
Latgales
veselības avīze

Lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas cīnās ar finansiālām problēmām 
un realizē attīstības plānus.

Poliklīnikas vadītāja stāsta, cik veiksmīgi Daugavpilī 
darbojas onkoloģisko pacientu «zaļais koridors».

VISSVARĪGĀKAIS – PACIENTI ATKLĀT LAIKUS
5. lpp.2.–3. lpp.

EFEKTĪVA ĀRSTĒŠANADAŽĀDAS IESPĒJASMAZINA RISKU
Izvēlēties īstās zāles insulta profilaksei. Samazināt sirds slimību risku.Ar ko vīrietim ir bīstama LPH.

6. lpp. 19. lpp.12. lpp.
Smagā smēķētāju slimība HOPS.
PASARGĀT SEVI

26. lpp.
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BEZMAKSAS
IZDEVUMS

Trīs gadu laikā Daugavpils reģionālās slimnīcas telpu renovācijā, iekārtu iegādē un remontā ieguldīti 2,6 miljoni eiro

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

Strādā nākotnei
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EVITA HOFMANE

Daugavpils reģionālā slimnīca ir lie-
lākā Latvijas austrumu puses slimnīca. 
Tā sniedz ambulatoros un stacionā-
ros veselības pakalpojumus Latgales 
reģiona iedzīvotājiem. Slimnīcā darbo-
jas 25 dažāda profila medicīniskās palī-
dzības nodaļas.

Par slimnīcas aktualitātēm un nākotnes plāniem 
runājam ar slimnīcas valdes locekli Reini Jokstu.

– Vai no apsaimniekošanas viedokļa vairāku 
Daugavpils slimnīcu apvienošana un vienas 
– Daugavpils reģionālās slimnīcas – izveido-
šana ir ekonomiski izdevīgāka?
– Es domāju, ka apvienošana bija nepieciešama, 
un slimnīcas struktūrvienību atrašanās vienā ēkā 
vai ļoti tuvu blakus noteikti ir izmaksu efektīvs 
pasākums. Daugavpils poliklīnika gan atrodas pil-
sētā, taču to arī apsaimnieko Daugavpils reģionālā 
slimnīca. Ja Dzemdību nams, Onkoloģijas slim-
nīca, Infekciju slimību slimnīca joprojām atrastos 
tur, kur agrāk, uzturēšanas un apsaimniekošanas 
izmaksas kopumā būtu daudz lielākas. Ir apvienoti 
arī šo slimnīcu saimnieciskie dienesti, un perso-
nāla nodrošinājums tagad ir labāks.
– Mēs ar jums tikāmies pirms teju trim gadiem. 
Kā Daugavpils reģionālā slimnīca ir attīstīju-
sies šo gadu laikā?
– Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir tās nemainī-
gās vērtības. Tā ir lielākā slimnīca Latgales pusē, 
lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas. 
Pakalpojumu apjoms, ko sniedz slimnīca, ir tie-
šām liels. Atsevišķi pakalpojumi Latgales reģiona 
pacientiem ir pieejami tikai pie mums. Es domāju, 
ka neatkarīgi no situācijas valstī vai iekšējām pār-
maiņām slimnīca pastāvēs vienmēr, jo bez tās nav 
iedomājama veselības aprūpes sistēma Latgales 
reģionā. Stacionārās un neatliekamās palīdzības 
jomā mēs esam atslēgas slimnīca.
Slimnīcai jau vairākus gadus ir finansiālas problē-
mas, jo mūsu pacientiem sniegto pakalpojumu 
apjoms un izmaksas ir lielākas nekā finansējums, 
ko saņemam no valsts. Tomēr arī esošajā situ-
ācijā mēs cenšamies attīstīties. Pēdējo trīs gadu 
laikā ir paveikts daudz. Varu minēt mūsu ieguldī-
jumu slimnīcas staru terapijas bloka attīstībā, ir 
iegādātas jaunas iekārtas onkoloģisko pacientu 
ārstēšanai, faktiski pilnībā ir atjaunotas iekārtas 
hemodialīzes nodaļā. Tas dod iespēju palieli-
nāt hemodialīžu apjomu un pacientiem sniegto 

pakalpojumu kvalitāti šajā jomā. Esam iegādā-
jušies jaunu ultrasonogrāfijas aparatūru, kas var 
būtiski palīdzēt slimību diagnostikā. Ir ieguldīti 
līdzekļi arī jau esošo datortomogrāfijas un angio-
grāfijas iekārtu renovācijā. Cenšamies attīstīt jau-
nus pakalpojumus iedzīvotājiem tajos virzienos, 
kurus esam izvirzījuši par prioritāriem un kas ir 
būtiski mūsu reģionam: tās ir kardiovaskulārās 
un onkoloģiskās slimības. Ir gadījumi, kad slim-
niekiem ir jādodas uz Rīgu, bet iespēju robežās 
cenšamies izmeklējumus veikt Daugavpils reģio-
nālajā slimnīcā.
Domājam par to, kā nodrošināt labāku pacientu 
pieraksta rindu vadību. Lai atvieglotu situāciju 
un organizētu pacientu plūsmu, esam ievie-
suši elektronisko pierakstīšanās sistēmu, līdzīgi 
kā tas notiek bankās. Esam uzlabojuši apstāk-
ļus poliklīnikā.
– Daudzās ārstniecības iestādēs trūkst ārstu. 
Kā ir Daugavpils slimnīcā?
– Domājam arī par personāla attīstību. Ārstu 
trūkums ir sevišķi aktuāls. Pirms trim gadiem 
situācija bija vēl sarežģītāka, jo jauno ārstu, kuri 
pēc studiju beigšanas nāktu strādāt pie mums, 
nebija tik daudz. Tagad mums, arī ņemot vērā 
Daugavpils pašvaldības ieguldījumu, ir 43 līgumi 
ar jaunajiem ārstiem rezidentiem, kuri tuvāka-
jos gados, beidzot rezidentūru, sāks strādāt 
Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Tā ir nākotne. 
Šobrīd mums trūkst daudzu specializāciju ārstu. 
Bieži vien mēs ar lielām grūtībām varam izveidot 
Neatliekamās palīdzības ārstu dežūru grafikus, 
bet perspektīvā šī problēma, cerams, atrisināsies. 
Ar katru gadu pie mums nāks strādāt arvien vai-
rāk jauno ārstu. Vislielākais jauno speciālistu pie-
plūdums ir gaidāms 2020. gadā, kad pie mums 
darbu uzsāks 12 ārsti. Mēs atbalstām jaunos spe-
ciālistus, sniedzam iespēju attīstīties. Es domāju, 
ka talantīgam, ambiciozam speciālistam reģio-
nālā slimnīca ir vide, kur ir vislielākās iespējas 
profesionālajai izaugsmei.
Ieviešam jaunus, kvalitatīvus pakalpojumus. Pie-
mēram, dzemdību nodaļā ir organizēta Māmiņu 
skola, kur jaunajām māmiņām stāstām par grūt-
niecības norisi, to, kā notiks dzemdības, par pēc-
dzemdību periodu. Es domāju, ka tas ir svarīgs 
ieguldījums, jo topošā māmiņa jau laikus iepa-
zīstas ar slimnīcas vidi un gaidāmajām norisēm. 
Māmiņu skola mūsu iedzīvotāju vidū ir izpel-
nījusies lielu atsaucību, un mēs domājam šo 
pakalpojumu attīstīt. Ierosme Māmiņu skolas 
organizēšanai nāca arī no nevalstiskajām orga-
nizācijām. Mūsu speciālisti uzskata, ka Māmiņu 
skolas nodarbībās sievietes tuvinās slimnīcai, 
pievienojas arī emocionālais faktors. Ja rodas 
jautājums par to, kurā vietā laist pasaulē bērnu, 
pozitīvas pieredzes vadītas, viņas izvēlēsies Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļu. 
Ļoti svarīgi, ka nodarbības novērš arī neinfor-
mētību vai dezinformāciju sieviešu vidū. Topošā 
māmiņa uzreiz var redzēt, kādi apstākļi un perso-
nāls ir mūsu slimnīcā, un saņemt visu nepiecie-
šamo informāciju.
– Cik daudz mazuļu ik gadu nāk pasaulē 
Daugavpilī? 
– Veselības aprūpes plāns paredz koncentrēt 
dzemdību palīdzību lielākajās valsts slimnīcās. 
Daugavpils reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļā 

