ir staigājošs, aktīvs, tad var izmēģināt 
visu. Ķīmijterapija ir smaga ārstēšana. Lai to iztu-
rētu, pacientam ir jābūt spēcīgam.
– Vai var teikt, ka nieru vēža pacienti ir 
apzinīgi? 
Ā. B. – Kā nu kurš. To mēs zinām arī pēc dzemdes 
kakla vēža un krūts vēža skrīninga aptveres. Cik 
procentu no visiem cilvēkiem aiziet uz skrīningu, 
kaut gan viņiem uz mājām ir aizsūtīta uzaicinā-
juma vēstule? Kamēr pacients ir vesels, jūtas labi, ir 
saistošākas nodarbes, nekā iet pie ģimenes ārsta, 
kaut gan tas ir jādara regulāri.
– Kāds būtu jūsu novēlējums šī raksta 
lasītājiem? 
Ā. B. – Katram pašam pieskatīt sevi, rūpēties par 
savu veselību. Tagad jau ir diezgan moderni dzī-
vot veselīgi, it īpaši jauniešu vidū, un tas ir labi. Ja 
cilvēks būs vesels, labi jutīsies, varēs daudz vairāk 
izdarīt un dzīvē sasniegt. Šajā ziņā ir vērojamas 
pozitīvas tendences.
Tas ir pozitīvi, ka mēs Latvijā varam ārstēt nieru 
vēzi. Tomēr gribu uzsvērt, ka medikamentozā 
terapija ir jānozīmē pieredzējušiem ķīmijterapi-
jas speciālistiem, jo tā nav vienkārša, ir saistīta ar 
ļoti daudzām blaknēm, un reizēm pacienti jūtas 
ļoti slikti. Pacienti ir jāpieskata – reizi divās nedē-
ļās, reizi mēnesī noteikti. Taču, jo sliktāk pacients 
panes šo terapiju, jo labāk viņš uz to reaģē. Tāda 
speci�ka ir novērota.
V. K. – Tauta ir jāizglīto. Cik es strādāju ar pacien-
tiem, nereti cilvēkam ir kāds nopietns simptoms, 
piemēram, asins piejaukums vēdera izejā, bet viņš 
pie ārsta aiziet pēc pusgada, gada. Tā ir sabiedrī-
bas vaina. Bērnībā, skolas gados nav ieaudzināta 
vērīga attieksme pret savu ķermeni, nav iemācīts, 
ka ir jāaiziet pie ārsta, uz pārbaudēm.

Arī ielaista nieru vēža ārstēšana var dot apbrīnojamu rezultātu

Viktors Kozirovskis: «Nieru šūnu vēzis ir nejutīgs pret standarta ķīmijterapiju, tāpēc 
ilgus gadus faktiski vienīgā iespēja ārstēt nieru šūnu vēzi bija imūnterapija. Tā 
maina imūnsistēmas aktivitāti, un vēža šūnām tas nepatīk. Viss mainījās pirms des-
mit gadiem, kad parādījās mērķterapija. Tā labdabīgi ietekmē slimības gaitu, vēža 
šūnas sarūk un neaug.»
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Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas 
klīnika ir vienīgais specializētais ārstniecī-
bas centrs, kas nodrošina hematoloģisko 
slimību diagnostiku un ārstēšanu pieau-
gušajiem pacientiem. Klīnikas sastāvā 
darbojas arī vienīgā perifēro asiņu cil-
mes šūnu transplantācijas nodaļa Lat-
vijā, kas veic gan autologo, gan alogēno 
cilmes šūnu transplantāciju hematolo-
ģiskajiem pacientiem.

Par ļaundabīgām asins saslimšanām un to ārstē-
šanas iespējām runājam ar Hematoloģijas noda-
ļas (A3) vadītāju, ārsti hematoloģi Ingrīdu Ūdri.

– Kādas ļaundabīgas asins saslimšanas Lat-
vijā sastopamas visbiežāk? Kādas ir saslim-
stības tendences?
– Mūsu reģionā tās ir limfoproliferatīvās slimī-
bas: hroniska limfoleikoze un limfomas (pie-
mēram, Hodžkina un ne-Hodžkina limfomas). 

Nevarētu teikt, ka cilvēki tagad slimotu vairāk 
nekā agrāk. Pozitīvi ir tas, ka, medicīnai attīsto-
ties, ir labākas terapijas iespējas, ir izgudroti jauni 
ķīmijpreparāti un antibakteriālā terapija, pieaug 
pacientu dzīvildze.
– Vai hematoloģiskās slimības ir vairāk rak-
sturīgas kādam no dzimumiem?
– Tā nevarētu teikt. Viena slimība varbūt vairāk 
raksturīga vīriešiem, cita – sievietēm. Piemēram, 
ar hemo� liju A slimo tikai vīrieši, sievietes ir gēna 
nēsātājas. Ar dzelzs de� cīta anēmiju vairāk slimo 
sievietes, jo tas ir saistīts ar sievietes � zioloģiju, 
kāpēc biežāk attīstās dzelzs de� cīts.
– Vai ir zināmi riska faktori, kas var ietekmēt 
ļaundabīgas asins saslimšanas rašanos?
– Pacienti bieži prasa: kāpēc es saslimu? Tomēr 
pagaidām nav 100% skaidrības, kas izraisa šīs sli-
mības. Pie riska faktoriem pieder dažādas toksis-
kas vielas un radiācija. Viena no teorijām ir tāda, 
ka vīrusu saslimšanas var izjaukt līdzsvaru šūnās, 

un tā rezultātā attīstītās ļaundabīgas slimības. 
Piemēram, ir versija, ka Epšteina–Barra vīruss var 
būt par vienu no iemesliem limfomu attīstībai. Ir 
pilnībā pierādīts, ka HIV un AIDS gadījumā, slimī-
bai progresējot, var attīstīties ļaundabīgas slimī-
bas, piemēram, limfomas. Tāpat risks palielinās, ja 
ģimenē bijušas ļaundabīgas asins slimības.
– Kādas parasti ir pirmās pazīmes, kas par 
šādu saslimšanu varētu liecināt?
– Viens no pirmajiem simptomiem var būt ļoti 
nespeci� sks – tas ir nespēks. Cilvēks ātri nogurst, 
var būt nemotivēti augsta temperatūra (bet nav 
saaukstēšanās simptomu, iesnu, kakla sāpju) ar vai 
bez drudža pazīmēm, un tas ilgu laiku nepāriet. 
Cilvēks bez iemesla novājē vai svīst. Hodžkina sli-
mības gadījumā var būt ādas nieze, cilvēks iet pie 
dermatologa, bet iemesls ir pavisam cits – limf-
mezglu audzējs. Var būt sāpes mutes dobumā, 
stomatīts vai smaganu izmaiņas, arī angīna var 
būt viena no pirmajām akūtas leikozes izpaus-
mēm. Limfomu gadījumā kaklā, cirkšņos vai 
padusēs var sataustīt palielinātu limfmezglu. Tad 
nekavējoties ir jādodas pie ģimenes ārsta, lai viņš 
nosūta uz analīzēm un citiem izmeklējumiem.
– Kā notiek asins slimību diagnostika? Vai ir 
kādas speci� skas analīzes un izmeklējumi?
– Asins slimību diagnostikas pamats ir asins ana-
līžu izvērtēšana. Tajā ļoti daudz ko var redzēt: 
hemoglobīna līmeni, leikocītus, trombocītus u.c. 
Ja pēc asinsainas izvērtēšanas ir aizdomas par 
ļaundabīgu asins slimību, tiek veikti citi izmeklē-
jumi. Rentgenoloģiski izvērtējam, vai nav palieli-
nāti videnes limfmezgli. Veicam ultrasonogrā� ju 
vēdera dobuma orgāniem. Tiek izdarīti datorto-
mogrā� jas izmeklējumi vēdera dobuma un krūšu 
kurvja orgāniem. Lai izvērtētu kaulu smadzeņu 
stāvokli, tiek izmeklētas kaulu smadzenes, tiek 
skatīta šūnu morfoloģija un, ja ir aizdomas par 
ļaundabīgām šūnām, viss tiek pētīts sīkāk, jo katrai 
šūnai ir savs šūnas virsmas marķieris, pēc kura var 
pateikt, vai tā ir ļaundabīga vai normāla šūna. Pēc 
tā var noteikt akūtās leikozes veidu vai limfomas 
variantu. Tiek veiktas kaulu smadzeņu trepānbi-
opsijas, limfmezglu, ādas un citu orgānu biopsi-
jas, ja tas ir nepieciešams.
– Kāda ārstēšana šodien tiek piedāvāta asins 
slimību pacientiem? Cik optimāla ir zāļu 
kompensācijas sistēma šīm diagnozēm? Vai 
pacientam var nākties par ārstēšanu mak-
sāt pašam?
– Ārstēšanas pamats ir ķīmijterapija. Ir radīti ļoti 
daudzi jauni medikamenti, un pacientu dzīvildze 
ir ievērojami palielinājusies. Tas ir mainījies īsā 
laika posmā, piemēram, hroniskas mieloleikozes 
gadījumā. Pēdējos desmit gados terapijā izmanto 
medikamentus, ar kuru palīdzību tiek sasniegta 
ilgstoša slimības remisija, un nav nepieciešamī-
bas ārstēties stacionārā.
Ir medikamenti, ko valsts kompensē, bet jau ir 
radīti jauni, nākamās paaudzes medikamenti, ko 
šobrīd visiem, kuriem tie būtu nepieciešami, nav 
iespējams nodrošināt.

Ir arī zāles, kas būtu nepieciešamas terapijā, bet 
tās ir ļoti dārgas un nav iekļautas kompensējamo 
zāļu sarakstā. Slimības sākumā pacientam tiek 
izstāstītas visas ārstēšanās iespējas, un, ja valsts 
medikamentu nekompensē, tad pacientam, ja to 
var atļauties, zāles jāiegādājas pašam.
– Cik bieži Latvijā pacientu ārstēšanā tiek 
izmantota cilmes šūnu transplantācija? Kad 
transplantē autologās (paša pacienta) un 
kad – alogēnās (donora) cilmes šūnas?
– Autologās cilmes šūnas transplantē Hodžkina, 
ne-Hodžkina un mielomas slimības gadījumā. 
Līdz šim pie mums ir veiktas 150 autologās trans-
plantācijas. Akūtu leikožu gadījumā tiek veiktas 
alogēnās transplantācijas no saderīga ģimenes 
donora. To dara stacionārā Linezers. Alogēnās 
transplantācijas no ārpusģimenes donora paš-
laik tiek veiktas Viļņā. Alogēnā transplantācija ir 
viens no akūtas leikēmijas ārstēšanas posmiem, 
ko veic, ja ir sasniegta slimības remisija.
– Jūs jau minējāt, ka, pateicoties mūsdienī-
giem medikamentiem un ārstēšanas iespē-
jām, asins slimību pacientu dzīvildze ir 
ievērojami pieaugusi. Cik liela ir iespēja pil-
nībā uzveikt ļauno slimību?
– Ir tādas asins slimības, no kurām var pilnībā izār-
stēties. Piemēram, Hodžkina slimības gadījumā ir 
iespējama pilnīga izveseļošanās. Arī akūtu leikozi 
var izārstēt, bet tas ir atkarīgs no slimības varianta 
un daudziem prognostiskajiem faktoriem.
– Kā un cik bieži tiek kontrolēta slimības gaita?
– Tas ir atkarīgs no konkrētā pacienta slimības 
un tā, cik labi slimība padodas terapijai. Parasti 
tas ir vienu reizi mēnesī, bet, ja ir nepieciešams, 
tad arī biežāk.
– Vai pacienti apzinīgi kontrolē savu veselī-
bas stāvokli?

– Pārsvarā pacienti ir apzinīgi. Tie, kuri ir izgājuši 
visu ārstēšanas ciklu, sasnieguši slimības remisiju, 
parasti veic regulāras kontroles.
– Ir tāds teiciens, ka nelaime nenāk brēkdama. 
Slimība bieži piemeklē pēkšņi, un cilvēks, 
tikko vēl bijis vesels, uzzinot par smago diag-
nozi, nereti jūtas nobijies nezināmā priekšā.
– Psiholoģiskais moments ir ļoti svarīgs. Te liela 
loma ir tam, kāds kontakts izveidojas starp 
pacientu un ārstu. Dakterim ir jāizstāsta par visām 
ārstēšanas iespējām, kādas ir Latvijā un pasaulē, 
arī par slimības komplikācijām vislabāk izstāstīs 
ārstējošais ārsts. Diemžēl mums nav psihologa 
un sociālā darbinieka, kas būtu ļoti nepieciešams. 
Liela nozīme ir arī ģimenes atbalstam.
– Kā asins slimību pacientiem var palīdzēt 
dažādas pacientu biedrības, sabiedris-
kās organizācijas?
– Ir izveidotas vairākas pacientu biedrības. Hemo-
� lijas biedrība ir ļoti aktīva, atbalstot savus bied-
rus, rīkojot apmācību nometnes un sniedzot 
sociālu palīdzību, bet limfomas biedrība faktiski 
darbojas tikai «uz papīra».
– Kāds būtu jūsu novēlējums pacientiem un 
ikvienam, kurš tā vai citādi saskāries ar ļaun-
dabīgu asins saslimšanu?
– Ir jāārstējas, jo iespējas ir, un tās noteikti vajag 
meklēt. Ja nepalīdz viens variants, vajag meklēt 
alternatīvu. Nepieciešamības gadījumā ārsti var 
sazināties ar ārzemju kolēģiem, meklēt palīdzību 
un rast iespēju pacientu iekļaut zinātnisko pētī-
jumu programmās. Tam ir savi atlases kritēriji, bet 
šāda iespēja pastāv.
Dažkārt šķiet, ka neko vairs nevar darīt, bet tad 
pēkšņi parādās  risinājums, un viss mainās uz 
labu! Tāpēc novēlu nepadoties un cīnīties, līdz 
viss ir kārtībā!

Ingrīda Ūdre: «Ļaundabīgu asins slimību ārstēšanas pamats ir ķīmijterapija. Ir radīti ļoti 
daudzi jauni medikamenti, un pacientu dzīvildze ir ievērojami palielinājusies. Pēdē-
jos desmit gados terapijā izmanto medikamentus, ar kuru palīdzību tiek sasniegta 
ilgstoša slimības remisija, un nav nepieciešamības ārstēties stacionārā.»
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Ļaundabīgās 
asins slimības ir 
uzveicamas

ACI PRET ACI

Pagaidām nav 100% 
skaidrības, kas izraisa 
ļaundabīgas asins 
slimības. Pie riska 
faktoriem pieder dažādas 
toksiskas vielas un 
radiācija. Viena no 
teorijām ir tāda, ka 
vīrusu saslimšanas var 
izjaukt līdzsvaru šūnās, 
un tā rezultātā attīstītās 
ļaundabīgas slimības.
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ILZE AUSTRUMA

Sirds un asinsvadu slimības joprojām ir 
galvenais nāves iemesls Latvijā. Tālab ir 
svarīgi atpazīt to riska faktorus, lai novēr-
stu saslimšanu. Bet ko darīt, ja slimība 
jau piezagusies?

Par kardiovaskulāro slimību ārstēšanu runājam 
ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Latvijas Kardioloģijas centra kardiologu, dr. med. 
Kārli Trušinski.

– Kardiologi veic ļoti nozīmīgu darbu kar-
diovaskulāro pacientu ārstēšanā, tomēr tā ir 
tikai daļa pacienta aprūpes. Cik nozīmīga ir 
adekvāta pacienta ārstēšana pēc izrakstīša-
nas no stacionāra, kad pacients nonāk ģime-
nes ārsta aprūpē?
– Es teiktu, ka ārstēšana šodien ir pat ļoti laba. Te 
jāpateicas ciešai sadarbībai starp slimnīcu speciā-
listiem un ģimenes ārstiem, kas savukārt nodro-
šina pacientu ārstēšanu pēc izrakstīšanās no 
stacionāra. Mēs gan sazināmies privāti pa tālruni, 
gan tiekamies semināros, lielākās konferencēs.
Uzskatu, ka ģimenes ārstu profesionalitāte Latvijā 
lielākoties patiešām ir augsta. Par to es neraizē-
jos. Cita lieta ir tās problēmas, ko ģimenes ārstam 
uzliek mūsu valstī noteiktā medikamentu izraks-
tīšanas kārtība, kas viņam «sasien» rokas. Nereti 
ģimenes ārsts spiests izrakstīt lētākās zāles, kuru 
iegādi kompensē valsts, nevis tās, kas, viņaprāt, 
konkrētajā situācijā būtu lietderīgākas. Tas ir gau-
žām netaisnīgi, ka daudzos gadījumos pacientam 
nav atļauts piemaksāt valsts kompensētajai daļai 
un tādā veidā saņemt labāku un jaunākas paau-
dzes medikamentu. Es domāju, ka tā ir viena no 
galvenajām problēmām.
– Stacionāra ārsts vai speciālists izraksta kon-
krētus medikamentus, pacients ar šo reko-
mendāciju aiziet pie ģimenes ārsta. Kas notiek 
tālāk? 
– Es cenšos, lai gan manā, gan pēc tam ģime-
nes ārsta kabinetā notiktu saruna par zālēm. 
Lai pacients būtu informēts, zinātu un saprastu, 
kāpēc viņam ir izrakstīts tieši šis medikaments un 
kāpēc viņa situācijā tas ir tik svarīgs. Tāpat mēs 
apspriežam, kā atšķiras zāles, kas pētītas ar tūksto-
šiem slimu cilvēku, no tām, kurām izdarīti tikai bio-
ekvivalences pētījumi, piemēram, tās izmēģinātas 
30 veseliem cilvēkiem. Ir svarīgi saprast, ka starp 
zālēm ir atšķirība – ne tikai cenā, bet arī kvalitātē. 
Un arī pierādījumos. Ārsta uzdevums ir paskaid-
rot to pacientam. Es gan gribētu teikt, ka atslēgas 
persona joprojām ir pacients un viņa �nansiālās 
iespējas. Ja viņš ir zinošs, izglītots un no sarunas 
ar ārstu sapratis, kas pašam vajadzīgs, viņam ir 
lielāka iespēja tikt pie vajadzīgā medikamenta 
nekā tam, kuru tas neinteresē un kas nav gatavs 
iesaistīties un sadarboties. Mans ideālais mode-
lis noteikti nav tāds, kur ģimenes ārstam būtu 
akli un noteikti jāpaklausa visam, ko speciālists 
saka. Dažkārt pacients ir ārstējies pie septiņiem 
speciālistiem, un viņam ir visu šo ārstu izsnieg-
tie izraksti, atzinumi, ieteikumi. Un tieši ģimenes 
ārsts būs tas, kuram visas rekomendācijas jāsa-
liek kopā un beigās jāizraksta pacientam nepie-
ciešamo zāļu receptes. Tāpēc es ģimenes ārsta 
nozīmi noteikti negribētu samazināt vai novērtēt 
par zemu. Es to zinu no savas pieredzes. Piemē-
ram, kāda ir ģimenes ārstes dakteres Gobergas 
loma manas mammas ārstēšanā. Piedevām ģime-
nes ārsts redz pacientu nevis divas nedēļas vai 
vispār tikai stundu, bet ārstē gadiem.
– Jūs jau minējāt par medikamentu izrakstī-
šanas kārtību. Vai, ņemot vērā medikamentu 

kompensācijas noteikumus, ģimenes ārsts 
vienmēr nozīmē pacientam stacionāra ārstu 
vai speciālistu rekomendēto terapiju, viņam 
ārstējoties ambulatori? Vai tas ietekmē 
pacienta aprūpes kvalitāti?
– Kā jau teicu, tad ģimenes ārsts reizēm ir kā ar 
sasietām rokām. Vai tam ir sekas? Es gribētu teikt, 
ka jā, bet tās nebūs viegli pierādīt. Tas ir tāpat kā ar 
lielveikala gaļas salātiem: tie var kļūt arvien lētāki, 
bet tas, visticamāk, tomēr notiks uz kaut kā rēķina. 
Tomēr mēs tos joprojām varēsim saukt par gaļas 
salātiem. Tablete jau arī nav tikai ķīmiska formula. 
Ja medikamentu efektivitāte mirstības mazinā-
šanā ir pierādīta lielos pētījumos, es vēlētos, lai 
mani pacienti šīs zāles saņemtu. Vai, piemēram, 
gadījumos, kad pacientam artērijā implantēts 
stents vai veikta šuntēšana, ir jāizdara viss, lai 
viņam nebūtu vēlreiz jāatgriežas stacionārā uz 
šo procedūru. Mirstība no kardiovaskulārām slimī-
bām, atkārtotas stentēšanas, operācijas, infarkti – 
tās ir nepatikšanas, no kurām mēs varam pacientu 
pasargāt, pareizi izvēloties zāles.
– Vai medikamentu kompensācijas sistēma 
var būt pamatkritērijs medikamentu izvēlei 
pacienta ārstēšanā?
– Nē. Tas noteikti nevar būt pamatkritērijs. Par 
to man ir stingra pārliecība. Un es gandrīz katru 
reizi, kad tiekos ar ārstiem, vēlreiz un vēlreiz atgā-
dinu, ka kompensējamo zāļu saraksts nav vad-
līnijas. Tas ir veids, kā valsts spēj palīdzēt mums 
ārstēt pacientus. Mums katram pacientam 
ikvienā gadījumā jāiesaka labākais, kas mums 
ir, un tad tas jāsabalansē ar pacienta iespējām. 
Mēs nevaram ielīst cilvēku makos, viņu sakaros. 
Ir jābūt medicīnas profesionālim, kurš pasaka, 
kādus medikamentus vajadzētu lietot konkrē-
tajā situācijā un kādas ir iespējas saņemt kom-
pensāciju (dažām zālēm tās vispār nav). Slikti, 
ja mēs šo informāciju pacientam nedodam vai 
nespējam dot.
– Kā jūs rīkojaties, ja pēc vadlīniju rekomen-
dācijām pacientam būtu nepieciešama tera-
pija ar medikamentu, kuru valsts neapmaksā, 
apmaksā daļēji vai tikai uz noteiktu laiku?

– Mana vienkāršā recepte – es noteikti šo medika-
menti minēšu izrakstā, tāpat pacientam izstāstīšu, 
kāpēc viņam ir vajadzīgas šīs zāles, izskaidrošu, cik 
ilgam laikam valsts tās kompensē un cik pēc tam 
tās vajadzētu lietot. Piemēram, medikaments tiek 
kompensēts uz sešiem mēnešiem, bet nepiecieša-
mība ir uz gadu. Es noteikti pacientam pastāstīšu, 
kāpēc būtu svarīgi atlikušos sešus mēnešus pirkt 
šīs zāles. Izskaidrošu, ka, lietojot tās gadu, vēl efek-
tīvāk var samazināt, piemēram, nelabvēlīgo noti-
kumu risku. Un tad, izvērtējot cenu, pacientam būs 
jāizlemj, vai viņš var atļauties zāles iegādāties, vai 
nē. Paralēli viņam šis jautājums būs jāpārrunā arī 
ar ģimenes ārstu. Pēc tam viņš pieņem lēmumu.
– Vai, jūsuprāt, pacients vienmēr tiek infor-
mēts par labāko pieejamo ārstēšanu, un 
viņam tiek dota iespēja izvēlēties? Vai ir 
gadījumi, kad pacientam tiek nozīmēti valsts 
kompensētie medikamenti, kas ne vienmēr 
sniedz labāko ārstēšanu, nemaz neizstāstot 
par iespējamajām alternatīvām? Vai, jūsuprāt, 
tas ir ētiski pret pacientu?
– Vēl un vēlreiz varu atkārtot, ka, pieņemot 
lēmumu par ārstēšanu, kompensācija nedrīkst 
būt primārais. Dakterim jādomā par vēlamo 
ār stēšanas efektu. Tālākais būs pacienta saprat-
nes un iespēju ziņā.
– Vai ģimenes ārstam vajadzētu piedāvāt 
pacientam alternatīvu ārstēšanu, ja viņš 
uzskata, ka stacionārā nozīmētā terapija nav 
labākā šim pacientam? Piemēram, pacien-
tam ir nozīmēts kāds vecākas paaudzes ne tik 
efektīvs medikaments, jo stacionāra ārsts ir 
domājis, ka viņš nevarēs atļauties iegādāties 
mūsdienīgas zāles.
– Jau sarunas sākumā teicu, ka noteikti neesmu 
par ģimenes ārstu aklu paklausību speciālistiem. 
Vēlreiz gribu uzsvērt, ka tāpēc mums ir vajadzīgi 
gudri ģimenes ārsti, kuri mums, paldies Dievam, 
arī ir. Proti, tādi, kas, redzot izrakstus, prāto līdzi. 
Es pats jau sen esmu atradinājies domāt par 
pacientu maku un arī pārējiem to silti iesaku. Jo 
pat tad, ja pacients pie ārsta atnāk salāpītās tre-
niņbiksēs, dakteris var neko nezināt par šo cilvēku. 

Pacients varbūt taupa naudu uz apģērba rēķina, 
bet netaupa daudz kam citam. Šim cilvēkam tāpat 
var būt bērni, mazbērni, kas ir ļoti ieinteresēti, lai 
viņš saņemtu labāko. Tāpēc es cenšos nedomāt 
par cita cilvēka maku. Es piekrītu, ka stacionārā 
pacients ir īsu brīdi un ārsts varbūt ne vienmēr ir 
izrunājis visas detaļas. Tāpēc tieši ģimenes ārstam 
jābūt tam, kurš vēlreiz paskatās uz nozīmēto tera-
piju un, ja vajadzīgs, piedāvā pacientam arī kaut 
ko mūsdienīgāku.
– Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus veselī-
bas aprūpei, mēs nevaram cerēt uz straujiem 
uzlabojumiem valsts līdz�nansējumā mūsdie-
nīgai pacientu ārstēšanai. Kā jūs ieteiktu rīko-
ties pacientam un ārstam, lai pārliecinātos, ka 
ikvienā individuālā gadījumā mēs panākam 
labāko iespējamo rezultātu?
– Ne tikai Latvijā, bet droši vien nevienā valstī 
nebūs tā, ka viss, kas nepieciešams slimību ārstē-
šanā, būs kompensēts. Tomēr mums ir jācīnās par 
to, lai katru gadu kompensējamo medikamentu 
un medicīnisko ierīču �nansējums tiktu palielināts. 
Es domāju, ka pirmā persona, kurai par to būtu 
jācīnās, ir veselības ministrs. Viņam jāizprot ārstē-
šanas būtība un tas, ka visas jaunās metodes, visas 
jaunās zāles tiek pētītas, ka tās nāk ar lielāku efekti-
vitāti, mazākām blaknēm, prognozes uzlabojumu. 
Tie būs miljoni eiro, ko varam ietaupīt, novēršot 
cilvēka nāvi, saslimšanu ar miokarda infarktu, gal-
vas smadzeņu insultu un jebkuru «aizvizināšanu» 
uz slimnīcu ar ātro palīdzību sirds mazspējas vai 
stenokardijas dēļ. Ja kāds uzskata, ka mēs ar katru 
gadu varēsim ārstēt arvien lētāk, tad tas nozīmē, 
ka mēs griezīsim arī uz kvalitātes rēķina. Okay, mēs 
nevaram katru gadu cerēt uz dramatisku budžeta 
palielinājumu kompensējamām zālēm, ierīcēm 
procedūru veikšanai, bet kaut kāds palielinājums 
būtu obligāts. Ir jāuzklausa speciālistu viedok-
lis, jāpievērš uzmanība pacientu biedrībām, kā 
viņi jūtas un kādi, viņuprāt, ir sāpīgākie punkti. 
Visiem kopā ir jācīnās, lai medikamentu kom-
pensācija visām svarīgajām diagnozēm, ne tikai 
kardioloģijai, bet arī onkoloģijai un citām tikai un 
vienīgi uzlabotos.

Informēts pacients ir ārstēšanas panākumu ķīla

FOKUSS

Kārlis Trušinskis: «Mums katram pacientam ikvienā gadījumā jāiesaka labākais, kas mums ir, un tad tas jāsabalansē ar pacienta 
iespējām. Ir jābūt medicīnas profesionālim, kurš pasaka, kādus medikamentus vajadzētu lietot konkrētajā situācijā un kādas 
ir iespējas saņemt kompensāciju.»
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LUDMILA GLAZUNOVA

Ģimenes ārstiem ir milzīga atbildība – 
gan laikus aizsūtīt pacientus pie speciālis-
tiem, uz izmeklējumiem, gan arī rūpēties 
par viņiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas.

«Ar sirds slimniekiem šajā ziņā varbūt ir vēl grūtāk, 
jo, lai neatkārtotos veselības problēmas, ir regulāri 
jālieto medikamenti, jāievēro ārstu rekomendāci-
jas, un pat �nansiālu iemeslu dēļ nevar atļauties 
pārtraukt nozīmēto terapiju. Tas ir smags darbs,» 
norāda ģimenes ārste Ināra Belēviča.