ik gadu notiek aptuveni 1000 dzemdību. Per-
spektīvā situācija pasliktināsies, jo demogrāfijas 
dati vēsta, ka jauno cilvēku skaits pilsētā samazi-
nās. Ja šāda tendence turpināsies, samazināsies 
arī dzemdību skaits. Tāpat samazinās skolēnu 
skaits skolās.
– Kuras jomas ārstu trūkumu šobrīd izjūtat 
visasāk? 
– Pašlaik ir problēmas daudzās jomās, piemē-
ram, trūkst neirologu, ķirurgu, traumatologu. 
Tikai ar saviem speciālistiem mēs šo ārstu palī-
dzību pacientiem nevarētu nodrošināt. Dežū-
rām piesaistām ārstus no citām reģiona pilsētām 
un Rīgas. Slimnīcā ir jānodrošina insulta vienības 
darbs 24 stundas diennaktī, tāpēc ir nepieciešami 
vairāki neirologi. Ir problēmas ar oftalmologiem 
un LOR speciālistiem. Daudzi ārsti ir pirmspensijas 
un pensijas vecumā. Šobrīd situācija nav laba, taču 
drīzā nākotnē pie mums sāks strādāt jaunie ārsti. 
Ceru, viņi ar jaunu sparu un skatījumu uz medi-
cīnas attīstību veidos nākotni, un tas Daugavpils 
reģionālajai slimnīcai būs ļoti vērtīgi.
– Lūdzu, pastāstiet par programmu jauno ārstu 
piesaistei un esošā personāla tālākizglītību!
– Tā ir plaša programma. Jau studiju gados medi-
cīnas studentiem ir iespēja noslēgt līgumu ar 
slimnīcu. Ja students ir sekmīgs, viņš var saņemt 

stipendiju, kas gan nav liela – 43 eiro mēnesī. 
Pašvaldība vairāk iegulda tad, kad topošais ārsts 
mācās rezidentūrā. Ir divi nosacījumi. Pirmais 
– viņš rezidentūrā studē tajā specialitātē, kas 
nepieciešama slimnīcai. Otrais – pēc reziden-
tūras beigšanas jaunais ārsts piecus gadus strā-
dās Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Ja students 
mācās budžeta grupā, viņš saņem 220 eiro lielu 
stipendiju. Ja viņam studijas rezidentūrā ir par 
maksu, slimnīca ar pašvaldības atbalstu sedz 
visas izglītības izmaksas un maksā arī 365 eiro 
lielu stipendiju. Topošajiem speciālistiem, sevišķi 
maksas rezidentūras studentiem, tiek sniegta 
nozīmīga palīdzība. Jaunajiem ārstiem piedāvā-
jam arī sociālo atbalstu: pašvaldība nodrošina ar 
dzīvokļiem, remontē tos un garantē labus dzī-
ves apstākļus, kā arī sniedz citas sociālās garan-
tijas. Bērniem tiek nodrošināta vieta pirmsskolas 
izglītības iestādē. Nozīmīga pašvaldības budžeta 
daļa tiek ieguldīta jauno speciālistu atbalstam, 
un tas dod rezultātu.
Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir četri īpaš-
nieki: Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, 
Ilūkstes novads un Rīgas Stradiņa universitāte. 
Sadarbībā ar Stradiņa universitāti mēs slimnīcā 
organizējam medicīnas māsu kursus. Pēc kole-
džas absolvēšanas viņas iegūst medicīnas māsas 
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Reinis Joksts: «Mēs esam atslēgas slimnīca Latgalē»
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Reinis Joksts: «Daugavpils reģionālā slimnīca ir lielākā Latgales pusē un lielākā vese-
lības aprūpes iestāde ārpus Rīgas. Pakalpojumu apjoms, ko sniedzam, ir tiešām liels. 
Atsevišķi pakalpojumi Latgales reģiona pacientiem ir pieejami tikai pie mums.»
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Reinis Joksts: «Mēs esam atslēgas slimnīca Latgalē»

grādu, bet specializācija ir jāapgūst universi-
tātē. Tas parasti notiek Rīgā, bet mums ir iespēja 
mācības organizēt šeit, Daugavpilī. Pašvaldība 
pagājušajā gadā medicīnas māsām apmaksāja 
bakalaura studijas. Šogad, ņemot vērā to, ka ar 
budžeta vietām tika nodrošināti visi studēt gri-
bētāji, mēs esam grozījuši pašvaldības saistošos 
noteikumus. Pašlaik tiek apmaksāta maģistra 
grāda iegūšana. Tas ir jau nākamais līmenis. 
Medicīnas māsas ar maģistra grādu slimnīcai ir 
ļoti svarīgas, jo tādējādi viņas būs papildināju-
šas savu izglītību un spēs paaugstināt pacien-
tiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Medicīnas 
māsas var piedalīties arī dažādās izglītības prog-
rammās. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitā-
tes medicīnas koledžu mēs arvien vairāk varam 
piedalīties apmācībās, ne tikai izglītojot savu 
personālu, bet arī citus medicīnas speciālistus 
Latgales reģionā. Tas ir viens no mūsu stratēģis-
kajiem mērķiem: attīstīt Daugavpils reģionālo 
slimnīcu kā mācību centru un nākotnē – arī zināt-
nes centru. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieguldīt līdzekļus 
personāla izglītošanā.
– Par vienu no galvenajiem reģionālo slim-
nīcu uzdevumiem ir izvirzīta pacientu ambu-
latorās ārstēšanas attīstīšana. Vai ambulatoro 
pacientu kļūst vairāk?
– Īpaši šogad ievērojami tika palielināts valsts 
finansējums ambulatoro pakalpojumu apmak-
sai. Taču sāk iezīmēties kāda problēma: atsevišķās 
ambulatorajās programmās trūkst nevis finanšu 
līdzekļu, bet speciālistu, kas varētu nodrošināt 
šo pakalpojumu. Viena no svarīgākajām mūsu 
darbības sfērām ir invazīvā kardioloģija. Pakal-
pojums ir ļoti pieprasīts, bet finansējums nav 
pietiekams. Mēs vēlētos invazīvās kardioloģijas 
pakalpojumus nodrošināt diennakts režīmā septi-
ņas dienas nedēļā. Ir pieejami Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzekļi, un viena no prioritātēm 
ir invazīvās kardioloģijas pakalpojumu attīs-
tība. Nepieciešama jaunas angiogrāfijas iekārtas 
iegāde un speciālistu piesaiste, lai mēs varētu 
sniegt šo palīdzību.
– Tuvojas gada beigas, un gada beigās ārstnie-
cības iestādes vienmēr ceļ trauksmi, ka trūkst 
kvotu izmeklējumiem un plānveida operāci-
jām. Kāda ir situācija šogad?
– Lielākās rindas ir invazīvajā kardioloģijā. Mēs 
jau septembrī sākām pierakstīt pacientus uz 
plānveida operācijām nākamajā gadā. Rindā uz 
rehabilitācijas pakalpojumiem, uz ārsta rehabilito-
loga konsultācijām arī ir jāgaida 3–4 mēneši. Rin-
das veidojas uz dienas stacionāra ķirurģiskajiem 
pakalpojumiem, ļoti pieprasīti ir urologi. Faktiski 
jau gada pirmajā ceturksnī viss valsts apmaksāto 
uroloģijas pakalpojumu apjoms tika paveikts, 
tāpēc šobrīd ir pieejami tikai maksas pakalpojumi.
– Pirms dažiem gadiem Liepājas reģionālajā 
slimnīcā noslēdzās vērienīga renovācija. Kas 
šajā jomā tiek darīts Daugavpilī? Kāda tiek 
plānota slimnīcas tālākā attīstība? Kam tiks 
pievērsta īpaša uzmanība?
– Lielākais projekts, ko esam īstenojuši par slimnī-
cas budžeta līdzekļiem, ir mikrobioloģijas labora-
torijas apvienošana un jaunu tehnoloģiju iegāde. 
Mikrobioloģijas laboratorija agrāk atradās divās 
vietās. Tajās bija absolūti neatbilstoši darba aps-
tākļi un arī neapmierinošs tehnoloģiskais nodro-
šinājums. Tagad mikrobioloģijas laboratorija 
atrodas vienā vietā – Plaušu centrā. Pateicoties 
uzlabojumiem, mēs varam daudz kvalitatīvāk palī-
dzēt pacientiem, un arī slimnīcas darbiniekiem ir 
labi darba apstākļi.
Mums būs pieejami Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzekļi 7,6 miljonu eiro apjomā. Atbil-
stoši izvirzītajām prioritātēm mēs plānojam par 