– Ģimenes ārstiem ir jāuzņemas liela atbil-
dība par sirds slimnieku aprūpi. Tieši jūs esat 
atbildīgi par savlaicīgu slimības diagnosticē-
šanu un pacientu nosūtīšanu pie attiecīgajiem 
speciālistiem, kā arī par aprūpi pēchospitālajā 
periodā. Ņemot vērā ierobežojumus valsts 
kompensējamo medikamentu izrakstīšanai, 
vai jūs vienmēr spējat nodrošināt pacientam 
stacionārā rekomendēto terapiju?
– Mēs cenšamies panākt situāciju, lai kompensē-
jamo medikamentu sarakstā minētie ierobežo-
jumi pacientus skartu minimāli. Jā, ir situācijas, 
kad domājam, kuras no medikamentu grupām 
labāk kombinēt, ko aizvietot, lai panāktu labāku 
rezultātu. Mēs trīs tablešu vietā mēģinām atrast 
iespēju lietot šos trīs medikamentus vienā tab-
letē – tas patiešām uzlabo pacienta līdzestību. 
Ne bez lepnuma varu teikt, ka vismaz 90% manu 
pacientu ir nodrošināti ar iespēju pēc izrakstīšanās 
no stacionāra turpināt saņemt adekvātu terapiju.
– Kā jūs rīkojaties tad, ja speciālista nozīmēto 
terapiju valsts neapmaksā, apmaksā daļēji vai 
tikai uz noteiktu laiku?
– Ja speciālists ir nozīmējis konkrētu terapiju, 
bet pacients to nevar saņemt, jo valsts kompen-
sējamo zāļu saraksts to ierobežo, tad svarīga ir 
ģimenes ārsta sadarbība ar šo speciālistu. Iespē-
jams, es gribētu nākt pretim pacientam un izraks-
tīt medikamentu, kas ir iekļauts kompensējamo 
zāļu sarakstā, bet aptiekā, ievadot datorā pacienta 
datus, derīga būtu tā recepte, kuru izrakstījis spe-
ciālists, nevis ģimenes ārsts. Tādās situācijās es 
ņemu rokās telefona klausuli, zvanu speciālis-
tam un lūdzu atrast medikamentus, kas ir valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā. Te nu man jāteic, ka 
man laikam ir ļoti labi kolēģi, ar kuriem ir izdevies 
šādu kontaktu nodibināt. Manā ģimenes ārsta 
praksē nav bijis neviena gadījuma, kad man kāds 
no kolēģiem būtu atteicis. Tas, protams, prasa 
īpašu pieeju, bet tā arī nav ikdienišķa situācija. 
Un es varu tikai priecāties par ļoti labo sadarbību 
ar kolēģiem.
– Ja tomēr nākas terapiju mainīt, vai izskaid-
rojat pacientam iespējamās sekas?
– Noteikti. Pacientam ir tiesības zināt viņa ārstē-
šanas plānu, kādi medikamenti jālieto, kādas tam 
būs sekas, blakus parādības. Ir arī dažas medika-
mentu grupas, kurus izrakstot, ir ļoti jāseko līdzi 
dažādiem marķieriem pacienta analīzēs, un par 
to pacienti tiek brīdināti. Mēs nodrošinām arī šo 
analīžu kontroli. Tas ir liels darbs māsiņai, kura 
seko līdzi pacientiem.
– Vai tiešām izdodas tik labi šos pacientus 
kontrolēt, ņemot vērā, cik latvieši ir kūtri 
uz ārstēšanos?
– Izdodas. Mūsu praksē tas ir prasījis ļoti lielu 
audzināšanas darbu. Ja pacientiem šķiet, ka tas 
nav svarīgi, mēs sazināmies ar radiniekiem un stās-
tām situāciju. Tā ir sadarbība ar ģimeni. Tā ģime-
nes ārstam ir jārīkojas, jo nevar pacientu atstāt 
vienu ar viņa problēmām. Pacientam ir tiesības 

neizprast situāciju, jo viņš nav mediķis. Jebkurā 
gadījumā šādas konsultācijas un palīdzība valstij 
izmaksās lētāk nekā slimniekam ilgstoši atrasties 
reanimācijas nodaļā ar komplikācijām.
– Mūsu pacientiem raksturīga vēl kāda iezīme: 
ak, man šodien nekas nesāp, es jūtos labāk, 
varbūt es varu nedzert tās trīs tabletes, kā 
nozīmējis ārsts, bet tikai vienu – to rozā…
– Mēs paskaidrojam par iespējamām sekām. Ir 
pacienti, kuri saka: cik nu būšot atvēlēts, tik dzīvo-
šot… Tad es atbildu, ka tas var arī neizdoties. Stās-
tām piemērus, kas notiek ar pacientiem, ja viņiem 
ilgstoši jāatrodas gultā, viņi ir guloši, bez valo-
das, ar kustību traucējumiem. To piedzīvot nevē-
las neviens pacients. Šāda sadarbība ar pacientu 
savukārt prasa ļoti lielu līdzestību no ārsta puses. 
Tas nenotiek kā pa diedziņu: vienā dienā visi mūs 
klausa. Mēs stāstām, ka lietot medikamentus ir 
tāpat kā vakarā iztīrīt zobus. Tās ir elementāras, 
nepieciešamas lietas.
– Vai pacients vienmēr uzzina par labāko 
pieejamo ārstēšanu un viņam tiek piedā-
vāta iespēja izvēlēties? Vai ir gadījumi, kad 
pacientam tiek nozīmēti valsts kompensētie 
medikamenti, kas ne vienmēr sniedz labāko 
ārstēšanu, nemaz neinformējot par iespēja-
majām alternatīvām?
– Ir tādi gadījumi. Te ir jautājums par speciālistu 
sadarbību ar pacientiem, kuriem šķiet, ka viņi nav 
saņēmuši pietiekami labu terapiju. Tad slimnieki 
nāk atpakaļ pie ģimenes ārsta pārrunāt situāciju. 
Dažkārt pacients domā: jo dārgākas zāles, jo labā-
kas, pat neiedziļinoties, vai tās viņam der. Tad 
vēl ir stāsts, ka kaimiņiene vai kāds cits no ģime-
nes locekļiem dzer citas zāles, un viņam arī tādas 
vajag, nemaz neiedziļinoties, ka otram cilvēkam 
ir pilnīgi cita diagnoze.
Ir ļoti svarīgi, lai pacients saprastu, kāda ir viņa 
diagnoze un kādēļ viņam ir nozīmēta tieši 
tāda ārstēšanās.

– Vai, jūsuprāt, ģimenes ārstam vajadzētu 
piedāvāt pacientam alternatīvu ārstēšanu, ja 
ģimenes ārsts uzskata, ka stacionārā nozīmētā 
terapija nav labākā šim pacientam. Piemēram, 
pacientam ir nozīmēts kāds vecākas paaudzes 
ne tik efektīvs medikaments, jo stacionāra 
ārsts ir domājis, ka pacients nevarēs atļauties 
iegādāties mūsdienīgu medikamentu.
– Mēs cenšamies informēt par citiem, alterna-
tīviem ārstēšanas paņēmieniem, bet parasti 
pieturamies pie konservatīvās ārstēšanas. Nav 
ētiski kaut ko noklusēt – ir jāstāsta! Ir jāinformē 
par medikamentu lietošanu, izmaksām, režīmu – 
ar to ir jāsāk.
Parasti, izrakstoties no stacionāra, pacienti ir 
labi izmeklēti un viņiem ir nozīmēta terapija. Ja 
manas un stacionāra kolēģu domas atšķiras un 
es saprotu, ka nav pārrunātas pacienta iespējas 
iegādāties labākus vai pēdējās paaudzes medika-
mentus, tad es par to pacientu informēju, un mēs 
nonākam pie kopēja risinājuma. Tiek pārrunātas 
izmaksas mēnesī, ilgtermiņā.
Esmu saskārusies ar situācijām, kad stacionārā 
automātiski pieņem par normu, ka astoņdes-
mitgadīga kundze nevarēs atļauties lietot dār-
gus medikamentus. Taču tā nevajadzētu vērtēt. 
Ģimenē atrodas iespējas, un tad paciente nāk 
pie ārsta un stāsta, ka var atļauties arī dārgākas 
zāles. Vecums ne vienmēr var būt kritērijs, kas ļauj 
spriest par pacienta iespējām. Katrs gadījums ir 
ļoti atšķirīgs un individuāls. Man pat ir radies jau-
tājums: kādēļ mani kolēģi stacionārā ir skatījušies 
pacienta naudas makā?
– Izrakstoties no stacionāra, pacientam 
parasti tiek nozīmēti vairāki medikamenti. 
Katrs no tiem ir svarīgs, jo, piemēram, pacien-
tiem, kuriem implantēts koronārais stents, 
nelietojot nepieciešamos medikamentus, tiek 
apdraudēta dzīvībā. Vai pacienti ir pietiekami 
izglītoti par katra nozīmētā medikamenta 

svarīgumu, vai nepastāv iespēja, ka lēmums 
par viena vai vairāku medikamentu nelie-
tošanu tiek pieņemts individuāli, aptiekā 
pie letes?
– Kādas zāles un cik ilgi lietot var izlemt tikai spe-
ciālists vai ģimenes ārsts. Šādi lēmumi nav jāpie-
ņem aptiekā! Šādi rīkoties – tā ir ļoti liela atbildība 
un riska pakāpe! Jā, īstermiņā tā varētu rīkoties, 
ja tajā brīdī nav naudas un pacients nevar atļau-
ties kādu no medikamentiem nopirkt. Tomēr ir 
jāapzinās riska pakāpe, it īpaši smagiem sirds sli-
mību pacientiem.
Ja pacients atsakās no kādām zālēm, tad es prasu, 
kādēļ tā darīts, un stāstu par sekām. Jāteic, ka pēc 
smagām sirds saslimšanām ir vērojamas dažādas 
galējības, sastopami divu grupu pacienti: vieni, 
kas pat pārāk cītīgi seko visiem ārstu norādīju-
miem, un otri, kas atmet ar roku un saka – kā 
būs, tā būs.
– Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus veselī-
bas aprūpei, mēs nevaram cerēt uz straujiem 
uzlabojumiem valsts līdz�nansējumā mūsdie-
nīgai pacientu ārstēšanai. Kā jūs ieteiktu rīko-
ties pacientam un ārstam, lai pārliecinātos, ka 
ikvienā individuālā gadījumā mēs panākam 
labāko iespējamo rezultātu?
– Kardioloģijā, salīdzinot ar citām medicīnas 
jomām, valsts kompensējamo zāļu saraksts 
ir plašs. Ir jūtami arī uzlabojumi. Es neko sliktu 
nevaru teikt – saraksts regulāri tiek pārskatīts. 
Tas tiek darīts pietiekami adekvāti, un ir iespē-
jams atrast zāļu lētākos analogus.
Es gan vēl gribētu atgādināt, ka pacientiem būtu 
ne tikai ļoti rūpīgi jālieto ārstu nozīmētie medi-
kamenti, bet arī jāpārskata savs dienas režīms, 
jāaizmirst par smēķēšanu, dažādām pārmērībām 
un jāatrod laiks �ziskām aktivitātēm. Tikai zāļu 
lietošana nenodrošinās veselību. Ja tiek ievē-
rotas visas ārstu rekomendācijas, tad rezultāti 
parasti neizpaliek.

Ģimenes ārsts – tilts uz sirds veselību

Pacientam ir tiesības zināt viņa ārstēšanas plānu, kādi medikamenti jālieto, kādas tam būs sekas, blakus parādības. Ir arī dažas 
medikamentu grupas, kurus izrakstot, ir ļoti jāseko līdzi dažādiem marķieriem pacienta analīzēs, un par to pacienti tiek brīdināti.
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Vīriešuveselības avīze

KETA SELECKA

Mūsdienās astmas diagnostika un ārstē-
šana ir samērā vienkārša, turklāt valsts 
kompensē 75% no medikamentu cenas.

Pneimonoloģe Iveta Kroiča uzsver, ka ļoti svarīgi 
ir uzticēties ārstam un ievērot speciālista norādī-
jumus par medikamentu lietošanu. Turklāt vajag 
rūpēties par savu veselību, atsakoties no kaitīgiem 
ieradumiem, neatliekot vizīti pie ārsta un neno-
darbojoties ar pašārstēšanos.

– Kad runā par vīriešu veselību, parasti prātā 
nāk televīzijas un radio reklāmas par poten-
ces uzlabošanas līdzekļiem, tā sauktais Ūsu 
mēnesis un prostatas veselība. Bet kāda ir 
Latvijas vīriešu elpceļu veselība?
– Latvijā nav precīzas statistikas par astmas slim-
niekiem, bet Eiropā ar astmu slimo 7–12% valsts 
iedzīvotāju. Pieaugušo vecumā ar astmu vairāk 
slimo sievietes.
Hroniskās obstruktīvās plaušu slimības (HOPS), 
kas apgrūtina elpošanu, biežums ir atkarīgs no 
dažādiem kaitīgiem faktoriem, piemēram, no 
smēķēšanas un kaitīgiem darba apstākļiem (celt-
niecībā, galdniecībā u. c.). Svarīgs faktors ir arī 
apkārtējās vides piesārņojums.
Tā kā vīrieši Latvijā smēķē vairāk nekā sievietes 
un biežāk strādā kaitīgos darba apstākļos, viņiem 
saslimšana ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību 
ir izplatītāka. HOPS tiek uzskatīta galvenokārt par 
vīriešu slimību.
– Izskaidrojiet, lūdzu, vienkārši – kas ir astma?
– Astma ir alerģisks elpceļu iekaisums, kam rak-
sturīgs paaugstināts elpceļu jutīgums, kas izpau-
žas kā klepus (biežāk – sauss klepus), čīkstēšana 
krūtīs un elpas trūkums, kas sākotnēji var parādī-
ties pēc �ziskās aktivitātes.
– Klepus raksturīgs arī hroniskai obstruktīvai 
plaušu slimībai (HOPS). Kā var atšķirt saslim-
šanu ar astmu no HOPS?
– Astma var sākties jebkurā vecumā – gan bēr-
nībā, gan pusmūžā, gan lielā vecumā, jo astmas 
izcelsme ir alerģisks iekaisums, kas var sākties 
pēkšņi pēc kontakta ar alergēnu, piemēram, siena 
putekļiem vai pelējuma, vai saaukstēšanās, bet 
hroniskās obstruktīvās plaušu slimības riska fak-
tori ir iepriekš pieminētie – smēķēšana un kaitīgi 
darba vai vides apstākļi vairāku gadu garumā. 
HOPS nekad nebūs pusaudzim, tā ir slimība, kas 
raksturīga pēc 40–45 gadu vecuma.
Savukārt, ja vīrietim jaunībā ir bijusi astma un 
viņš visu mūžu ir intensīvi smēķējis vai strādājis 
kaitīgos apstākļos, pastāv liela iespēja, ka viņam 
40–45 gadu vecumā būs gan astma, gan HOPS.
– Vai astmu visbiežāk izraisa alerģija?
– Nē! Domāju, ka biežāk astmu izraisa akū-
tas vīrusinfekcijas.
– No kā ir atkarīgs, vai alerģija izraisīs astmu?
– To pateikt ir grūti, jo astmas rašanos ietekmē vai-
rāku faktoru kopums. Taču cilvēkam, kurš neizvai-
rās no alergēniem, manuprāt, ir lielāks risks saslimt 
ar astmu. Protams, no visiem alergēniem nav iespē-
jams izvairīties, jo alerģijas ir dažādas – ir tādas, ko 
var kontrolēt, un tādas, ko nevaram. Piemēram, 
varam neēst produktus, no kuriem ir alerģija, vai 
izvairīties no kaķiem, ja ir alerģija no kaķa spalvām, 
taču no ziedputekšņiem pavasarī ir grūti izvairīties.
– Kādi vēl faktori ietekmē astmas rašanos?
– Šīs slimības rašanos var ietekmēt biežas elpceļu 
infekcijas un iedzimtība – lielāka iespēja saslimt 
ar astmu ir tiem, kuriem ģimenē kāds jau ir sli-
mojis ar astmu.
– Kā ir iespējams zināt, ka klepus norāda uz 
astmu, nevis vienkāršu saaukstēšanos, un ka 

nepietiks tikai ar konsultāciju aptiekā un kle-
pus sīrupu?
– Ja cilvēkam ir bijusi vīrusinfekcija un vairs nav 
temperatūras, svīšanas un drudža, tomēr ilgāk 
nekā desmit dienas saglabājas sauss klepus, tad 
jāvēršas pie ārsta un jāizvērtē, vai tas nav astmas 
simptoms. Pašārstēšanās šādā gadījumā noteikti 
nav vēlama. Nekavējoties pie ārsta jādodas tad, ja 
līdz ar klepu, piemēram, ir spēcīgs elpas trūkums, 
stipras sāpes krūtīs vai klepojot parādās asinis.
– Pie kāda ārsta pacientam būtu jādodas – pie 
plaušu ārsta (pneimonologa) vai pie ģime-
nes ārsta?
– Parasti pacienti vispirms iet pie ģimenes ārsta, 
taču viss ir atkarīgs no tā, cik cilvēks ir aizņemts 
darbā un cik liela ir viņa rocība. Viens vispirms 
iet pie ģimenes ārsta, jo tad vizīte pie speciā-
lista ar nosūtījumu izmaksā lētāk, taču jāgaida 
ilgāk, cits uzreiz iet pie pneimonologa, kaut arī 
jāmaksā dārgāk.
– Vai ar astmu biežāk slimo pilsētnieki vai 
lauku iedzīvotāji?
– Grūti pateikt. Laukos ir vairāk alergēnu – zied-
putekšņi, siena putekļi utt., taču pilsētā ir lielāka 
iespējamība saslimt ar vīrusinfekcijām, kas ir viens 
no astmas ierosinātājiem.
– Mēs daudz runājam par to, ka regulāri jāap-
meklē ģimenes ārsts, sievietēm – ginekologs, 
vīriešiem – urologs. Ja hroniskas elpceļu sli-
mības ir bieži sastopamas, vai vīrietim pie 
pnei monologa arī būtu jādodas regulāri, 
reizi gadā? 
– Ja vīrietis ir vesels, tad tas nav jādara, taču, 
runājot par plaušu veselību kopumā, es ikvie-
nam ieteiktu reizi gadā veikt plaušu rentgenu, 
arī tad, ja viņam nav kaitīgu ieradumu. Bet, ja 
vīrietis smēķē ilgstoši – vairāk nekā 20 gadus – 
vai ja viņš strādā kaitīgos darba apstākļos, pēc 40 
gadu vecuma katru gadu noteikti jātaisa plaušu 
rentgens un jāpārbauda plaušu funkcija, vei-
cot spirometriju.
– Garas rindas un augstās medikamentu 
izmaksas bieži tiek minētas par galvenajiem 
iemesliem, kāpēc cilvēki nedodas pie ārsta. 
Vai astmas diagnostika ir sarežģīta un dārga?

– Astmas diagnostika ir samērā vienkārša – tā ir 
saruna ar pacientu, viņa izmeklēšana un plaušu 
funkcijas novērtēšana ar spirogrāfu.
Nevar noliegt, ka rindas pie pneimonologa, ja 
iet ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ir garas, taču 
tad vizīte pie speciālista izmaksās lētāk. Ātrāk uz 
konsultāciju pie speciālista tiksiet bez ģimenes 
ārsta nosūtījuma, taču jārēķinās, ka par vizīti būs 
jāmaksā vidēji 20 līdz 35 eiro.
– Aptuveni cik mēnesī pacientam izmaksā ast-
mas ārstēšana?
– Ja pacientam ir bronhiālā astma, valsts kom-
pensē 75% no medikamentu cenas. Pašam 
pacientam ir jāpiemaksā no pieciem līdz 20 eiro 
mēnesī – tas atkarīgs no slimības smaguma un 
medikamentu veida.
– Vai veiksmīga astmas terapija ir atkarīga arī 
no pacienta dzimuma?
– Ja pieņemam, ka Latvijā vīrieši, kas slimo ar 
astmu, smēķē vairāk nekā sievietes, viņiem astmas 
ārstēšana nav tik efektīva un ir grūtāk sasniegt 
labu terapijas efektu. Turklāt šādiem vīriešiem 
vajag lietot lielāku medikamentu devu, viņiem 
ātrāk pasliktinās plaušu funkcija un biežāki ir sli-
mības uzliesmojumi.
– Kad ārsts ir apmeklēts un ir sākusies ārstē-
šana, kas, jūsuprāt, ir svarīgākais, lai ārstē-
šana būtu iedarbīga, – medikamenti, pacienta 
līdzestība, pareiza inhalatora lietošana vai 
kas cits?
– Vissvarīgākā ir pacienta līdzestība. Jebkuras hro-
niskas slimības, arī astmas, ārstēšanā ir būtiski, cik 
regulāri pacients lieto medikamentus, kas viņam 
ir izrakstīti. Protams, svarīga ir arī pareiza inhala-
tora lietošana, ko izmanto astmas ārstēšanā. Par 
to ir labs teiciens: vislabākais inhalators ir tas, ko 
lieto pareizi, un visdārgākais ir tas, ko lieto nepa-
reizi vai nelieto nemaz.
– Vai ir kādi jaunumi terapijā, kas palīdz 
uzlabot pacientu līdzestību un regulāru zāļu 
lietošanu? 
– Jā, pēdējos gadus ir pieejami inhalatori, kas 
jālieto tikai vienu reizi dienā, līdz ar to pacientam 
ir vieglāk atcerēties, kad jālieto zāles. Līdz šim bija 
tādi ārstējošie inhalatori, kas parasti jālieto divas 

reizes dienā, bet pirms 10–15 gadiem medika-
menti bija jālieto pat četras reizes dienā.
– Pareizi lietojot zāles, var panākt astmas 
simptomu mazināšanos vai pat izzušanu. 
Vai un kā pacients pats var izvērtēt, vai vese-
lības stāvoklis ir uzlabojies un ārstēšanos 
var pārtraukt?
– Ja pacients lieto medikamentus un astmas sim-
ptomu viņam vairs nav – to sauc par astmas kon-
troli. Ir speciāli testi, kas ļauj pacientam novērtēt 
savu spēju kontrolēt astmu, piemēram, astmas 
kontroles tests (ACT – saīsinājums no angļu valo-
das), kas pieejams pie ārsta vai atrodams inter-
netā. Taču to, vai pacients medikamentu lietošanu 
drīkst pārtraukt, un to, ka viņš drīkst samazināt 
medikamentu devu, tomēr nosaka ārsts.
Katram pacientam ārstēšana ir ļoti individuāla 
– vienam astmas terapijas kurss ir īsāks, un pēc 
tam, kad viņš pārtrauc lietot medikamentus, nav 
slimības uzliesmojumu, bet citam pēc medika-
mentu lietošanas pārtraukšanas ātri vien rodas 
slimības saasinājumi, tāpēc ārsts viņam nosaka 
nelielu devu, kas jāturpina lietot pastāvīgi pēc 
terapijas kursa beigām.
Astmas terapijā ir tā sauktie ārstējošie un glāb-
šanas medikamenti. Ārstējošos medikamentus 
pacients saņem regulāri, kā noteicis ārsts, bet 
glābšanas medikamentu lietošanas biežumu viņš 
nosaka pats.
– Jums kā ārstei sievietei ir grūtāk vai vieglāk 
sastrādāties ar pacientiem vīriešiem?
– Zināmā mērā vieglāk ir sastrādāties ar vīriešiem 
gados, īpaši pensionāriem, kuriem ir vairāk laika, 
un viņi biežāk atnāk uz kontroli.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi vīriešiem, lai sagla-
bātu plaušu veselību?
– Galvenais ir veselīgs dzīvesveids – nesmēķēt, 
sportot, jo tas uzlabo plaušu funkciju. Kaitīgos 
darba apstākļos, ja nav iespējams darbavietu 
mainīt, jāizmanto individuālie darba aizsardzī-
bas līdzekļi, piemēram, pretputekļu respirators. 
Jāievēro darba aizsardzības pasākumi, kas ļauj 
samazināt kaitīgo vielu kairinājumu uz elpceļiem. 
Jāatceras, ka cilvēkam ir dotas tikai vienas plau-
šas, un tās ir jāsaudzē!

Ilgstošs klepus un elpas trūkums? Astma…
SPECIĀLISTA PADOMS

Iveta Kroiča: «Ja vīrietis smēķē ilgstoši – vairāk nekā 20 gadus – vai ja viņš strādā kaitīgos darba apstākļos, pēc 40 gadu vecuma 
katru gadu noteikti jātaisa plaušu rentgens un jāpārbauda plaušu funkcija, veicot spirometriju.»
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SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

ALVILS KRAMS,
asociētais profesors, Latvijas Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs

«Bronhīts – slepkava» jeb 
«smacējošais bronhīts»
Pirms pāris gadiem ārzemēs piedalījos ekspertu 
sapulcē, kurā sabiedrisko attiecību speciāliste 
no Londonas stāstīja par globālo izaicinājumu 
vienkārši un saprotami pāris vārdos ne-medi-
ķim izskaidrot HOPS (hroniska obstruktīva plaušu 
slimība) būtību. Katra eksperta uzdevums bija 
ieteikt savu versiju. Mans piedāvājums bija «kil-
ler bronchitis».

Tātad, bronhīts – (algotais) slepkava. Varētu 
piebilst – arī klusais un bieži neatpazītais 
slepkava. Kāpēc? Pirmkārt, HOPS (kuru agrāk 
dēvējām par hronisku obstruktīvu bronhītu un 
plaušu em�zēmu) ir trešais biežākais nāves cēlo-
nis pasaulē. Otrkārt, attīstītās valstīs, to vidū arī 
Latvijā, 80–90% gadījumu slimības cēlonis ir smē-
ķēšana, un tādējādi nosacīti šīs slimības – slepka-
vas algotājs ir tabakas industrija. Treškārt, Eiropā 
aptuveni 75% gadījumu, Latvijā – ap 80% gadī-
jumu šī slimība netiek diagnosticēta. Sabied-
rība un pacienti par to nav pietiekami informēti, 
savukārt ārsti nepievērš pietiekamu uzmanību 
pacienta sūdzībām, un slimība netiek diagnosti-
cēta. Lai gan to izdarīt ir tik vienkārši – jāveic spi-
rometrija (samērā vienkāršs plaušu funkcionālās 
diagnostikas tests).

Slimības raksturojums «bronhīts – (algotais) 
slepkava» der darbā ar medijiem, taču ikdienā, 
šķiet, labāk ir lietojams apzīmējums «smacējošais 
bronhīts». Tas raksturo HOPS galveno izpausmi – 
pakāpeniski progresējošu elpas trūkumu. Sākumā 
slodzes gadījumā, vēlāk jau relatīva miera stāvoklī. 
Daļa no slimniekiem tā arī nomirst no progresējo-
šas elpošanas nepietiekamības – lēnītēm nosmok.

Smēķēšana, HOPS un pāragra nāve
Kā jau minēju, tad galvenais faktors, kas ietekmē 
vīrieša plaušu veselību, ir smēķēšana.

Kāpēc tieši smēķēšana? Tāpēc, ka kaitīgie fak-
tori smēķējot tiek ieelpoti ļoti augstā koncentrā-
cijā. Mūsdienu cigaretes satur ap 700 ķīmisko 
savienojumu, savukārt degšanas procesā veido-
jas un smēķējot tiek ieelpots jau ap 7000 vielu, 
no kurām vismaz 250 ir zināmas kā kaitīgas, to 
skaitā 69 ir kancerogēnas (plaušu vēzis attīs-
tās katram sestajam ilgstošam smēķētājam!). 
Cigaretes galā degšanas temperatūra sasniedz 
800–9000C. Ieelpotie dūmi, t.s. darva, satur arī 
daudz ļoti sīku daļiņu 0,1–1,0 μm diametrā, kuras 
nokļūst plaušu alveolās un var tieši uzsūkties sis-
tēmiskajā asinsritē. Smēķējot katra ieelpa satur 
kvadriljonu (1x1015) brīvo radikāļu!

No plaušu slimību speciālista viedokļa nav 
vesela smēķētāja! 100% visiem smēķētājiem 
ir iekaisums trahejā, bronhos, bronhiolās un 
plaušu parenhīmā!

Svarīgi atcerēties, ka HOPS attīstās katram 
otrajam ilgstošajam smēķētājam! Lielāko elp-
ceļu – bronhu – bojājuma sekas ir bronhīts, kas 
izpaužas ar regulāru atkrēpošanos (no rītiem!), 
savukārt sīko elpceļu – bronhiolu – un pašu plaušu 
audu bojājuma (attiecīgi bronhiolīta un plaušu 
em�zēmas) dēļ sīkie elpceļi sašaurinās, un veido-
jas gaisa plūsmas traucējumi (obstrukcija).

Asinsritē nokļūst ne tikai daļa no smēķēšanas 
laikā ieelpotā, tajā pastāvīgi «ieskalojas» arī elp-
ceļu iekaisums. Tādējādi HOPS veicina būtiskas 
pārmaiņas arī citos orgānos (asinsvados, sirdī, 
muskuļos).

Smēķētājs vidēji nodzīvo 10–15 gadus 
īsāku mūžu! Piemēram, ASV smēķējoši vīrieši 

un sievietes vidēji nodzīvo attiecīgi 13,2 un 14,5 
gadus īsāku mūžu. Eiropas Komisijas jaunākajos 
datos (Eurobarometer, 2015) minēti 14 gadi.

Protams, pāragri no smēķēšanas nenomirst 
visi (tikai!! katrs otrais), kas ļauj sabiedrības apziņā 
eksistēt mitoloģiskajam vectētiņam, kurš smē-
ķēja un nodzīvoja 90 gadus. Vēlreiz jāuzsver, ka 
neeksistē tāds jēdziens kā vesels smēķētājs! Arī 
šis mitoloģiskais vectētiņš cieta vismaz no kādas 
smēķēšanas izraisītas slimības sekām.

Jau minēju, ka 80–90% gadījumu HOPS attīstās 
tieši smēķētājiem. Tomēr HOPS cēlonis var būt arī 
arods, kurš saistīts ar putekļiem, augstu tempe-
ratūru un gāzēm (piemēram, metalurģija, būv-
materiālu un ķīmiskā rūpniecība). Pēdējos gados 
pierādīts, ka cēlonis var būt mātes smēķēšana 
grūtniecības laikā un pasīvā smēķēšana bērnībā.

Kā diagnosticēt HOPS?
HOPS diagnosticēt ir ļoti viegli – jāveic spi-
rometrija! Tas ir samērā lēts un mūsdienās plaši 
pieejams izmeklējums. Ar spirometriju (spirogrā-
�ju) var izmērīt «cik daudz?» un «cik ātri?» mēs 
varam ieelpot un izelpot. Svarīgākais rādītājs ir 
maksimālais gaisa daudzums, ko varam izelpot 
pirmajā sekundē. Jo šaurāki elpceļi, jo lēnāka izel-
pas plūsma, jo mazāk var izelpot.

Spirometrija būtu jāveic:
 z ilgstošiem smēķētājiem,
 zaroda riska gadījumā,
 z ja simptomi liecina par iespējamu plaušu sli-
mību (elpas trūkums!!!),
 zģimenē biežas plaušu slimības.
Spirometrs ir pieejams katrā pneimonologa 

kabinetā, faktiski visās lielākajās Latvijas poliklī-
nikās, arī atsevišķās ģimenes ārstu praksēs.

Runājot par slimības simptomiem, katram lasī-
tājam, īpaši smēķētājam, ir nepieciešams godīgi 
atbildēt uz diviem jautājumiem:

 zVai jums no rīta nav regulāri jāatkrēpojas? Pre-
tēji daudzu smēķētāju uzskatam tā nav norma 
un liecina par hronisku bronhītu.

 zKurā stāvā, kāpjot pa trepēm, jums jāapstājas 
elpas trūkuma dēļ? Elpas trūkums ir nepatī-
kama sajūta, un HOPS slimnieki apzināti un 
neapzināti izvairās no slodzes, tādējādi it kā 
elpas trūkuma nav, bet patiesībā jāapstājas jau 
otrajā trešajā stāvā. Veselam indivīdam arī 
50–60  gadu vecumā bez problēmām būtu 
jāuzkāpj vismaz 5–6 stāvā. 
Smēķētājiem ar iepriekš minētajām sūdzībām 

obligāti nepieciešams doties pie ārsta un veikt 
spirometriju. Protams, nepieciešams izmeklēt 
arī sirds asinsvadu sistēmas stāvokli, kas ikdienā 
parasti tiek izdarīts, savukārt spiromterija bieži 
tiek aizmirsta.

Vīrietis principā nedrīkst būt tizls. Dzīves 
ilgums korelē ar cilvēka �zisko kondīciju – jo 
tā labāka, jo lielākas cerības nodzīvot garāku 
mūžu. 

HOPS ārstēšana
Pretēji eksistējošajam mītam HOPS slimniekiem 
mūsdienās patiešām var palīdzēt!

Svarīgākās ārstēšanas sastāvdaļas ir smē-
ķēšanas atmešana, kā arī regulāra un pareiza 
inhalējamo bronhus paplašinošo (dilatējošo) 
līdzekļu lietošana.