šo naudu attīstīt Invazīvās kardioloģijas centru, 
uz dzemdību nodaļas bāzes attīstīt Prenatālās 
aprūpes centru, lai varam sniegt palīdzību jaun-
dzimušajiem ar smagām patoloģijām, un veikt 
ieguldījumus Onkoloģijas centra attīstībā – izre-
montēt un sagatavot telpas jaunām iekārtām. 
Onkoloģijas centrā plānojam koncentrēt arī jau-
nāko diagnostisko aparatūru.
Viens no lielajiem plāniem ir Neatliekamās palī-
dzības nodaļas modernizēšana. Mēs uzskatām, ka 
tāda, kāda tā ir šobrīd, nodaļa nevar veikt visus 
nepieciešamos uzdevumus. Telpu izvietojums 
ir jāpārplāno, padarot to mūsdienīgāku. Tas ir 
viens no projektiem, kur tiks ieguldīti struktūr-
fondu līdzekļi.
Esam iesaistījušies pārrobežu projektā Latvija – 
Lietuva, kura ietvaros sadarbojamies ar Zarasu 
Veselības centru. Arī šī projekta īstenošanai, kas 
ir saistīts ar neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas sniegšanu, ir nepieciešami finanšu līdzekļi. 
Ja notiks tā, kā plānots, varēsim būtiski uzlabot 
mūsu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, 
un to kvalitāte būs augstāka. Domāju, ka šis pro-
jekts stratēģiski ir ļoti svarīgs. Padomju Savienī-
bas laikos diezgan daudz Lietuvas pacientu no 
blakus esošajiem rajoniem saņēma palīdzību 
dažādās Daugavpils ārstniecības iestādēs. Iedzī-
votājiem, kuri dzīvo Zarasai un tās apkārtē, 
tuvākā lielā slimnīca ir Daugavpils reģionālā 
slimnīca. Projekta ietvaros mēs pašlaik izstrā-
dājam kooperācijas mehānismu. Ir jādomā, kā 
panākt, lai pacients no Lietuvas ar sirds patolo-
ģiju, kuram nepieciešama neatliekamā medicī-
niskā palīdzība, uzreiz nokļūtu tuvākajā slimnīcā 
(šajā gadījumā Daugavpils slimnīcā), kur viņš 
var saņemt atbilstošu ārstēšanu. Tas ir ļoti sva-
rīgs ārvalstu sadarbības jautājums, kas ietver arī 
valstiska līmeņa izmaiņas.

Domājot par tālāko sadarbību, mēs ar Lietuvas 
kolēģiem esam runājuši arī par ambulatoro pakal-
pojumu sniegšanu Daugavpils reģionālajā slim-
nīcā kaimiņvalsts pacientiem. Daudzi Lietuvas 
iedzīvotāji arī tagad uz Daugavpili brauc risināt 
dažādus sadzīviskus jautājumus. Arī svinēt svēt-
kus viņi ierodas pie mums. Es domāju, ka iespēja 
saņemt medicīnas pakalpojumus tuvāk dzīves-
vietai viņiem sniegtu ievērojamu labumu, un tas 
būtu arī nozīmīgs faktors slimnīcas attīstībā. Tā 
ir savstarpēji izdevīga starpvalstu kooperācija.
Es vēlētos, lai Daugavpils reģionālā slimnīca attīs-
tītos kā Zinātnes un mācību centrs. Mēs iegul-
dām līdzekļus savos darbiniekos un izglītībā, jo 
zinām, ka tas atmaksāsies. Ir tāda iecere, ka mēs 
varētu kļūt par Rīgas Stradiņa universitātes filiāli. 
Tas varētu palīdzēt nodrošināt slimnīcu ar spe-
ciālistiem. Labā slimnīcā pats galvenais ir zinošs, 
ar savu darbu apmierināts personāls. Mums, dar-
biniekiem, ir jānodrošina tādi apstākļi, lai jaunie 
ārsti un speciālisti nāktu šurp strādāt. Ja nebūs 
darbinieku, kurš strādās ar jaunajām tehnoloģi-
jām? Kā mēs varēsim nodrošināt pacientiem vis-
kvalitatīvākos pakalpojumus? Es vēlētos, lai pēc 
trim gadiem mēs būtu pašpietiekama slimnīca, 
kurā būtu aizpildītas visas ārstu un citu medicī-
nas darbinieku vakances.
– Ko jūs sarunas noslēgumā gribētu novēlēt 
saviem kolēģiem un laikraksta lasītājiem?
– Vēlos uzsvērt, ka slimnīca strādā pacientu labā. 
Viņi mums, slimnīcas darbiniekiem, ir vissvarīgā-
kie. Savam personālam gribu pateikt, ka nedrīkst 
stāvēt uz vietas. Izaugsme ir ļoti svarīga, lai varam 
atrisināt visus aktuālos jautājumus un izpildīt izvir-
zītos uzdevumus. Svarīgs ir savstarpējais atbalsts 
kolēģu vidū. Izglītots un saliedēts personāls ir 
slimnīcas lielākā vērtība. Raksta lasītājiem un arī 
visiem citiem gribu novēlēt labu veselību!

Pateicoties uzlabojumiem, Daugavpils slimnīcā iespējams daudz 
kvalitatīvāk palīdzēt pacientiem, un arī slimnīcas darbiniekiem 
ir labi darba apstākļi.

SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

Slimnīcas personāls
Pašlaik slimnīcā strādā:
245 ārsti un funkcionālie speciālisti
608 vidējā medicīnas personāla darbinieki
226 jaunākā medicīnas personāla darbinieki (māsu palīgi)
423 pārējais personāls

Stacionāro pacientu skaits

Ambulatoro apmeklējumu skaits

Līdzekļi, kas ieguldīti telpu renovācijā, 
kā arī iekārtu iegādē un remontā (eiro)
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ZINAIDA RESSELE

Pirms gada Daugavpils reģionālā slimnīca 
(DRS) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 
parakstīja abām pusēm svarīgu doku-
mentu – līgumu par sadarbību. Vadošā 
valsts augstskola medicīnas personāla 
sagatavošanā kļuva par vienu no četrām 
slimnīcas daļu turētājām.

«Oficiāli sadarbība sākās līdz ar līguma paraks-
tīšanu, taču sarunas notika jau ilgi pirms tam. 
Beidzot ir materializējusies mūsu slimnīcas un 
universitātes vadības savstarpējā interese. Tagad 
Daugavpils slimnīca ir nevis parasta reģionālā 
slimnīca, bet kļuvusi par RSU klīnisko pētījumu 
centru. Tas mūsu slimnīcai paver neierobežo-
tas iespējas. Rezultātā ieguvēji būs visa Latgales 
reģiona pacienti,» ir pārliecināts invazīvais kar-
diologs un DRS izglītības un zinātnes direktors 
Deniss Vasiļjevs.
«Es pats esmu no Daugavpils. Pabeidzu Rīgas 
Stradiņa universitāti un specializējos invazīvajā 
kardioloģijā. Uz Daugavpils slimnīcu pirms trim 
gadiem atbraucu pilnīgi apzināti, mērķtiecīgi, jo 
redzēju šeit lielisku perspektīvu. Tā kā man bija 
interese par zinātni un organizatoriskā darba pie-
redze (daudzkārt esmu palīdzējis organizēt semi-
nārus, konferences), tad pēc līguma parakstīšanas 
par sadarbību ar RSU man laimējās kļūt par savda-
bīgu saikni starp slimnīcu un universitāti.