Smēķēšanas atmešana ir visefektīvākā iespēja 
būtiski samazināt iekaisumu elpceļos un palē-
nināt slimības progresēšanu, savukārt bronhus 
paplašinošie līdzekļi ne tikai efektīvi mazina elpas 
trūkumu, bet arī uzlabo �ziskās slodzes toleranci 
un dzīves kvalitāti kopumā, būtiski mazina uzlies-
mojumu biežumu, kā arī mirstību (!).

Diemžēl daudziem slimniekiem šo patiešām 
efektīvo zāļu pieejamību ierobežo valsts institū-
ciju nespēja vai nevēlēšanās pildīt solīto: atjaunot 
uz laiku (!) pazemināto (no 75% uz 50%) medika-
mentu kompensācijas apjomu ne tikai HOPS, bet 
arī daudzām citām plaušu slimībām.

Ārstēšanas ietvaros ļoti svarīgi ir arī saglabāt 
ikdienas �zisko aktivitāti un katru gadu vakcinē-
ties pret gripu.

Plaušu slimību speciālista 
(pneimonologa) loma
Pirmkārt, speciālistam nepieciešams preci-
zēt diagnozi.

Otrkārt, visi HOPS slimnieki nav vienādi – 
eksistē t.s. fenotipi. Bez iepriekš minētajiem 
eksistē arī citi medikamenti un ārstēšanas iespē-
jas, un pneimonologa kompetencē ir lemt par to 
piemērotību konkrētajam pacientam (fenotipam).

Treškārt, plaušu slimību speciālisti un māsas 
ir labāk sagatavoti motivēt pacientu un palīdzēt 
viņam atmest smēķēšanu.

Ceturtkārt, varbūt pats svarīgākais ir optimālā 
inhalatora piemeklēšana un pacientu apmācība.

Medikamentu inhalācijai ir ļoti liela priekšro-
cība – zāles nokļūst tieši elpceļos, tādējādi iespē-
jams lietot desmitām reižu mazākas devas nekā 
iekšķīgi. Šāds zāļu ievadīšanas veids mazāka bla-
kusparādību riska dēļ ir arī daudzkārt drošāks. 
Galvenā problēma – inhalatorus nepieciešams 
lietot pareizi, jo tikai tādā gadījumā iespējams 
panākt vēlamo efektu. Pareizāk būtu teikt, ka, 
lietojot inhalatorus nepareizi, efekta vispār nav! 
Ne velti dažas pēdējo gadu ārstēšanas vadlīnijas 
rekomendē pārbaudīt vecāka gadagājuma HOPS 
pacientu inhalatoru lietošanas tehniku katra (!!) 
ārsta apmeklējuma laikā.

Vēlreiz par smēķēšanu
Nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu atkarības 
izveidošanās potenciālu. Lietojot no gadījuma 
uz gadījumu, nikotīna atkarības attīstības risks ir 
augstāks, nekā lietojot marihuānu. Tieši spēcīgās 
atkarības dēļ smēķēt uzsāk tik viegli, pat nemanot, 
savukārt atmest ir ļoti, ļoti grūti! Pasaules Vese-
lības organizācija smēķēšanu (nikotīna/tabakas 
atkarību) klasi�cē kā slimību (ar attiecīgu kodu 
starptautiskajā slimību klasi�katorā).

Smēķēšanas izplatības ziņā Latvija pēdē-
jās desmitgadēs ir bijusi «lielvalsts». Slikti ir 
tas, ka Baltijas valstis daudzos pētījumos ES 
ir starp līderēm tieši pusaudžu smēķēšanas 
ziņā (šobrīd 80–90% gadījumu smēķēt uzsāk 
līdz 18 gadu vecumam). Piemēram, 2011. gada 
Global Youth Tobacco Survey pētījuma dati 
par pusaudžu smēķēšanu Latvijā 13–15 gadu 
vecumā bija ļoti skumji: regulāri jebkādu taba-
kas izstrādājumu lietoja 40,5% (zēni – 39,4%, 
meitenes – 41,4%).

Mēģināt atmest smēķēšanu ir vērts, un tas obli-
gāti ir jādara. Pārtraucot smēķēt 30 gadu vecumā, 
pāragras nāves risks samazinās par vairāk nekā 
90%, savukārt 50 gadu vecumā – par 50% (salī-
dzinot ar tiem, kuri turpina smēķēt).

Šoreiz nerunāšu par smēķēšanas atmešanas 
niansēm. Tikai piebildīšu, ka Eiropas Komisija 
ir izveidojusi mājaslapu, kurā iespējams atrast 
pamācību un viedtālrunī ielādējamu aplikāciju, 
kura palīdz atmest smēķēšanu. Adrese mājasla-
pai latviešu valodā – http://www.exsmokers.eu/
lv-lv/index.html

Īsts vīrietis
Īsts vīrietis ir atbildīgs. Viņš domā par savu bērnu 
nākotni. Vīrietis nesmēķē, jo skaidri apzinās, cik 
svarīgs ir personīgais piemērs.

Īsts vīrietis ir informēts. Viņš apzinās, ka Latvijas 
jauniešu vidū iecienītās ūdenspīpes ir ļoti kaitīgas. 
Viena seansa laikā ieelpotās t.s. darvas daudzums 
līdzinās 5–10 cigarešu paciņu izpīpēšanai.

Vīrietis rūpējas par ģimenes labklājību. Svarīgi ir 
ne tikai cigarešu iegādei iztērētie 1000 eiro gadā, 
bet arī vīrieša veselība un darbaspējas.

Īsts vīrietis ir vismaz �ziski aktīvs, ideālā gadī-
jumā – sportisks. Viņš apzinās, cik svarīgi ir atbal-
stīt savu ģimeni, nevis kļūt tai par nastu.

Vīrietis un viņa plaušu veselība

Alvils Krams: «Smēķēšanas atmešana ir visefektīvākā iespēja būtiski samazināt iekai-
sumu elpceļos un palēnināt HOPS progresēšanu, savukārt bronhus paplašinošie 
līdzekļi ne tikai efektīvi mazina elpas trūkumu, bet arī uzlabo fiziskās slodzes toleranci 
un dzīves kvalitāti kopumā, būtiski mazina uzliesmojumu biežumu, kā arī mirstību.»
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KRISTĪNE PASTORE

Astma ir slimība, kas nešķiro jaunus vai 
vecus un nereti ir tik viltīga, ka tās diag-
nosticēšanā jāpieliek lielas pūles, lai 
atrastu īstos iemeslus, lai tos novērstu 
un atvieglotu slimnieka stāvokli.

Par astmas riska faktoriem un ārstēšanu stāsta 
Liepājas reģionālās slimnīcas pneimonologs Mār-
cis Kristons.

– Kas par slimību ir astma?
– Astmai ir raksturīgs hronisks iekaisums elpce-
ļos, bronhu paaugstināta jutība un ir šai slimībai 
raksturīgie simptomi.
– Kam ir lielāks risks saslimt ar astmu?
– Es nevaru izdalīt atsevišķas iedzīvotāju grupas, 
jo ar šo slimību saslimst gan jauni, gan veci, vīrieši 
un sievietes. Tomēr pasaulē ir vērojama tendence, 
ka saslimstība pieaug bērnu vidū.
– Kādi ir galvenie astmas simptomi?
– Tas ir ilgstošs klepus, elpas trūkums, čīkstēšana 
krūtīs, aizdusa, kas nereti novērojama pie palieli-
nātas �ziskās slodzes.
– Kādi riska faktori var šo slimību provocēt?
– Viens no galvenajiem ir dažādas alerģijas. Otrs – 
kaitīga vide gan darbā, gan mājās. Darbā tie var 
būt kaitīgi darba apstākļi, piemēram, saskare ar 
dažādām ķīmiskām vielām, savukārt mājās slikti 
dzīves apstākļi, no kuriem ļoti būtisks ir pelējums 
un mitrums miteklī. Te problēma ir renovētās 
mājas, kad dzīvokļos nav pienācīgas ventilāci-
jas. Trešais – smēķēšana – gan aktīvā, gan pasīvā. 
Vēl riska faktors ir arī iedzimtība, turklāt būtiski 
ir tas, ka šī slimība mēdz piemeklēt trešo paau-
dzi – ja astma ir vecvecākiem, tad tā var būt arī 
mazbērniem. Tāpat astmu var izraisīt hroniskas 
plaušu slimības un pārslimotas vīrusa infekci-
jas, no kurām biežākā ir gripa. Svarīga loma ir arī 
apkārtējās vides piesārņojumam, pārtikai, medi-
kamentu lietošanai, blakusslimībām.
– Kas riska faktoru ietekmē notiek cilvēka 
organismā, lai attīstītos astma?
– Ilgstošā ārējo faktoru ietekmē bronhi tiek kai-
rināti, kā rezultātā rodas hronisks iekaisums, kas 
var pāriet astmā.
– Cilvēkam, kas dzīvo veselīgu dzīvesveidu – 
bez kaitīgiem ieradumiem, tīrā vidē un necieš 
arī no alerģijas –, pusmūžā diagnosticēta 
astma var sagādāt neviltotu izbrīnu, kāpēc 
tā ir noticis?
– Diemžēl tā notiek! Varbūt ir vainojama iedzim-
tība, bet tikpat labi to var būt provocējis klimats. 
Piemēram, Liepājā, kas atrodas pie jūras un kur 
gaiss ir mitrs un vēss, tādi gadījumi nav nemaz tik 
reta parādība. Tikpat labi šo slimību var būt pro-
vocējis gaisa piesārņojums, nekvalitatīva pārtika. 
Iemeslu, kāpēc pat šķietami veselam cilvēkam var 
attīstīties astma, ir daudz, un jāatzīst, ka bieži vien 
šos iemeslus ir pat grūti konstatēt. Starp citu, arī 
nesabalansēts darba un atpūtas režīms un nepie-
tiekama atpūta var provocē šo slimību.
– Vai astmas ir viegli diagnosticējama?
– Tas ir ļoti individuāli. Ir gadījumi, kad tas notiek 
ātri: pacientam ir visi klasiskie astmas simptomi, 
un diagnostika nesagādā nekādas grūtības, bet 
ir gadījumi, kad slimība norisinās netipiski un ir 
nepieciešami vēl papildu izmeklējumi, lai mēs 
nonāktu pie gala slēdziena.
– Kādi ir pamatizmeklējumi astmas diag-
nostikā? 
– Pirmais, ko aizdomu gadījumos par astmu veic 
visiem pacientiem, ir plaušu rentgens. Tam seko 

spirometrija – plaušu ventilācijas funkcijas pār-
baude, ar speciālu aparatūru izmērot izelpas 
ātrumu un tilpumu. Pēc šī izmeklējuma var spriest, 
vai cilvēkam ir elpceļu obstrukcija jeb sašaurinā-
šanās. Ir gadījumi, kad astmas diagnostikā nepie-
ciešami papildu izmeklējumi, piemēram, bronhu 
provokācijas tests, ko veic P. Stradiņa KUS, ausu, 
kakla un deguna ārsta konsultācija, kuņģa izmeklē-
šana un citi. Reizēm nepieciešama arī sīkāka plaušu 
veselības pārbaude stacionāra apstākļos. Diag-
nostika dažkārt var būt arī ilgstoša un komplicēta.
– Kad diagnoze ir skaidra, kāda ir tālākā rīcība?
– Atkarībā no slimības smaguma pakāpes un 
pacienta tiek nozīmēti medikamenti. Taču līdz-
tekus tiem dažkārt ir jārēķinās arī ar to, ka stā-
vokļa uzlabošanai var nākties mainīt ierasto dzīves 
ritmu, piemēram, darba apstākļus, dzīvokli vai pat 
pilsētu. Manā praksē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, 
kas pārcēlušies uz Liepāju no citām pilsētām, pēc 
laika veselības stāvokļa dēļ ir spiesti braukt prom.
– Saistībā ar astmu pastāv jēdzieni «kontro-
lēta» un «nekontrolēta» astma? Ko tas nozīmē?
– Kontrolētas astmas gadījumā ar medikamen-
tiem ir panākts tāds stāvoklis, kad cilvēku vairs 
nemoka šai slimībai raksturīgie simptomi.
– Vai astmas slimniekiem jārēķinās ar to, ka 
medikamentus nāksies lietot visu atlikušo 
mūžu? 
– Tā gluži nav. Viss ir atkarīgs no slimības sma-
guma pakāpes. Ja slimība ir vieglākā formā, var 
būt arī periodi, kad medikamenti nav vajadzīgi. 

Taču, ja slimība ir vidēji smagā vai pat smagā 
formā, tad, lai panāktu veiksmīgu astmas kon-
troli, medikamenti lielākā vai mazākā devā būs 
jālieto regulāri.
– Kā izpaužas nekontrolēta astma?
– Tie ir gadījumi, kad, neskatoties uz ārstēšanu un 
medikamentu lietošanu, pacientam saglabājas 
sūdzības. Vidēji apmēram pusei astmas pacientu 
slimība nav kontrolēta. Iemesli tam var būt dažādi, 
piemēram, nepiemērota terapija, blakusslimības, 
līdzestības trūkums vai nekorekta diagnoze.
– Ko tādos gadījumos darīt?
– Ir dažādi risinājumi. Jāpārskata diagnoze, jāiz-
dara papildu izmeklējumi, jāpiemeklē piemēro-
tāka medikamenta inhalācijas ierīce, pacients 
jāizglīto. Eksistē arī dažādi alternatīvie ārstēšanas 
līdzekļi un terapija: homeopātiskās zāles, dabas 
produkti, elpošanas vingrinājumi, sāls istabas 
terapija un daudz kas cits. Daļā gadījumu diem-
žēl nākas samierināties ar situāciju, ka slimības 
simptomi saglabājas.
Taču netrūkst cilvēku, kas pierod pie slimības 
simptomiem, iemācās ar tiem sadzīvot un nelieto 
medikamentus vai vispār nemeklē ārsta palīdzību. 
Ir daļa pacientu, kas uzskata, ka astmas simptomi 
viņa dzīvē ir norma. Galu galā cilvēks ir ļoti pie-
lāgoties spējīgs un pierod pie visa, taču vismaz 
astmas gadījumos tā nevajadzētu būt, jo mērķis 
ir sasniegt kontrolētu astmu.
– Jūsu iepriekš teiktais ļauj secināt, ka astmas 
ārstēšanā liela nozīme ir pacienta līdzestībai.