– Kāpēc tieši Daugavpils slimnīcā universitāte 
nolēma izveidot savu pētniecības centru? Vai 
šeit ir tam piemēroti apstākļi?
– Protams! Daugavpils slimnīca ir viena no daudz-
pusīgākajām slimnīcām Latvijā, turklāt lielākā 
ārpus Rīgas. Mēs interesējam RSU kā klīniskā 
slimnīca, kur var attīstīt zinātnisko bāzi un mācīt 
studentus, rezidentus – Rīgā viņu jau ir tik daudz, 
ka kļūst par šauru. Turklāt ārsts drīkst vienlaikus 
vadīt ne vairāk kā trīs rezidentus – tas ir noteikts 
ar likumu.
Universitātei līgums ar mūsu slimnīcu nozīmē stu-
dentu apmācības iespēju paplašināšanos. Un tā 
ir ne tikai vienkārši apmācība, bet iepazīšanās ar 
apstākļiem reģionos, darbs jaunās nodaļās. Stu-
denti var pārliecināties, ka ne tikai galvaspilsētā 
strādā labi speciālisti un ir mūsdienīga aparatūra. 
Viņiem tas paver jaunas iespējas, un, iespējams, 
nākotnē viņi kļūs par mūsu kolēģiem. Šāda sadar-
bība ir izdevīga visām pusēm: gan studenti uzzina 
kaut ko jaunu, gan Daugavpils slimnīcas pacientu 
apkalpošana uzlabojas. Mūsu slimnīca būtībā 
kļūst par RSU mācību un prakses filiāli. Iespējams, 
kaut kad mēs pat varam kļūt par klīnisko univer-
sitātes slimnīcu.
– Kāds slimnīcai ir labums no sadarbības?
– Slimnīcai šī sadarbība pirmām kārtām ir iespēja 
piesaistīt jaunos speciālistus. Tagad mēs paši izau-
dzinām sev speciālistus, kuri pēc tam nāks pie 
mums strādāt. Tāpēc mēs ar studentiem un rezi-
dentiem parakstām abpusēji izdevīgu līgumu.
Mēs rezidentiem palīdzam materiāli: Daugavpils 
dome maksā viņiem stipendiju, un Ministru kabi-
neta noteikumi paredz, ka reģionālajās daudzpro-
filu slimnīcās strādājošo rezidentu mēnešalga ir 
vismaz par 30% lielāka par normatīvajos aktos 
noteikto zemāko mēnešalgu un speciālo pie-
maksu ārstniecības personām. Mēs palīdzam 
kārtot arī sociālos jautājumus, piemēram, sais-
tībā ar dzīvokļiem (šeit ļoti nozīmīga ir domes 
palīdzība). Tāpat, atšķirībā no Rīgas, jaunie spe-
ciālisti bez problēmām var savus bērnus iekārtot 
bērnudārzā vai skolā. Savukārt jaunais speciālists 
apņemas tūlīt pēc rezidentūras beigšanas piecus 
gadus strādāt mūsu slimnīcā noteiktā specialitātē. 

Varētu teikt, ka tas savā ziņā ir kā savas ģimenes, 
savas nākotnes plānošana. Tas ir ļoti liels bonuss 
jaunajam speciālistam, jo, pabeidzot rezidentūru, 
viņš jau zina, ka viņam noteikti būs darbs, ka tas 
tiks labi apmaksāts, ka viņam būs dzīvoklis (nereti 
tieši dzīvokļa problēmas ir viens no sarežģītāka-
jiem jautājumiem jauno ģimeņu dzīvē).
– Ko vēl iegūs slimnīca no sadarbības ar 
universitāti? 
– Mums pašlaik ir ļoti plašas perspektīvas zinātnis-
kās darbības domā. Pirmkārt, mēs varam papla-
šināt savas pētniecības programmas. Jau notiek 
sagatavošanās, lai slimnīcā varētu organizēt pir-
mās fāzes klīniskos pētījumus (starp citu, tā ir vie-
nīgā klīnisko pētījumu fāze, kas pacientiem tiek 
apmaksāta), kad tiek pētīta jaunas aktīvās vielas 
iedarbība uz veseliem cilvēkiem. Tiek pārbaudīts, 
kā tā iedarbojas uz organismu, vai iedarbība nav 
negatīva. Neapšaubāmi, mūsu pacienti no tā tikai 
iegūst. Pateicoties dalībai pētījumos, pacientiem 
ar kādām īpašām saslimšanām tagad ātrāk būs 
pieejamas visjaunākās zāles un mūsdienīgākās 
tehnoloģijas, kas ikdienas praksē parādīsies tikai 
pēc vairākiem gadiem. Tāpat šiem pacientiem būs 
pievērsta pastiprināta speciālistu un cita medicī-
niskā personāla uzmanība.
Otrkārt, noteikti iegūst arī mūsu ārsti: viņiem 
tagad ir iespēja attīstīties, nodarboties ar zināt-
nisko darbu un pēc doktorantūras beigšanas 
pasniegt universitātē. Tā kā Daugavpils slimnīca 
pašlaik ir universitātes klīniskā bāze, tad akadē-
misko grādu ieguvušajam kolēģim nevajadzēs 
braukt uz Rīgu – viņš arī šeit varēs iesaistīties 
pedagoģiskajā darbā.
Tas pats ir attiecināms uz medmāsu izglītību. 
Šogad mums ir ambulatoro medmāsu grupas 

un arī kāds jaunums – medmāsu maģistrantū-
ras grupa. Tas Daugavpilij un visam reģionam ir 
milzīgs pluss, jo pēc maģistrantūras beigšanas 
šīs medmāsas arī varēs iesaistīties pedagoģis-
kajā darbā. Mēs varēsim veidot dažādas apmā-
cību programmas Latgales medmāsām. Tas, 
protams, nozīmē pacientu apkalpošanas kva-
litātes paaugstināšanos jau vidējā medicīniskā 
personāla līmenī.
– Pateicoties universitātes atbalstam, slim-
nīcas personāls tagad regulāri var paaugsti-
nāt kvalifikāciju?
– Jā, piemēram, dažādās konferencēs. Mēs kādu 
jautājumu vispirms apskatām no teorētiskā vie-
dokļa, un pēc tam kolēģi apmainās domām, 
uzzina kaut ko jaunu. Ja agrāk šādas konferen-
ces notika reizi mēnesī, tad pašlaik – vismaz trīs 
reizes. Mēs sākām ar pilotprojektiem – translāci-
jām no Rīgas. Konferenču zālē klausījāmies jau-
nākās lekcijas no universitātes. Tagad mums jau 
ir nopietnāka programma.
Pie mums brauks profesori, docenti. Viņi lasīs stu-
dentiem lekcijas, sniegs teorētiskās zināšanas, bet 
pēc tam kopā ar slimnīcas ārstiem dosies vizītēs 
nodaļās. Stacionāra pacientiem tas ir milzīgs iegu-
vums. Latvijas labākie mediķi, profesori iesaistīsies 
pacientu ārstēšanā, īpaši sarežģītos gadījumos 
piedalīsies konsilijos kopā ar mūsu ārstiem.
Pēc tam, kad profesori būs pabijuši nodaļās un 
problēmas būs apspriestas, mēs organizēsim 
ambulatoro pacientu pieņemšanu. Pacientiem 
no Daugavpils, no visas Latgales tagad vairs neva-
jadzēs braukt uz Rīgu, jo varēs pierakstīties vizītē 
pie profesora tepat Daugavpilī.
Mums ir vēl kāds plāns: profesors vai docents 
vispirms lasa mūsu personālam lekciju par 

teorētiskajiem pētījumiem pasaulē, un pēc 
tam tiek apspriesti sarežģīti gadījumi Daugav-
pils slimnīcā.
Mūsu pediatriem ir paredzētas speciālas trans-
lācijas no Bērnu klīniskās universitātes slimnī-
cas. Tur notiek ļoti profesionālas tā saucamās 
rīta konferences, kur tiek sniegtas teorētiskās 
zināšanas un tiek izskatīti ļoti sarežģīti slimību 
gadījumi no slimnīcas prakses. Šajās konferen-
cēs attālināti varēs piedalīties arī mūsu pediatri 
un neonatologi.
– Visā valstī ir ļoti daudz pirmspensijas 
vecuma mediķu, tātad tuvākajos gados būs 
nepieciešams daudz jauno speciālistu. Vai 
Daugavpils slimnīcā ir ļoti jūtams personāla 
trūkums? 
– Mums ir vajadzīgi ļoti daudzu specialitāšu ārsti. 
Esam izstrādājuši pārdomātu, nopietnu prog-
rammu, ar kuras palīdzību mēs plānojam slim-
nīcas personālu septiņu gadu periodam. Tā kā 
esmu izglītības un zinātnes direktors, tad uzma-
nīgi šai programmai sekoju. Skatos, kuriem darbi-
niekiem tuvākajā laikā pienāks pensijas vecums. 
Katru gadu mēs analizējam, cik un kādu specia-
litāšu ārsti būs visnepieciešamākie, pēc cik ilga 
laika viņi būs vajadzīgi.
Pašlaik tiek gatavoti kadri daudzās specialitātēs – 
neiroloģijā, kardioloģijā, neiroķirurģijā, ginekolo-
ģijā, onkoginekoloģijā. Vēl mums ir ļoti vajadzīgi 
neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) ārsti. 
Trīs tādi ārsti pēc dažiem gadiem mums būs! Tas 
būs slimnīcas uzņemšanas nodaļas kodols, un 
nodaļa ar laiku kļūs par NMP centru, kur ne tikai 
diagnosticēs saslimšanas un stacionēs pacientus, 
bet arī viņus ārstēs.
Ik gadu decembrī mēs izlemjam, ko nākamajā 
gadā atbalstīsim materiāli. Pašlaik Daugavpils 
domes stipendiju saņem 31 rezidents. Viņiem 
noteikti pie mums būs jāstrādā. Tāpat mums ir 
daudz internistu, kuri ar laiku, iespējams, apgūs 
kādu subspecialitāti.
Līdz 2020. gada beigām mūsu slimnīcai jāuzņem 
28 speciālisti. Septembrī jau sāka strādāt gineko-
logs, oktobrī infektologs un radiologs diagnosts. 
Tie ir rezidenti, ar kuriem līgums tika noslēgts 
agrāk. Rezidenti mums bija arī pirms līguma par 
sadarbību noslēgšanas. Vienkārši tagad rezidentu 
skaits aug, un palielinās studentu skaits.
– Kā notiek izvēle: kuram sniegt materiālo 
atbalstu, bet kuram atteikt?
– Pie mums vēršas ļoti daudz studentu no Dau-
gavpils un visas Latgales, kā arī rīdzinieki. Parasti 
tie ir 5.–6. kursa studenti, kuriem pienācis laiks 
izlemt par specializāciju un darbavietu nākotnē. 
Mēs izskatām pilnīgi visu pretendentu kandida-
tūras. Visu ņemam vērā, analizējam un, protams, 
izvēlamies labākos – pēc izglītības kvalitātes, atzī-
mēm, zinātniskajiem darbiem.
– Līgums ar vadošu Latvijas augstskolu palīdz 
slimnīcai risināt personāla jautājumu, labāk 
ārstēt pacientus un veikt zinātniski pētnie-
cisko darbu. Šāda auglīga sadarbība droši 
vien ļaus arī visai Latgalei optimistiski lūko-
ties nākotnē?
– Noteikti! Tikai uz priekšu – ar smaidu un opti-
mismu! Daugavpils slimnīcai ir ļoti daudz nākot-
nes projektu, un sadarbība ar universitāti paver 
milzīgas savstarpēji izdevīgas iespējas gan RSU, 
gan slimnīcas personālam, gan mūsu pacientiem. 
Kopīgie pasākumi studentu un rezidentu teorētis-
kajā un praktiskajā sagatavošanā palīdz slimnīcai 
radīt motivējošu vidi jaunu speciālistu piesaistei. 
Tas savukārt palīdzēs reģiona attīstībai kopumā.
Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir ar ko lepoties – 
mums ir daudz stipro pušu. Un, pateicoties mūsu 
plānu realizācijai, tuvākajos gados jūs ieraudzīsiet 
ļoti būtiskas pārmaiņas.

SADARBĪBA

Deniss Vasiļjevs: «Daugavpils slimnīcai ir ļoti daudz nākotnes projektu, un sadarbība 
ar universitāti paver milzīgas iespējas. Kopīgie pasākumi studentu un rezidentu teo-
rētiskajā un praktiskajā sagatavošanā palīdz slimnīcai radīt motivējošu vidi jaunu 
speciālistu piesaistei. Tas savukārt palīdzēs reģiona attīstībai kopumā.»
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EVITA HOFMANE

Daugavpils reģionālās slimnīcas struk-
tūrvienība Centra poliklīnika ir lielākais 
ambulatoro veselības pakalpojumu snie-
dzējs pilsētā, kas nodrošina speciālistu 
konsultācijas, diagnostiskos izmeklēju-
mus un ārstniecības pakalpojumus.

Par Centra poliklīnikas darbu un to, kā izdevies 
ieviest 2016. gada oktobrī valstī uzsākto ļaunda-
bīgo audzēju primārās diagnostikas sistēmu jeb 
«zaļo koridoru», («zaļais koridors» pirmreizējiem 
onkoloģiskiem pacientiem ar aizdomām par šo 
saslimšanu ļauj nokļūt pie onkologa desmit dienu 
laikā) uz sarunu aicinājām Centra poliklīnikas vadī-
tāju, ārsti Ainu Maskalāni.

– Cik ilgi Daugavpils slimnīcā pastāv struktūr-
vienība Centra poliklīnika?
– Centra poliklīnika pastāv kopš 1973. gada. 
Sākumā tā bija Daugavpils centrālās slimnīcas 
ambulatorā daļa. Gadu gaitā ir bijušas dažādas 
reorganizācijas, ir apvienotas vairākas slimnīcas, 
un poliklīnika šobrīd ir Daugavpils reģionālās 
slimnīcas struktūrvienība. Pašlaik Centra poli-
klīnika ir lielākais ambulatoro veselības pakal-
pojumu sniedzējs pilsētā. Mēs nodrošinām gan 
diagnostiskos izmeklējumus, gan speciālistu kon-
sultācijas, gan citus ārstniecības pakalpojumus. 
Poliklīnikā strādā 22 dažādu specialitāšu ārsti. 
Tā atrodas dažādu pilsētas rajonu iedzīvotājiem 
izdevīgā vietā, jo blakus ir tramvaja pietura un 
autoosta. Poliklīnikā ir septiņu ģimenes ārstu 
prakses. Pacientiem tas ir ļoti ērti: apmeklējot 
ģimenes ārstu, var izmantot gan poliklīnikas labo-
ratorijas pakalpojumus, gan veikt radioloģiskos 
un citus izmeklējumus. Te atrodas arī lielākais 
iekšķīgo un neiroloģisko slimību dienas stacio-
nārs reģionā. Poliklīnikā ir arī bronhiālās astmas 
un HOPS (hroniska obstruktīva plaušu slimība) 
kabinets, diabētiskās pēdas aprūpes kabinets, 
plaušu slimību diferenciāldiagnostikas kabi-
nets. Te pacienti, kuriem ir radušās aizdomas par 
tuberkulozi, var veikt izmeklējumus un pārbau-
dīt veselību. Poliklīnikā strādā arī narkoloģiskās 
ambulatorās palīdzības dienests, kā arī metadona 
kabinets. Ir iespējas saņemt rehabilitācijas pakal-
pojumus. Ir nodrošināta vides pieejamība perso-
nām ar funkcionāliem traucējumiem.
– Cik pacientu gada laikā apkalpo poliklīnika? 
Vai to varētu būt vēl vairāk?
– 2015. gadā apkalpojām 100 784 pacientus, 2016. 
gadā reģistrēti 90 533 apmeklējumi. Pilsētā sama-
zinās iedzīvotāju skaits, bet poliklīnika apmeklē-
jumu samazinājumu būtiski neizjūt, vienīgi rindas 
ir nedaudz īsākas. Centra poliklīnikā pieraksts uz 
ambulatorajiem pakalpojumiem gandrīz vien-
mēr ir pilns vairākus mēnešus uz priekšu. Ja pie 
mums nāktu strādāt jauni speciālisti, mēs varētu 
gaidīšanas rindas samazināt, bet pašlaik esam 
noslogoti pilnībā.
– Kādi ir poliklīnikas pieprasītākie speciālisti? 
Cik ilgi uz pieņemšanu pie viņiem pacientam 
jāgaida rindā?
– Lai arī poliklīnikā konsultē četri endokrino-
logi, rindas pie viņiem ir garas. Pieprasīti speciā-
listi ir arī oftalmologi, otolaringologi, onkologi, 
rehabilitologs, ķirurgi traumatologi un ķirurgi 
proktologi. Uz pieņemšanu pie šiem speciālis-
tiem rindā jāgaida 2–3 mēnešus. Protams, ja 
situācija ir akūta, pacients pie speciālista nokļūst 
uzreiz. No izmeklējumiem vispieprasītākā ir 
ultrasonogrāfija, grūtnieču ginekoloģiskā ultra-
sonogrāfija un endoskopijas izmeklējumi, kon-
krēti kolonoskopija.