– Pacienta paša līdzestība astmas ārstēšanā ir ļoti 
svarīga, gan lietojot nozīmētos medikamentus, 
gan arī novēršot riska faktorus, kas šo slimību pro-
vocē. Bez pacienta paša līdzestības astmas ārstē-
šana nav iespējama.
– Citi uzskata, ka astma – tas ir dzīvesveids!
– Var teikt arī tā! Ar astmu, kā jau ar hronisku sli-
mību, jāmācās sadzīvot un bieži jāmaina ierastā 
dzīves kārtība. Pie tā pieder manis jau pieminētā 
dzīvesvietas maiņa, tāpat tas attiecas uz dažādu 
alergēnu izskaušanu no savas dzīves, kaitīgo fak-
toru novēršanu un daudz ko citu, kas sadzīvē un 
darbā var kaitēt astmas slimniekam.
– Astmu ir iespējams izārstēt pilnībā?
– Pilnībā nevar, tāpat kā citas hroniskas slimības, 
taču var veiksmīgi ārstēt un panākt remisiju – stā-
vokli, kad slimība netraucē dzīvot. Iespējams, ja 
astma ir alerģiska, tad, ārstējot konkrēto alerģiju, 
varētu panākt izārstēšanos no astmas.
– Kāds būtu vispiemērotākais un pareizākās 
astmas ārstēšanas kurss?
– Astmas ārstēšana katram cilvēkam ir individuāla, 
vadoties no tās izraisītājiem, slimības smaguma, 
pacienta iespējām ārstēties, no viņa līdzestības un 
daudziem citiem faktoriem. Taču galvenais medi-
kaments astmas pacientu ārstēšanā ir inhalējamie 
glikokortikoīdi, kas ārstē iekaisumu elpceļos, pēc 
nepieciešamības tiem pievienojot bronhu papla-
šinātājus jeb glābējinhalatorus.
– Vai astmas pacientam visu mūžu būs jāat-
griežas ārsta uzraudzībā?
– Jā! Gan ģimenes ārsta, kurš izraksta medikamen-
tus, gan pneimonologa, kas kontrolē slimnieka 
stāvokli, nozīmē nepieciešamos izmeklējumus 
un koriģē terapiju atkarībā no slimības stāvokļa 
un smaguma pakāpes.
– Jums noteikti nav sveša situācija, kad, uzla-
bojoties veselības stāvoklim, mazinoties vai 
izzūdot astmas simptomiem, pacients atsa-
kās no medikamentiem, nekonsultējoties ar 
ārstu. Kādas tam var būt sekas?
– Tās var būt dažādas. Ir gadījumi, kas viss ir kār-
tībā, simptomi neatjaunojas, taču nopietnākos 
gadījumos slimība var saasināties pat daudz sma-
gākā stāvoklī nekā iepriekš, un var būt nepiecie-
šams šādu pacientu hospitalizēt.
– Taču remisijas stāvokļos medikamentu 
korekcija ir pieļaujama?
– Protams, taču tas ir jādara, konsultējoties 
ar ārstu. Var samazināt medikamentu devas 
vai tos lietot pēc vajadzības, taču jāatceras, ka 
medikamentiem vienmēr ir jābūt pieejamiem, 
lai vajadzības gadījumā nekavējoties varētu 
atsākt ārstēšanos.
– Vai ir kādi nosacījumi, kas astmas pacien-
tiem ir jāievēro, dodoties prom no mājām, 
ceļojumā?
– Medikamentiem noteikti jābūt līdzi pat tad, ja ir 
slimības remisija, jo nekad nevar zināt, kāda būs 
organisma reakcija, astmas pacientam nonākot 
svešā vide, kur nav nekavējoties pieejama medi-
cīniskā palīdzība.
– Jūs jau pieminējāt dažādas alternatīvas tera-
pijas iespējas astmas gadījumos. Vai var sli-
mību ārstēt, izmantojot tikai tās?
– Tas ir iespējams, ja slimības pakāpe ir viegla, 
jo ikvienam medikamentam ir iespējamas dažā-
das blakusparādības. Ir pacienti, kuri nevēlas 
lietot medikamentus. Vieglai astmas formai 
dažkārt medikamenti nav vajadzīgi, pietiek ar 
alternatīvajām ārstēšanas metodēm un dzī-
vesveida korekciju, taču tas nav iespējams, ja 
slimība ir smagākā formā. Tad bez medikamen-
tiem neiztikt.

«Lai gan ar astmu slimo cilvēki visos vecumos, pasaules tendences liecina, ka saslim-
stība palielinās bērnu vidū,» skaidro pneimonologs Mārcis Kristons.
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Astmai jābūt kontrolētai!
PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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KRISTĪNE PASTORE

Vārdu salikumu «aizkaļķojušies asins-
vadi», domājams, būs dzirdējis ikviens. 
Taču, vai attiecinām šo problēmu uz sevi? 
Kā liecina statistika, pēc 60 gadu vecuma 
sasniegšana tā skar faktiski ikvienu cil-
vēku. Tomēr vieniem tā nerada nekādus 
veselības sarežģījumus, kamēr citiem var 
nākties nopietni ārstēties, lai izvairītos 
no nopietnām sekām. Pat kāju amputā-
cijas, ko var radīt neārstēta perifēro artē-
riju slimība.

Liepājas reģionālās slimnīcas asinsvadu ķirurgs 
Algers Brūveris stāsta, kā tā rodas un kā to ārstēt, 
jau sarunas pašā sākumā norādot, ka šī slimība 
ir veiksmīgi ārstējama visās, pat smagākajās sli-
mības stadijās. Tas gan nav iespējams bez paša 
pacienta līdzestības.

– Lūdzu, vispirms izskaidrojiet, ko nozīmē 
perifēro artēriju slimība?
– Periferās artērijas ir daļa no asinsrites sistēmas, 
kas nodrošina ar asins apgādi ekstremitātes. Artē-
riju saslimšana jeb aizkaļķošanās rodas tad, ja šajās 
artērijās izveidojas lielāki vai mazāki sašaurinā-
jumi vai pilnīgs asinsvada slēgums. Nopietnas 
veselības problēmas rodas, ja noticis 75% vai lie-
lāks aizsprostojums.
– Kādi ir galvenie šī procesa iemesli?
– Vienkārši runājot, tas notiek līdzīgi kā sadzīvē 
ar katru kanalizācijas cauruli, kas, gadiem to lie-
tojot, pamazām aizkaļķojas. Tam, kāpēc tā notiek 
ar perifērajām artērijām, ir divi iemesli. Pirmais un 
izplatītākais, ar kuru saskaras ap 90% šīs slimības 
pacientu, ir ateroskleroze, kas nozīmē ateroskle-
rotisko plākšņu veidošanos artērijas iekšpusē. Tas 
nenotiek ne vienā nedēļā, ne mēnesī, bet ilgstošā 
laika posmā – pat desmitiem gadu ilgā laikā. Kā 
liecina statistika, cilvēkiem mūsu platuma grādos 
tā notiek vecumā pēc 60 gadu sasniegšanas. Tikai 
atšķirība tā, ka vieniem aizkaļķošanās apstāsies 
pie neliela aizsprostojuma, ko var nosaukt par 
aterosklerozes iezīmēm, taču tās var nekļūt trau-
cējošas veselībai, kamēr citiem, kam aizkaļķoša-
nās dažādu iemeslu dēļ notiek lielākā apjomā, 
radīsies veselības traucējumi, kas neārstēti prog-
resēs. Otrs perifēro artēriju slimības iemesls, kas 
skar aptuveni 10% šīs slimības pacientu, ir dažā-
das iekaisumu slimības.
– Vai no perifēro artēriju slimības ir iespējams 
izvairīties? 
– Gan jā, gan nē. Ir cilvēku grupa, kam tā ir ielikta 
šūpulī jau ģenētiski un no tā, kā mēs zinām, pagai-
dām vēl nav iespēju izvairīties. Kādus gēnus esam 
saņēmuši mantojumā no saviem vecākiem, ar 
tādiem mums jādzīvo. Lielā mērā tas attiecas uz 
pacientiem, kam perifēro artēriju slimība rodas 
dažādu iekaisumu slimību dēļ. Savukārt, runā-
jot par aterosklerozes attīstību un iespēju no tās 
izvairīties vai vismaz attālināt, jāatzīmē, ka šai sli-
mībai ir ietekmējamie un neietekmējamie faktori. 
Pie neietekmējamajiem pieder jau manis minētais 
gēnu mantojums, kas regulē tauku vielmaiņas 
procesus cilvēka organismā. Dažkārt var brīnī-
ties, ka divi cilvēki ar līdzīgu dzīvesveidu un ēša-
nas paradumiem gadu gaitā būs tik ļoti atšķirīgi: 
viens pavisam tievs, kamēr otrs nemitīgi cīnīsies ar 

lieko svaru. Tieši tauku vielmaiņa ir tā, kas nosaka, 
vai konkrētajam cilvēkam veidosies ateroskle-
rotiskās plātnes, kas aizkaļķo artērijas. Pie ietek-
mējamajiem faktoriem pieder dažādi ieradumi, 
kurus cilvēks pats izvēlas. Bīstamākais no tiem 
ir smēķēšana, kas ir ļoti būtisks aterosklerozes 
riska faktors. Smēķēt vai nesmēķēt – tā ir katra 
cilvēka brīva izvēle, ko neietekmē nekādi ārēji 
apstākļi. Tāpat riska faktori aterosklerozes attīs-
tībai ir liekais svars un augsts asinsspiediens. Ja 
paaugstinātu asinsspiedienu neārstē, tāds cilvēks 
agrāk vai vēlāk saslims ar aterosklerozi. Tāpat riska 
faktors ir cukura diabēts un, protams, mazkus-
tīgs dzīvesveids. Tas lielai daļai cilvēku kļuvis par 
ikdienu, jo uz darbu viņi dodas ar automašīnu, 
darbā visu dienu pavada pie datora un, pārgā-
juši mājās, vakaru pavada dīvānā pie televizora.
– Kur visbiežāk lokalizējas artēriju sašauri-
nājums? 
– Visbiežāk tas notiek artērijās, kas cilvēkam ir 
vēdera lejas daļā un iegurnī. Pirmās, kas no tā 
cieš, ir kājās, jo līdz ar artēriju sašaurināšanos 
tās vairs netiek pietiekoši apasiņotas. Retāki ir 
gadījumi, kad cieš nieru artērijas vai pietiekamu 
asins apgādi nesaņem zarnu trakts, kas apgādā 
ar skābekli cilvēka iekšējos orgānus. Ja cilvēkam 
ir hroniskas vēdera sāpes, bet, izmeklējot ar ultra-
sonogrā� sko metodi, nav atrasta problēma, tad 
tā var būt artēriju sašaurināšanās, kas rada sāpes. 
Ir gadījumi, kad pietiekamu asins apgādi un līdz 
ar to skābekli nesaņem rokas. Tomēr visbiežāk 
problēmas skar tieši kājās.
– Kādi ir pirmie simptomi, kas var liecināt par 
artēriju sašaurināšanos?
– Šai slimībai ir četras stadijas, no kurām pirmā 
faktiski nav pamanāma. Tās vienīgie simptomi 
var būt nogumums kājās pēc � ziskas slodzes, ko 
cilvēks tā arī izskaidro. Otrā stadija ir mijklibošana, 
kas izpaužas tādējādi, ka cilvēks vairs nespēj noiet 
garāku ceļa gabalu. Ja iepriekš viņš bez pūlēm ir 
nostaigājis vairākus kilometrus, tad tagad pēc 
pārsimt metriem nogurums, krampji un vēlāk 
arī sāpes apakšstilbos liek viņam apstāties. Pēc 
brītiņa miera stāvoklī cilvēks atkal var turpināt 
ceļu, taču pēc neilga laika sāpes dara savu, un 
atkal jāapstājas.
– Bieži vien cilvēki šīs problēmas noraksta 
uz magnija trūkumu vai paplašinātu vēnu 
problēmām. 
– Jā, tā ir, taču, kad pacients ar mijklibošanas 
sūdzībām ierodas pie ģimenes ārsta, ārstam vaja-
dzētu tai pievērst pienācīgu uzmanību un veikt 
izmeklējumus, pieļaujot iespēju, ka tā var būt peri-
fēro artēriju slimība. Mijklibošanas izcelsme ir ļoti 
vienkārši izskaidrojama: ja vēdera lejas daļā vai 
iegurņa rajonā lielā artērija ir aizsprostota, kājas 
paliek bez asins apgādes un skābekļa. Tas arī rada 
sāpes. Taču mūsu organisms ir gudrs un veido 
dažādus nelielu kapilārā tīkla apkārtceļus, kas 
nodrošina kājas ar asins apgādi. Pastāvot miera 
stāvoklī vai pasēžot, asinis pa šiem apkārtceļiem 
nonāk kājās, sāpes un krampji pāriet, un kādu 
laiku cilvēks atkal var turpināt ceļu. Diemžēl ne 
ilgi, tāpēc, sajūtot šādus simptomus, nekavējoties 
jāmeklē ārsta palīdzība, lai slimību apturētu un 
ārstētu, jo neārstēta tā turpina progresēt.
– Kas notiek tālāk?
– Tālāk slimība turpina attīstīties un nonāk jau tre-
šajā stadijā, kad cilvēks salšanu, tirpšanu un vēlāk 

arī sāpes kāju apakšstilbu muskuļos jūt guļot. Tās 
sauc par nakts sāpēm, kam atkal ir pavisam vien-
kāršs izskaidrojums. Kad cilvēks atrodas stāvus, 
pat ja artērijas ir aizsprostojušās, asinis gravitācijas 
ietekmē kājās nonāk pa manis jau pieminētajiem 
apkārtceļiem. Esot guļus stāvoklī, gravitācija vairs 
nedarbojas, un līdz ar to kājas paliek bez asins 
apgādes un skābekļa. Ir cilvēki, kas mēģina nakts 
sāpes remdēt, laiku pa laikam izkarinot kāju pāri 
gultas malai. Jā, uz brīdi tas palīdz, jo atkal iedar-
bojas gravitācija, bet, atgriežoties horizontālā stā-
voklī, atgriežas arī sāpes. Ja cilvēks nemeklē ārsta 
palīdzību, necik ilgi nebūs jāgaida līdz ceturtajai 
slimības stadijai.
– Kā tā izpaužas?
– Nesaņemot pietiekošu asins apgādi un skā-
bekli, kāju audi pamazām atmirst, un attīstās 
čūlas un gangrēna.
– Vai ir kāda atšķirība, kā perifēro artēriju sli-
mība attīstās sievietēm un kā vīriešiem?
– Ir gan! Ar šo slimību procentuāli vairāk slimo 
vīrieši. Mēs, ārsti, to skaidrojam tādējādi, ka vīrieši 
vairāk smēķē, kā arī mīl treknāku ēdienu, kamēr 
sievietēm šīs slimības rašanos vairāk nosaka ģenē-
tiskais mantojums, cukura diabēts un augsts asins-
spiediens. Starp citu, vīriešiem viens no pirmajiem 
simptomiem ir dzimumpotences samazināšanās, 
kas ir loģiski izskaidrojama. Kad artēriju nospros-
tojums notiek iegurnī, dzimumorgāni cieš no asins 
apgādes un skābekļa trūkuma un zaudē tiem 
paredzētās funkcijas.
– Vai perifēro artēriju slimības diagnostika ir 
sarežģīta un laikietilpīga?
– Diagnostika ir pavisam vienkārša. Sākotnēji 
to var noteikt ģimenes ārsts, mērot asinsspie-
dienu uz augšdelma un apakšstilba un izvērtējot 
rezultātu starpību. Nākamais diagnostikas etaps 
ir doplerogrā� ja, ko veic ar ultrasonogrā� jas apa-
rātu, apskatot artēriju sieniņas, lai konstatētu, vai 
ir apkaļķojums, un izmērot asins plūsmas ātrumu.
– Kā notiek ārstēšana?
– Labā ziņa ir tā, ka šo slimību var ārstēt visās 
stadijās, pat ceturtajā. Protams, ir svarīgi meklēt 
ārsta palīdzību pēc iespējas ātrāk, jau sajūtos pir-
mos simptomus. Jo ātrāk slimību diagnosticē, jo 
vienkāršāk ir to izārstēt. Pirmajā un otrajā stadijā 
ārstēšana notiek ar medikamentiem un kustību 
terapiju, taču ir svarīgi mainīt arī savu dzīvesveidu 

un atteikties no kaitīgajiem ieradumiem, pirmām 
kārtām no smēķēšanas. Medikamenti, ar ko ārstē 
šo slimību, nav no lētākajiem, taču tie nav arī paši 
dārgākie. Atsakoties no smēķēšanas, par ietaupīto 
naudu varēs iegādāties zāles. Savukārt, runājot 
par kustību terapiju, pastāv maldīgs priekšstats, 
ka pacientam tagad nepieciešams absolūts miers. 
Kustības ir ļoti svarīgas, lai veicinātu asinsriti pa 
tiem kapilārajiem apkārtceļiem, kas paši izveido-
jušies, tādējādi daļēji kompensējot asins plūsmu, 
kas nenonāk audos caur nosprostoto artēriju. 
Protams, ir svarīgi arī mainīt savu ēdienkarti un 
atteikties no trekniem produktiem. Trešajā un 
ceturtajā stadijā līdztekus medikamentiem jau 
ir nepieciešama arī ķirurģiska iejaukšanās, tāpēc 
šajās stadijās slimību ārstē slimnīcā. Pat, ja cilvē-
kam ir jau sākusies audu atmiršana un gangrēna, 
ar pareizu ārstēšanu ir iespējams izņemt bojā-
jos audus, atjaunot asinsriti un saglabāt kāju, kas 
agrāk nebija iespējams. Tad vienīgā ārstēšana bija 
kājas amputācija.
– Vai ir kādas rekomendācijas, kā dzīvot, lai 
šī slimība cilvēku neskartu?
– Jā, ir, turklāt tās ir ļoti vienkāršas! Pirmkārt, jāno-
staigā 60–120 minūtes diennaktī. Visas diennakts 
laikā tas ir pavisam maz! Otrkārt, kaitīgo ieradumu 
koriģēšana, atteikšanās no smēķēšanas un trek-
najiem ēdieniem.
– Kas notiek, ja perifēro artēriju slimību 
neārstē? 
– Tad cilvēks var nonākt līdz ļoti smagai invalidi-
tātei – abu kāju zaudēšanai! Es domāju, ka par to 
ir vērts aizdomāties.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Liepājas reģionālās slimnīcas asinsvadu ķirurgs Algers Brūveris brīdina: perifēro 
artēriju aizkaļķošanās, ja to neārstē, var novest pie smagas invaliditātes un pat kāju 
zaudēšanas!
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Lai nezaudētu kājas – 
jāārstējas!