– Aizvadītajā gadā tika iedalīti papildu 
līdzekļi, lai onkoloģiskajiem pacientiem 
nodrošinātu tā saucamo «zaļo koridoru». Vai 
pie jums visi pacienti ar aizdomām par onko-
loģisku saslimšanu ātri, bez rindas saņem spe-
ciālista konsultāciju?
– Es uzskatu, ka mūsu poliklīnikā esam ļoti veik-
smīgi noorganizējuši darbu un nodrošinām «zaļo 
koridoru» pacientiem, kuriem radušās aizdomas 
par ļaundabīgu saslimšanu. Kopš 2016. gada 
1. oktobra pacientu apkalpošanas un statistikas 
nodaļā darbojas vienots pacientu reģistrēšanas 
tālrunis. Pa to zvanot, darbinieks pieraksta pacien-
tus uz konsultācijām. Pie attiecīgiem speciālistiem 
vienmēr ir rezervētas vietas primārajiem onkolo-
ģiskajiem pacientiem. Visi šie pacienti 8–10 dienu 
laikā saņem onkologa ķirurga, urologa vai onko-
ginekologa konsultāciju. Ļoti intensīvi sadarbo-
jamies ar ģimenes ārstiem, skaidrojam, kas tieši, 
zvanot un piesakot pacientu, ir jāpastāsta, lai slim-
nieks varētu saņemt palīdzību «zaļā koridora» 
ietvaros. «Zaļā koridora» priekšrocības ir attie-
cināmas uz 11 valstī noteiktām onkoloģiskajām 
diagnozēm. Arī tad, ja ārsts zvana uz zvanu cen-
tru par pacientu, kura saslimšana nav iekļauta 11 
izplatītāko onkoloģisko diagnožu sarakstā, bet 
viņam ir aizdomas par onkoloģisku slimību, mēs 
30 dienu laikā nodrošinām konsultāciju pie ārsta 
un visus izmeklējumus, ja tie nav veikti iepriekš.
– Cik ilgi pārējiem vēža pacientiem ir jāgaida 
rindā? Vai viņiem, lai izmeklējumus veiktu 
ātrāk, par tiem ir jāmaksā?
– Mēs cenšamies pacientu vizītei pierakstīt pēc 
iespējas ātrāk. Tiem pacientiem, kuri jau ir onko-
loga uzskaitē, mēs vizīti nodrošinām trīs nedēļu 
laikā, izņemot gadījumus, kad tā nav pirmreizēji 
noteikta diagnoze un pacientam ir dinamiskā 
novērošana, kad ik pēc noteikta laika perioda 
jāatrādās ārstam. Ir cilvēki, kuriem pašiem radu-
šās aizdomas par onkoloģisku problēmu, bet viņi 
nevēlas gaidīt pat desmit dienas. Tad viņi labprā-
tīgi veic izmeklējumus par maksu.
– Ne visi pacienti, kuriem ir aizdomas par ļaun-
dabīgu audzēju, uz konsultāciju pie speciā-
lista ierodas ar izmeklējumu rezultātiem. Vai 
pie jums ir iespēja šos izmeklējumus veikt 
«zaļā koridora» ietvaros?
– Man ir grūti spriest, ko domā ģimenes ārsti, 
sūtot pie speciālistiem pacientus ar daļēji veiktiem 

izmeklējumiem vai vispār bez tiem. Ministru kabi-
neta noteikumi Nr.1529 «Veselības aprūpes orga-
nizēšanas un finansēšanas kārtība» nosaka, kas 
būtu jādara ģimenes ārstam, kad ir radušās aiz-
domas par onkoloģisku saslimšanu. Nereti ģime-
nes ārsti nav izpildījuši visus nosacījumus, pirms 
nosūta pacientu prioritārai speciālista konsultā-
cijas saņemšanai. Tādā gadījumā mūsu speciālisti 
nozīmē pacientus uz primāriem izmeklējumiem 
(analīzes, rentgenizmeklējumi, ultrasonogrāfija 
u.c.). Ja pacients būtu izmeklēts atbilstoši algo-
ritmam, speciālists varētu nodrošināt ātrāku un 
efektīvāku onkoloģisko slimību diagnostiku un 
uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.
Pašlaik atsevišķi ģimenes ārsti pie pirmajām aiz-
domām vai vizuāli jau redzamām onkoloģiskām 
saslimšanām uzreiz sūta neizmeklētus pacientus 
(vai ar vecām analīzēm) pie onkologa.
Protams, pacientam neviens to nepārmet, taču 
šāda kavēšanās ietekmē tālāko procesu. Vispirms 
ir jāuztaisa analīzes, rentgena izmeklējumi, tad 
atkal jāatnāk uz pieņemšanu pie speciālista, pirms 
izlemt par pacienta nosūtīšanu uz datortomo-
grāfiju, magnētisko rezonansi vai citiem sekun-
dāriem izmeklējumiem.
– Vai pacientam, kurš atbraucis no citas 
pilsētas vai laukiem, vienas dienas laikā 
ir iespējams saņemt visus nepieciešamos 
izmeklējumus un vēl pagūt aizbraukt mājās? 
Daudzviet lauku rajonos ir slikta sabiedriskā 
transporta satiksme.
– Noteikumi paredz kārtību, kādā veicami izmek-
lējumi, lai nodrošinātu lielāku pakalpojumu 
pieejamību pacientiem ar onkoloģiskām saslim-
šanām. Pacientiem ir ambulatori jāveic visi izmek-
lējumi – datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, 
ja nepieciešams, biopsija, jāsagaida histoloģiskā 
atbilde. Tikai tad ārstu konsilijs lemj, kāda terapija 
tiks piemērota un kad būs jādodas uz slimnīcu.
Pacientiem no attālākām vietām mūsu poliklīnika 
cenšas visus iespējamos izmeklējumus nodroši-
nāt dienas laikā, bet ne vienmēr to var izdarīt, un 
tad ir jābrauc vairākkārt.
– Kā notiek pacientu pieteikšana «zaļajam 
koridoram»? Vai to dara ģimenes ārsts, pats 
pacients? 
– «Zaļais koridors» ir izveidots ar mērķi, lai ģime-
nes ārsti katru pacientu, kuram ir medicīniski 
pamatotas aizdomas par ļaundabīgu audzēju, 

vispirms primāri izmeklētu, tad nosūtītu tālāk uz 
konsultāciju pie speciālista. Dzīvē bieži vien ir tā, 
ka pacienti, apejot ģimenes ārstu, paši pieraks-
tās pie onkologa, jo viņiem šķiet, ka kaut kas nav 
kārtībā. Vēl ir gadījumi, kad citi speciālisti (gine-
kologi, endoskopisti) nosūta uz konsultāciju. Tādā 
gadījumā reģistratūrā noskaidro pacienta ģime-
nes ārstu un mudina pacientu paņemt nosū-
tījumu, jo tikai ar ģimenes ārsta nosūtījumu 
pacientam ir likumisks pamats veikt izmeklēju-
mus «zaļā koridora» ietvaros desmit dienu laikā. 
Ja pacientam nav ģimenes ārsta nosūtījuma, nav 
arī šīs priekšrocības.
– Tātad ar savām aizdomām par onkoloģisku 
slimību pacientam vajadzētu doties pie ģime-
nes ārsta. Tas nosūtīs uz izmeklējumiem un 
tālāk jau pie onkologa?
– Jā, vispirms pacientam ar savām sūdzībām vai 
simptomiem ir jāvēršas pie ģimenes ārsta. Visbie-
žāk pacienti to arī dara. Savukārt ģimenes ārsts 
veic primāro diagnostiku un nodrošina izmeklē-
jumus un konsultāciju pie onkologa.
Mēs esam izanalizējuši šī gada astoņu mēnešu 
rādītājus: no 238 pacientiem, kuri tika reģis-
trēti ar aizdomām par pirmreizēju onkoloģisku 
saslimšanu, tikai 95 gadījumos tika veikta onko-
loģiska operācija.
– Pacientam tiek noteikta ļaundabīga audzēja 
diagnoze. Vai viņš pēc tam var ārstēties Dau-
gavpils slimnīcā?
– Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstē daudzu 
lokalizāciju audzējus. Izņēmums ir torakālie, nei-
roendokrīnie un galvas-kakla audzēji. Atkarībā 
no izvēlētās terapijas pacientiem veic onkolo-
ģisku operāciju, ķīmijterapiju vai staru terapiju. Ja 
nepieciešams, ārsti novirza šos pacientus uz Rīgu, 
Latvijas Onkoloģijas centru. Visbiežāk diagnosti-
cētais audzējs mūsu reģiona iedzīvotājiem ir krūts 
vēzis. Tam seko resnās un taisnās zarnas vēzis, 
priekšdziedzera vēzis un bronhu-plaušu vēzis.
– Viens no veidiem, kā laikus atklāt onkolo-
ģiskās saslimšanas, ir skrīnings. Taču cilvēku 
atsaucība ir stipri mazāka, nekā varētu vēlē-
ties. Dažkārt cilvēki nesaņem uzaicinājuma 
vēstules, kaut dzīvo savā deklarētajā dzīves-
vietā. Kāda ir atsaucība Daugavpils pusē?
– Pie mums ir līdzīgi kā visā Latvijā. Atsaucība uz 
Nacionālā veselības dienesta izsūtītajām vēža 
skrīninga vēstulēm nav liela. Viens no iemesliem 
varētu būt tāds, ka cilvēki negrib pat pieļaut 
domu par kādu onkoloģisku vainu. Viņi nezina, 
ka audzēju var atklāt sākumstadijā un veiksmīgi 
ārstēt. Tāpat daudzi nezina, ka sākumstadijās nav 
nekādu simptomu, kas liecinātu par saslimšanu, 
tamdēļ uz izmeklējumiem neiet.
Daļa mūsu reģionā dzīvojošo cilvēku nesaprot, kas 
ir rakstīts uzaicinājuma vēstulēs, jo tās ir latviešu 
valodā, turklāt sīkiem burtiņiem. Ir bijuši gadījumi, 
kad pie manis nāk saniknoti vīri un jautā: «Kādā 
sakarā manai sievai tiek sūtītas šāda satura vēs-
tules? Kur jūs ieguvāt datus?!» Manuprāt, izglīto-
šana par veselīgu dzīvesveidu, slimību profilaksi 
un agrīnu diagnostiku būtu jāveic jau skolā. Droši 
vien sievietēm joprojām vajag atgādināt un atgā-
dināt, ka veikt skrīningpārbaudes ir mūsdienīgi 
un pareizi. Mana pieredze liecina, ka daudzi cil-
vēki vienkārši nav pieraduši pārbaudīt savu vese-
lības stāvokli.

Centra poliklīnikā «zaļais koridors» darbojas
AKTUĀLI

Aina Maskalāne: 
«Pie speciālis-
tiem vienmēr ir 
rezervētas vie-
tas primārajiem 
onkoloģiskajiem 
pacientiem. Visi 
šie pacienti 8–10 
dienu laikā saņem 
onkologa ķirurga, 
urologa vai onko-
ginekologa 
konsultāciju.»Fo
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Tālruņa līnija pacientu pierakstīšanai – Zvanu centrā (darba 
dienās 7:00–19:00): 65422419
Adrese: Viestura iela 5, Daugavpils. Tālrunis: 65405310
E-pasts: drs.poliklinika@inbox.lv
Mājaslapa: www.slimnica.daugavpils.lv
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Latgales
veselības avīze

ZINAIDA RESSELE

Ik gadu pasaulē no insulta mirst 15 miljoni 
cilvēku. Eiropā insults ir nāves iemesls 
650 000 cilvēku. Mirdzaritmija jeb ātriju 
fibrilācija piecas reizes palielina insulta 
risku. Venozā trombembolija (dziļo vēnu 
tromboze un tā potenciāli dzīvībai bīs-
tamā komplikācija – plaušu artēriju trom-
bembolija) ir trešā biežāk izplatītā sirds 
asinsvadu slimība pēc išēmiskās sirds sli-
mības un insulta. Lai novērstu vai iero-
bežotu šīs sirds asinsvadu patoloģijas, 
profilakses nolūkos ārsti pacientiem 
nozīmē perorālos antikoagulantus, kas 
nodrošina asins šķidrināšanu.

«Regulāri lietojot perorālos antikoagulantus, tie 
atjauno normālu asinsriti asinsvados un būtiski 
samazina trombu veidošanās risku,» uzskata Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas Kardioloģijas nodaļas 
vadītāja Gaļina Dormidontova.

– Kādi ir galvenie sirds asinsvadu slimību riska 
faktori? 
– Ir speciālas SCORE, CHADS VASC tabulas, kas 
ļauj aprēķināt insulta risku saistībā ar sirds asins-
vadu slimībām.
Riska faktori ir sirds mazspēja, arteriālā hiperten-
sija, vecums virs 75 gadiem, cukura diabēts, anam-
nēzē miokarda infarkts, perifēro artēriju slimība 
vai panga aortā, kā arī dzimums. Sievietēm risks 
ir lielāks, jo iespaido hormonālais faktors.
Vecumam nav izšķirošas nozīmes antikoagu-
lantu lietošanā profilakses nolūkos – arī 80 gadu 
vecumā var justies labi un nelietot neko. Taču, ja 
pēc CHADS VASC skalas risks ir 3 punkti un vairāk, 
bet pacients nelieto antikoagulantus, tad pirmajā 
gadā no 100 cilvēkiem insults būs 3,2%, otrajā 
gadā – jau 6,4%. Savukārt, ja pēc CHADS VASC 
skalas risks ir 10, tad gada laikā insults var pie-
meklēt 15% no 100 cilvēkiem, divos gados – 30, 
bet trijos – gandrīz pusi pacientu.
– Kādos gadījumos jūs izrakstāt antikoagulan-
tus? Cik ilgi pacientam tie būs jālieto?
– Pamatsaslimšanas, kuru gadījumā vajadzētu 
lietot asinis šķidrinošus līdzekļus, ir mirdza-
ritmija, plaušu artēriju trombembolija, dziļo 
vēnu tromboze.
Pacients ar mirdzaritmiju automātiski nonāk mio-
karda infarkta un insulta attīstības riska grupā. 
Mirdzaritmijas laikā sirds saraujas neefektīvi, asins 
plūsma priekškambaros palēninās, un veidojas 
trombi, kas ar asins plūsmu nokļūst dažādās orga-
nisma vietās. Asinsvadā, kur tas ir nokļuvis, notiek 
katastrofa. Ja tie ir koronārie (sirds) asinsvadi, tad 
tas būs infarkts, ja galvas smadzeņu asinsvadi, 
tad insults, ja apakšējo ekstremitāšu asinsvadi, 
tad pastāv plaušu artēriju trombembolijas risks. 
Pats efektīvākais insulta profilakses līdzeklis mir-
dzaritmijas pacientiem ir antikoagulanti. Ja tā ir 
permanenta (pastāvīga) aritmijas forma, tad anti-
koagulanti būs jālieto visu mūžu, katru dienu. Ja 
paroksismāla (ilgst mazāk par 48 stundām, bieži 
pāriet spontāni), tad vēl mēnesi pēc normāla 
sinusa ritma atjaunošanas. Ja persistējoša (ilgāka 
par 48 stundām, parasti nepieciešama elektriskā 
vai medikamentozā kardioversija), tad 1–3 mēne-
šus pēc normāla ritma atjaunošanas.
Plaušu artēriju trombembolijas gadījumā pacienti 
sāk antikoagulantu terapiju slimnīcā, bet pēc 
izrakstīšanās (parasti tas notiek 14. dienā) turpina 
to lietošanu no pusgada līdz gadam.
Dziļo vēnu trombozi ārstē ķirurģi, viņi arī nozīmē 
antikoagulantus. Zāles parasti lieto ilgstoši – līdz 