 z Ar perifēro artēriju slimību vīrieši slimo biežāk nekā sievietes.
 z Līdz 30 gadu vecumam aterosklerozes risks ir minimāls, bet pēc 
60 gadu sasniegšanas ikvienam cilvēkam novērojamas kaut vai 
minimālas aterosklerozes iezīmes.
 z Sajūtot mijklibošanu, nekavējoties jāmeklē ārsta palīdzība, lai 
laikus sāktu ārstēšanos.
 z Gan profi laktiskos, gan ārstnieciskos nolūkos ļoti svarīgi atteik-
ties no kaitīgajiem ieradumiem, pirmām kārtām smēķēšanas.
 z Ārstējot perifēro artēriju slimību pirmajā un otrajā stadijā, 
līdztekus medikamentozajai ārstēšanai ļoti svarīgas ir fi zis-
kās aktivitātes.
 z Perifēro artēriju slimības ārstēšanā ļoti būtiska ir pacien-
ta līdzestība.

ZINĀŠANAI
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VĀRDS SPECIĀLISTAM

Pagājušā gada pavasarī ar AGA SIA/Linde 
Healthcare atbalstu tika izdots asociētā 
profesora, Latvijas Tuberkulozes un 
plaušu slimību ārstu asociācijas valdes 
priekšsēdētāja Alvila Krama izveidotais 
buklets Ilgstoša skābekļa terapija.

Izdošanas mērķi vislabāk raksturo autora 
ievadvārdi: «Bukleta galvenā mērķauditorija 
ir ārsti – īpaši plaušu slimību speciālisti, inter-
nisti un ģimenes ārsti. Tas domāts arī medicīnas 
studentiem un veselības aprūpes organiza-
toriem. Ceru, ka bukletā sniegtā informācija 
palīdzēs uzlabot to pacientu aprūpi, kuriem 
nepieciešama ilgstoša skābekļa terapija, kā arī 
tuvinās brīdi, kad šī ārstēšanas metode Latvijā 
tiks kompensēta.»

Ieskatam dažas no bukleta sadaļām.

Kas ir ilgstoša skābekļa terapija
Ilgstošas skābekļa terapijas (IST) gadījumā 
pacienti ar elpošanas nepietiekamību pastāvīgi, 
nereti pat nepārtraukti, mājas apstākļos elpo 
skābekli. 

IST mērķis ir mazināt elpas trūkumu, uzlabot 
slodzes toleranci un dzīves kvalitāti, slimību 
uzliesmojumu un hospitalizāciju biežumu, kā arī 
mazināt pacientu mirstību.

IST ietver divus aspektus – skābekļa inhalā-
ciju no stacionāra avota (pasaulē vairāk nekā 
80% gadījumu tie ir skābekļa koncentratori) un 
papildus portatīvu skābekļa avotu izmantošanu 
pacientu mobilitātes nodrošināšanai.

Eiropas medicīnas literatūrā IST gadījumā 
biežāk lietotā angļu valodas abreviatūra ir 
LTOT – Long Term Oxygen Therapy, savukārt 
ASV – HOT (Home Oxygen Therapy). Austrāli-
jas un Jaunzēlandes vadlīnijās minēta Domici-
liary Oxygen Therapy. Portatīvu skābekļa avotu 
izmantošanu ārpus mājas dēvē par ambulatoro 
skābekļa terapiju (Ambulatory Oxygen Therapy), 
to parasti nelieto atsevišķi, bet papildus sta-
cionārajai IST.

IST ordinē elpošanas nepietiekamības 
(hipoksēmijas), nevis elpas trūkuma gadī-
jumā! Elpas trūkumam var būt arī ļoti daudz 
citu cēloņu!

Elpošanas nepietiekamība
Respiratoriskās jeb elpošanas sistēmas galvenais 
uzdevums ir gāzu maiņa – apgādāt organismu ar 
skābekli un izvadīt ogļskābo gāzi.

Vesela cilvēka venozajās asinīs plaušu artērijā 
PaO2 ≈ 6 kPa (45 mmHg), savukārt PaCO2 ≈ 7 kPa 
(52 mmHg). Mazā asinsrites loka beigās – lielajās 
plaušu vēnās PaO2 ≈ 13 kPa (100 mmHg), savukārt 
PaCO2 ≈ 5 kPa (37 mmHg).

Atkarībā no nespējas veikt vienu vai abas 
pamatfunkcijas izšķir divus elpošanas nepie-
tiekamības (EN) tipus:

 z I tipa (hipoksēmiska)  – ja PaO2<8 kPa 
(<60 mmHg)*;
 z II tipa (hiperkapniska)  – ja PaO2<8 kPa 
(<60 mmHg) un PaCO2>6 kPa (>45 mmHg)*.

* Arteriālajās asinīs, miera stāvoklī, jūras līmenī, elpojot atmos-
fēras gaisu.

Kādu slimību gadījumā ordinē IST
Hipoksēmiju visbiežāk novēro elpošanas sistēmas 
slimību gadījumā – lielākoties tā ir HOPS (hroniska 
obstruktīva plaušu slimība), difūzas plaušu paren-
hīmas slimības (intersticiālas plaušu slimības), pie-
mēram, idiopātiska plaušu � broze. Bērniem tā ir 
cistiskā � broze, hroniskas neonatālas plaušu slimī-
bas. Retāk hipoksēmiju novēro kardiālas patoloģi-
jas, piemēram, sirds mazspējas, kā arī citu slimību 
gadījumā. Hipoksēmiju ar hiperkapniju novēro 
daļai slimnieku ar smagu HOPS, kā arī smagas kifo-
skoliozes un neiromuskulāru slimību gadījumā.

Nereti IST ordinē paliatīvās aprūpes ietvaros, 
piemēram, plaušu vēža gadījumā. Taču jāuzsver, 
ka elpas trūkumu efektīvāk mazina opiāti, tādēļ 
skābeklis būtu ordinējams veri� cētas hipoksē-
mijas gadījumā. Parasti šāda terapija ir īslaicīga 
un drīzāk atbilst intermitējošai skābekļa terapijai.

Lielākā daļa IST saņēmēju ir HOPS slimnieki.
Galvenais pētījumos pierādītais IST efekts ir 

pacientu dzīvildzes uzlabošanās.
Citi IST rezultāti ir elpas trūkuma mazināšanās, 

slodzes tolerances, neiro� zioloģisko funkciju un 
dzīves kvalitātes uzlabošanās. Daļai pacientu 
novēro arī palielinātā eritrocītu skaita un pulmo-
nālās hipertensijas mazināšanos.

HOPS un elpošanas nepietiekamības 
diagnostika, pulsa oksimetrija
Gan HOPS pacienti, gan pacienti ar citas etioloģi-
jas EN sākotnēji izjūt elpas trūkumu tikai � ziskas 
slodzes gadījumā. Elpas trūkums ir ne tikai pilnīgi 
subjektīva, bet arī ļoti nepatīkama sajūta. Tāpat kā 
sāpes. Pacienti, kuri � ziskas slodzes gadījumā izjūt 
elpas trūkumu, apzināti un neapzināti cenšas no 
tā izvairīties – 200 m līdz veikalam brauc ar auto-
mašīnu, savukārt, lai nokļūtu 2. stāvā, izmanto 
liftu. Šāds pacients uz jautājumu: «Vai Jūs ikdienā 
izjūtat elpas trūkumu?» atbildēs noliedzoši. Tādēļ 
jebkuram pacientam ir mērķtiecīgi jājautā par 
slodzes toleranci, piemēram, «Kurā stāvā Jums ir 
jāpastājas elpas trūkuma dēļ?»

Elpas trūkuma gadījumā obligāti jāveic spiro-
metrija, ieteicama arī asins skābekļa saturācijas 
(SpO2) noteikšana ar pulsa oksimetru, īpaši slik-
tākas slodzes tolerances gadījumā. Jāatceras, ka 
ilgstošam smēķētājam sirds mazspējas simptomu 
esamība nevis pazemina, bet tieši otrādi – paaug-
stina HOPS risku. Savukārt HOPS slimniekiem 
komorbiditāte paaugstina EN iespējamību.

Pulsa oksimetrija būtu jāveic visiem slimnie-
kiem ar cianozi, sekundāru policitēmiju, smagu 
elpceļu obstrukciju – FEV1< 30% no normatīva-
jiem rādītājiem (NR), kā arī gadījumos, ja HOPS 
slimniekiem ar FEV1 30–49% no NR novēro labās 
sirds mazspēju (perifēriskas tūskas).

SpO2≤90% ir indikācija pacienta nosūtīšanai 
pie speciālista, lai novērtētu IST nepieciešamību. 
Pulsa oksimetram ir jābūt ne tikai katras stacio-
nāra nodaļas personāla un dežūrārsta, bet arī 
katra ģimenes ārsta rīcībā. Vienkāršāko pirkst-
gala pulsa oksimetru cena ir ap 40 €.

IST indikācijas, mērķi un 
kontrindikācijas

IST ir indicēta, ja PaO2<7,3 kPa (55 mmHg).
HOPS gadījumā arī, ja PaO2 ir 7,3–8 kPa (55–

60 mmHg) un papildus konstatē:

 zsekundāru policitēmiju (hematokrīts >55%);
 zperifēriskas tūskas (Cor pulmonale);
 znakts hipoksēmiju (SaO2<90% vairāk nekā 30% 
no miega perioda);
 zpulmonālo hipertensiju.
 zPaO2<7,3 kPa (55 mmHg) ir jābūt vismaz 2–3 
reizes mēneša laikā slimības remisijas periodā.
IST mērķis ir pastāvīgs PaO2≈8,7 kPa (65 mmHg); 

attiecīgi SaO2≈92%.
IST rezultātā būtu jāsasniedz vismaz 

PaO2>8,0 kPa (60 mmHg); attiecīgi SaO2>90% vai 
PaO2 jāpalielinās vismaz par 1,3 kPa (10 mmHg).

IST rezultātā PaCO2 nedrīkst pārmērīgi 
paaugstināties. 

IST neordinē nemotivētiem, nedisciplinētiem 
slimniekiem, kuri nav līdzestīgi līdzšinējai medi-
kamentozajai terapijai. Dažu valstu vadlīnijās IST 
kontrindikācija ir smēķēšana.

Skābekļa koncentratori
Pasaulē visplašāk lietotais (>80% gadījumu) un 
lētākais stacionārās IST veids. Skābekļa koncen-
tratoru (SK) darbības pamatā ir kompresors un 
«� ltri», kas atdala slāpekli no skābekļa (atmosfē-
ras gaisa galvenās sastāvdaļas ir slāpeklis – 79% 
un skābeklis – 21%). SK darbībai nepieciešama 
elektriskā strāva. Patēriņš ≈0,3 kW/stundā (lieto-
jot 16 stundas dienā, ≈150 kW mēnesī). Pirmie SK 
modeļi bija ledusskapju lielumā un skaļi. Šobrīd 
to skaļums ir ap 40 decibeliem, kas atbilst mājas 
miera trokšņa līmenim (sarunas trokšņa līmenis 
ir 50–60 decibeli). Mūsdienās standarta skābekļa 
koncentratora izmēri ir tuvi vidēja izmēra čemo-
dānam, tie sver ap 15–25 kg, parasti nodrošina 
≥97% O2 koncentrāciju pie plūsmas 2–3 l/minūtē 
(augstākas plūsmas gadījumā O2 koncentrācija 
būs nedaudz mazāka).

(Paciente ar skābekļa koncentratoru attē-
lota uz bukleta vāka.)

Pēdējos gados ir pieejami modeļi, kas nodro-
šina pacientam iespēju pašam mājās droši 
uzpildīt ar skābekli maza izmēra alumīnija skā-
bekļa balonus.

IST izmaksas un kompensācijas 
perspektīvas Latvijā
Skābekļa koncentratoru iegādi vai īri Lat-
vijā piedāvā vairākas kompānijas, taču pilnu 

pakalpojumu klāstu – gan koncentratorus, gan 
skābekli balonos (arī šķidro skābekli) – piedāvā 
tikai The Linde Healthcare/AGA, pacientu aprūpi 
nodrošinot ne tikai pati, bet arī izmantojot � rmu 
starpniecību, kas specializējušās slimnieku mājas 
aprūpē. Serti� cētu medicīnas iestāžu starp-
niecība ir obligāta gan maza, gan liela izmēra 
skābekļa balonu izmantošanas gadījumā, jo skā-
beklis ir Valsts Zāļu aģentūrā reģistrēts medi-
kaments, savukārt The Linde Healthcare/ AGA ir 
lieltirgotava. Ja pacients apsver iespēju iegādā-
ties skābekļa koncentratoru savā īpašumā, tā 
cena būs, sākot no 900–1500 €. Ņemot vērā, ka 
grūti prognozēt aparatūras izmantošanas laiku, 
skābekļa koncentratorus pasaulē parasti īrē. Īres 
maksa ietver arī regulāru servisa apkopi. Latvijā 
īres maksa ir, sākot no 40–50 €/mēnesī (ieskaitot 
PVN), papildus jāierēķina arī elektrības izmaksas. 
Koncentratora, kas pacientam pašam ļauj mājās 
uzpildīt mazos skābekļa balonus, mēneša īres 
maksa ir ap 150 €, savukārt portatīvā skābekļa 
koncentratora – ap 200 € mēnesī. Pēdējā iegāde 
izmaksātu, sākot no 3000–4000 €. 3,0 litru kom-
pozītmateriālu skābekļa balona īres izmaksas 
ir 60–70 centi/dienā (≈ 20 € mēnesī), balona 
uzpilde (nomaiņa) – ap 16 €. 2,0 litru balona īres 
maksa neatšķiras, uzpildes (nomaiņas) maksa – 
ap 12 €.

Latvijā IST ikdienā saņem apmēram 200–
300 pacientu. Daļai no viņiem IST, jādomā, nav 
nepieciešama, taču pacientu skaits, kam nepie-
ciešama IST, bet kuri to nesaņem, ir daudz lielāks. 
IST limitē informācijas trūkums, kā arī līdz šim 
neatrisinātais jautājums par IST izmaksu kom-
pensāciju. Lai arī skābeklis ir medikaments, 
skābekļa koncentratoru un/vai balonu īri nav 
iespējams apmaksāt zāļu iegādes kompensāci-
jas sistēmas ietvaros.

Nākotnē, šķiet, iespējami divi modeļi (reālāks 
ir otrais).
1. IST aparatūru konkursa kārtībā iepērk (vai īrē) 

slimnīcas un izsniedz (izīrē) slimniekiem.
2. Pakalpojumu nodrošina uzņēmumi, kuri veic 

slimnieku mājas aprūpi un kurus konkursa kār-
tībā izvēlas Nacionālais Veselības dienests.
Jebkura modeļa gadījumā nepieciešama 

īpaši apmācīta māsa, kura dodas regulārās 
mājas vizītēs.

Kad nepieciešama 
skābekļa terapija

Interesentus lūdzu zvanīt uz SIA AGA informatīvo tālruni 67023936 
vai rakstīt uz e-pastu aga.ksc.@lv.aga.com.

Vairāk par Linde HealthcareVairāk par Linde HealthcareVairāk par  izstrādājumiem un pakalpojumiem lasiet  Linde Healthcare izstrādājumiem un pakalpojumiem lasiet  Linde Healthcare www.linde-healthcare.lv

Kad nepieciešama 
skābekļa terapija

BUKLETS IR PIEEJAMS BEZ MAKSAS.
Interesentus lūdzu zvanīt uz SIA AGA informatīvo tālruni 67023936 
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI 

EVITA HOFMANE

Obstruktīvas miega apnojas sindroms 
(OMAS) ir nopietna medicīniska un soci-
āla problēma, kas prasa pienācīgu uzma-
nību, jo bieži vien norit bez vajadzīgās 
ievērības un risinājumu meklēšanas.

Kas slēpjas aiz šī nosaukuma un kā tas tieši vai 
pastarpināti var skart ikvienu no mums, stāsta 
Miega apnojas diagnosticēšanas un ārstēšanas 
aizsācējs Latvijā, miega slimību konsultants, ārsts 
anesteziologs Juris Svaža.

– Kas ir obstruktīvas miega apnojas sindroms 
(OMAS) un cik bieži tas sastopams?
– OMAS ir bieži sastopama slimība. Tā skar ap 
5% pieaugušo, kā arī bērnus. Ir slimības, kuru 
pastāvīgs pavadonis ir OMAS. Ja cilvēkam ir 
rezistenta hipertensija (slikti padodas ārstēša-
nai), tad 60–80% gadījumu ir arī apnoja. 2. tipa 
cukura diabēta gadījumā šis sindroms ir aptuveni 
36% slimnieku.
– Kādi simptomi liecina, ka cilvēkam ir OMAS?
– Simptomi ir skaļa, intensīva krākšana, taču 
jāņem vērā, ka tās var arī nebūt. Pauzes elpo-
šanā, smakšana, ko parasti pamana kāds, kurš 
to dzird, nemierīgs miegs, kad pacienti smok un 
grozās. Miegainība dienā, jo naktī nav atpūties, 
liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, cukura 
diabēts, nogurums un galvassāpes no rīta, poten-
ces traucējumi.
Tad, kad cilvēkam vērojams šo simptomu kopums, 
mēs sakām, ka tas ir OMAS. Tā ir viena slimība, kas 
apvieno daudzas slimības.
Smagu miega apnojas formu gadījumos viens 
no simptomiem ir arī bieža čurāšana naktī. Vīrieši 
bieži domā, ka vainīga ir prostata. Šis simptoms ir 
arī sievietēm. Tas ir saistīts ar negatīvā spiediena 
ietekmi uz sirdi. Normālā stāvoklī krūškurvī nav 
negatīvā spiediena, bet apnojas gadījumā tas 
rodas, jo krūškurvis izplešas, bet gaiss plaušās 
neiekļūst. Viena elpošanas apstāšanās epizode 
var ilgt pusminūti, minūti un ilgāk. Šajā laikā var 
būt daudzi ieelpas mēģinājumi, kas rada negatīvo 
spiedienu, un tas ietekmē sirdi. Sirds labā daļa 
pārpildās ar asinīm, un organisms uz to reaģē tā, 
ka sāk papildus izvadīt šķidrumu urīna veidā, lai 
atvieglotu sirdij darbu.
– Kādi faktori veicina OMAS rašanos un 
attīstību? 
– OMAS nav tādu ierosinātāju kā daudzām citām 
slimībām: vīrusi, baktērijas vai sarežģītas mutā-
cijas. Šeit darbojas faktori, kas sašaurina elpce-
ļus, un biežākais no tiem ir liekais svars, kas ir pie 
vainas 80–90% miega apnojas gadījumu. Tauki 
var nogulsnēties visur un var veidoties gan iek-
šējā, gan zemādas aptaukošanās. Zemādas aptau-
košanās vizuāli izskatās sliktāk, bet ir veselībai 
salīdzinoši mazāk kaitīga un neietekmē iekšējo 
orgānu darbību. Iekšējā aptaukošanās ir kaitī-
gāka.Tās rezultātā arī kakls kļūst resnāks, padarot 
elpceļus šaurākus un veicinot elpošanas traucē-
jumu rašanos.
– Vai ir vēl kādas ar lieko svaru nesaistītas 
ķermeņa � ziskās īpatnības, kas var sekmēt 
OMAS attīstību?
– Elpceļus var sašaurināt arī skeleta īpatnības, kas 
nereti tiek pārmantotas, piemēram, plakana seja 
vai abi žokļi virzīti uz aizmuguri. Attiecīgi mīkstie 
audi piemērojas skeleta īpatnībām, un tas viss 
kopā padara elpceļus šaurākus. OMAS rašanos 
var sekmēt arī palielināta izmēra «liekie audi». Vis-
biežāk tie ir tā saucamie limfoīdie audi, adenoīdi, 

lielas mandeles, it sevišķi tas ir raksturīgi bērna 
vecumā. Tāpēc arī bērniem var būt miega apnoja, 
it īpaši pirmsskolas vecumā.
– Kāpēc šiem cilvēkiem naktī apstājas 
elpošana? 
– Fizikas likumi nosaka: ja ir šauri elpceļi, ieelpā 
tiem ir tendence nosprostoties. Mīkstos audus 
vaļā notur muskulatūras tonuss, cilvēkam 
iemiegot, tonuss kļūst vājāks un elpceļi sašau-
rinās. OMAS pacientiem tie jau tāpat ir sašauri-
nāti, un, miega laikā elpojot, tie kļūst ļoti šauri. 
Gaisa plūsma, stipri plūstot, izraisa vibrācijas, kas 
izpaužas kā krākšana. Cilvēks miegā smok, un, 
ja tas turpinās gadu gadiem, var izsaukt dažā-
das saslimšanas.
Miegs strukturāli sastāv no 4–6 cikliem, ir dažādi 
miega dziļumi: lēnais, ātrais, sapņu miegs. Kad 
elpošana apstājas, nostrādā aizsargmehānismi, 
kas liek elpošanai atjaunoties. Apstāšanās var 
notikt, tikai esot dziļajā miegā. Lai elpošana atjau-
notos, cilvēkam uz kādu brīdi ir jāatgriežas sek-
lākā miegā, taču pilnībā viņš neatmostas. Rodas 
miega fragmentācija.
– Kādas ir neārstēta OMAS sekas?
– Šiem cilvēkiem miegā cikliski trūkst skābekļa. Šis 
faktors iedarbina tādu sarežģītu mehānismu kā 
oksidatīvais stress un iekaisums, kas veicina atero-
sklerozes un hipertensijas attīstību. Hipertensiju 
veicina arī cits faktors: katru reizi, kad trūkst skā-
bekļa, organismā rodas trauksme. Samazinoties 
skābekļa daudzumam, pastiprinās sirdsdarbība, 
pieaug asinsspiediens un paaugstinās asinsvadu 
tonuss, pēc kāda laika varbūt pievienojas sirds 
mazspēja, ātrāk attīstās ateroskleroze. Sirdij un 
asinsvadu sistēmai naktī ir ievērojama slodze. 
Minētie faktori kopumā noved pie sirds asinsvadu 
saslimšanām, tas ietekmē arī vielmaiņu, ir ten-
dence palielināties svaram, paaugstinās cukura 
līmenis asinīs, kas veicina 2. tipa cukura diabēta 
attīstību. Miegā ir jānotiek citiem procesiem, orga-
nismam nav jājūt trauksme.
OMAS slimniekiem ir raksturīgi neiroloģiskie 
simptomi – miegainība, nogurums, atmiņas 

traucējumi, depresija. Jo cilvēks ir vairāk nogu-
ris, jo grūtāk sevi mobilizēt kustēties. Rezultātā 
palielinās svars. Savukārt, pieaugot svaram, 
apnoja kļūst arvien smagāka. Slimības attīstība 
ir kompleksa, tomēr primārais cēlonis ir smak-
šana naktī, kas turpinās gadiem un ko neviens 
nav pamanījis. Šie cilvēki bieži nomirst ar insultu 
vai infarktu.
– Kādas ir miega apnojas diagnostikas 
iespējas? 
– Lai uzzinātu, vai cilvēks ir slims, mēs veicam 
miega izmeklējumu un noskaidrojam, cik apno-
jas un hipopnojas (pilnīgas un daļējas elpošanas 
apstāšanās epizodes) ir nakts laikā. Līdz piecām 
epizodēm stundā var uzskatīt par normu, un cil-
vēks skaitās vesels. Ja šo epizožu ir vairāk nekā 
30 vienā stundā, tā jau ir smaga apnojas forma. 
Smagiem slimniekiem naktī var būt pat 300–600 
apnojas epizožu.
Diagnostiku var veikt, vadoties no simptomiem 
un klīniskajām pazīmēm (kakla apkārtmērs, stā-
voklis mutē, mandeļu izmērs, elpceļu vizualizā-
cija, liekais svars) un minētajiem simptomiem. Ja 
ir rezistenta hipertensija, kas slikti koriģējama ar 
zālēm, pastāv liela iespējamība, ka cilvēkam būs 
miega apnoja. OMAS ir sastopams līdz 83% šo 
pacientu. Hipertensijas pamatā bieži ir elpošanas 
traucējumi un, kamēr tos nenovērš, arī asinsspie-
dienu nevar normalizēt. Es novērtēju konkrēto 
gadījumu un izdaru secinājumus, cik liela ir 
iespēja, ka cilvēkam var būt elpošanas traucē-
jumi miegā. Ja tā ir augsta, ir jāveic miega izmek-
lējums, jo tikai tas var sniegt objektīvu atbildi. 
Pie mums nāk arī parasti krācēji, kuriem varam 
pateikt, ka risks nav liels, bet, lai būtu droši, varam 
veikt miega izmeklējumu.
Ja OMAS risks ir augsts, es pacientus informēju, ka 
medicīniskās indikācijas mudina veikt šo izmek-
lējumu. Vairumā gadījumu tas tiek izdarīts mājās. 
Mēs dodam pacientam aparatūru uz mājām, med-
māsa apmāca, kā to lietot, un, izanalizējot nakts 
miega rādītājus, mēs iegūstam nepieciešamo 
informāciju. Ja pacientam ir slimība smagā formā, 

viņš ir gados vecāks, ir citas smagas saslimšanas, 
pats nevar tikt galā, izmeklējums tiek veikts pie 
mums miega laboratorijā. Īpaši smagos gadīju-
mos to veic slimnīcā.Viens no galvenajiem rādī-
tājiem, ko izvērtējam, ir apnojas–hipopnojas 
indekss (AHI), kas parāda notikumu skaitu vienā 
miega stundā.
– Kā varat palīdzēt OMAS pacientiem?
– Ārstēšanas pamatuzdevums ir atjaunot nor-
mālu elpošanu. Ja tas ir OMAS, pacientu jau 
primāri ārstē kardiologs, endokrinologs un 
citi speciālisti, mēs tikai novēršam elpošanas 
traucējumus. 
Viens no veidiem ir ķirurģiska operācija augšē-
jos elpceļos, taču tas galvenokārt der tikai vieg-
lām OMAS formām un krācējiem, kuriem nav 
šīs saslimšanas. Rezultāti ir labi, taču pacienti 
rūpīgi jāizvērtē. Ne visiem šī metode ir pie-
mērota. Otra iespēja ir lietot mutes aparatūru. 
Vienkāršākā ir speciāla kape, ko uzliek pirms 
gulētiešanas un kas pabīda zodu uz priekšu, 
tādējādi palielinās sprauga elpceļos un smak-
šana tiek novērsta. Taču problēma ir tāda, ka ar 
šo metodi mēs neko neizmainām ne degunā, 
ne aizdegunē, ne mutes aukslēju līmenī. Tāpēc 
smagi OMAS pacienti lieto īpašus aparātus, 
un labāka metode par tiem nav izdomāta. To 
sauc par CPAP jeb pozitīvā spiediena terapiju. 
Uz deguna tiek uzlikta maska un pa caurulīti 
degunā tiek pūsts nedaudz gaisa. Tādā veidā 
cilvēkam palīdz ieelpot, bet nedaudz apgrū-
tina izelpu. Gaiss iet ārā, bet spiediens spiež to 
atpakaļ. Tādējādi rodas pozitīvais spiediens, kas 
elpceļiem neļauj noslēgties. Elpceļi tiek papla-
šināti, un obstrukcija tiek novērsta.
Daudzi zina vai nojauš, ka viņiem ir šī problēma, 
bet nez kāpēc nevar izšķirties un griezties pēc 
palīdzības.Tomēr vajadzētu saprast, ka mēs 
varam palīdzēt, un ārstēšana ievērojami uzlabo 
dzīves kvalitāti. Agrīni uzsākot ārstēšanu, cilvēks 
neiedzīvojas citās kaitēs, bet, arī uzsākot ārstē-
šanu vēlāk, var pilnvērtīgi atgriezties darbā un 
sociālajā apritē.

OMAS dēļ bez elpas
1. Krākšana (Snooring)
Vai Jūs skaļi krācat (skaļāk nekā runājat, pietiekami skaļi, lai to 
varētu dzirdēt cauri aizvērtām durvīm)? 
  Jā   Nē 
2. Nogurums (Tired)
Vai Jūs bieži jūtaties noguris, vai esat miegains dienas laikā? 
  Jā   Nē 
3. Novērojumi (Observer)
Vai kāds Jums ir novērojis elpošanas apstāšanos miega laikā? 
  Jā   Nē 
4. Asinsspiediens (Blood Pressure)
Vai Jums ir paaugstināts asinsspiediens? 
  Jā   Nē 
5. Ķermeņa masas indekss (BMI)
Jūsu ķermeņa masas indekss (ĶMI) > 35?
  Jā  Nē 
6. Vecums (AGE)
Vai esat vecāks par 50 gadiem? 
  Jā   Nē 
7. Kakla apkārtmērs (Neck)
Vai Jūsu kakla apkārtmērs pārsniedz 40 cm? 
  Jā  Nē 
8. Dzimums (Gender)
Vai esat vīrietis? 
  Jā   Nē 

Ja pacients atbildēja ar «Jā» uz trim vai vairāk jautā-
jumiem, pastāv paaugstināts risks, ka pacients cieš no 
miega apnojas.

STOP – BANG tests miega 
apnojas riska noteikšanai
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Juris Svaža: «OMAS simptomi ir skaļa, intensīva krākšana, pauzes elpošanā, smak-
šana, nemierīgs miegs, miegainība dienā, liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, 
cukura diabēts, nogurums un galvassāpes no rīta, potences traucējumi.»
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