gadam. Pēc pusgada apakšējo ekstremitāšu 
doplerogrāfijā ārsts novērtē, kāda ir dinamika 
– vai ir trombi dziļajās vēnās. Ja trombu nav, tad 
zāļu lietošanu var pārtraukt.
Antikoagulantu terapijā pats svarīgākais ir lieto-
šanas regularitāte, pastāvīgums. No tā lielā mērā 
ir atkarīga asins recēšanas sistēmas darbība. Ja 
zāles tiek lietotas neregulāri, asins recēšanas 
pakāpe būs mainīga. Medikamentu lietošanas 
ilgums ir atkarīgs no saslimšanas, kuras dēļ zāles 
ir nozīmētas.
– Cik liels ir asiņošanas risks, lietojot antiko-
agulantus? 
– Viss ir atkarīgs no blakusslimībām un citu orgānu 
stāvokļa. Tāpēc mēs apsekojam pacientu, lai 
noteiktu blakusslimības, kas var izraisīt dažādus 
sarežģījumus. Nekontrolētas asiņošanas risks ir 
jāsamazina, cik vien iespējams. Tāpēc, nozīmējot 
medikamentu, ārsts ņem vērā visas slimības gai-
tas īpatnības un iespējamās zāļu lietošanas sekas. 
Ja ārsts izraksta antikoagulantu, tātad viņš ir pār-
liecināts, ka asiņošanas (no kuņģa zarnu trakta, 
galvaskausa iekšienē) vai kādu citu sarežģījumu 
gadījumā viņš ar situāciju tiks galā.
Noteikt iespējamās asiņošanas risku, lietojot anti-
koagulantus, mums palīdz HAS-BLED tabula. Tur-
klāt daļai antikoagulantu asiņošanas gadījumā 
ir iespējams ievadīt antidotu, kas tūlīt pārtrauc 
antikoagulantu iedarbību.
– Medikamenti asins šķidrināšanai tiek lietoti 
jau sen. Bet vai tie visi ir vienādi? Ar ko atšķi-
ras jaunās paaudzes perorālie antikoagulanti?

– Agrāk mēs lietojām netiešas iedarbības prepa-
rātus, tādus kā varfarīns, taču pašlaik pārsvarā 
izmantojam jaunākās paaudzes tiešas iedarbī-
bas antikoagulantus. Šāda izvēle ir notikusi, jo 
varfarīnam ir daudz trūkumu. Jaunajiem medi-
kamentiem, kurus, starp citu, izmanto jau vairāk 
nekā desmit gadus, ir ievērojami mazāk blakus-
parādību un kontrindikāciju.
Pirmkārt, pateicoties jaunajiem antikoagulan-
tiem, vairākas reizes samazinās asiņošanas risks.
Otrkārt, lietojot šos medikamentus, nav nepie-
ciešams ambulatori pārbaudīt asins recēšanas 
rādītāju INR, tāpēc pacientam nav regulāri jāno-
dod asins analīzes.
Lietojot varfarīnu, kas var neparedzami mijie-
darboties ar pārtiku, no ēdienkartes ir jāizslēdz 
daudzi pārtikas produkti: ķiploki, salvija, papaija, 
sīpoli, kāposti, gurķi, piparmētra, spināti, pētersīļi, 
zirņi, rāceņi, olīveļļa, kinza, pistācijas, alkohols.
Ir vēl kāds svarīgs rādītājs, kas liecina par labu 
tiešas darbības antikoagulantiem. Ja pacientam, 
kurš lieto antikoagulantus, ir paredzēta ķirur-
ģiska manipulācija (abdominālas, ortopēdiskas 
operācijas u.c.), tad medikamenti asins šķidrinā-
šanai ir jāpārtrauc lietot. Varfarīnu nelieto pie-
cas dienas pirms plānotās operācijas, bet jaunos 
antikoagulantus – tikai 24 stundas pirms tam. 
Tiešās darbības antikoagulanti gan ātrāk iedar-
bojas, gan tiek izvadīti ātrāk. Tiem nav nepiecie-
šams pastāvīgi koriģēt devu, ir retāka mijiedarbība 
ar citiem medikamentiem un mazāka mijiedar-
bība ar pārtiku. Turklāt ir samazinājies to pacientu 

skaits, kuriem antikoagulantu lietošana ir kontr-
indicēta, un paaugstinājusies ilgstošas ārstēša-
nas efektivitāte.
Mēs izrakstām jaunos antikoagulantus pacientiem 
ar mirdzaritmiju un plaušu artēriju trombembo-
liju. Un praksē mēs redzam pozitīvos klīniskos 
rezultātus, īpaši ārstējot plaušu artēriju trombem-
boliju, kad trombi ļoti labi uzsūcas. Plaušu artē-
riju trombembolijai ir ļoti augsta mirstība, taču 
pacientiem, kuri izdzīvo un ilgstoši lieto jaunos 
antikoagulantus, noteikti palielinās izdzīvoša-
nas iespēja un samazinās atkārtotas trombozes, 
trombembolijas risks.
– Kādus medikamentus lieto pacienti jūsu 
nodaļā un ārpus tās sienām?
– Mēs pārsvarā izmantojam jaunās paaudzes 
medikamentus. Taču ir gadījumi, kad tiešas dar-
bības antikoagulantus lietot nevar. Tie ir pacienti 
ar mākslīgajiem sirds vārstuļiem, trombiem 
sirds dobumos. Tādos gadījumos tiek izrakstīts 
tikai varfarīns.
Kontrindikācijas jauno antikoagulantu lietošanai ir 
arī nesena asiņošana, asinsreces traucējumi, aktīvs 
hepatīts, grūtniecība un bērna barošana ar krūti.
Pacienti, izrakstoties no stacionāra, parasti intere-
sējas par viņiem nozīmēto tiešas darbības antiko-
agulantu cenu. Ņemot vērā jauno antikoagulantu 
dārdzību, cilvēki bieži, īpaši gados vecāki un lauku 
iedzīvotāji, diemžēl pāriet uz varfarīna terapiju, jo 
tā skaitās ievērojami lētāka.
– Jūs jau minējāt, ka jaunie antikoagulanti ir 
dārgi, turklāt valsts tos nekompensē. Tāpēc 
ne visi pacienti tos var atļauties lietot. Ko darīt 
šādā situācijā?
– Jaunie antikoagulanti tiešām pagaidām nav 
iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā. Veselības 
ministrija gan visu laiku sola to izdarīt. Kompen-
sācija varētu attiekties uz konkrētām diagnozēm: 
mirdzaritmija, plaušu artēriju trombembolija, 
dziļo vēnu tromboze. Lai gan runāts par to tiek 
sen, tomēr rezultātu pagaidām vēl nav.
Tāpēc pagaidām darbā ar pacientiem nekas cits 
mums nepalīdzēs, kā tikai izskaidrošana, dažādi 
piemēri. Domāju, ka arī paši pacienti daudz ko 
redz un saprot.
Ārstēšana ar varfarīnu ir atkarīga no INR rādī-
tāja, kas ir bieži jāpārbauda (sākotnēji – reizi 
nedēļā, pēc tam – ne retāk kā reizi mēnesī). Bet 
ne visiem tas ir viegli izdarāms. Turklāt rādītājs 
ir ļoti svārstīgs, to iespaido pat noteiktu pārti-
kas produktu lietošana. Ja mēs nevaram panākt 
rādītāju no 2–3, bet tikai 1,5–1,8, tas faktiski 
nozīmē, ka zāles tiek dzertas veltīgi. Cilvēkiem, 
kuri nelieto šīs zāles, INR parasti ir ievērojami 
zemāks – no 0,9–1,2.
Ambulatori mēdz būt grūti izvēlēties pareizo, 
pacientam iedarbīgo varfarīna devu. Tātad viņi 
dažkārt lieto zāles, kuras faktiski nedarbojas.
Tiešas darbības antikoagulantiem deva nav jāpie-
meklē. Ir noteikta konkrēta deva katrai saslimša-
nai. Tātad mums ir jāzina tikai pacienta diagnoze 
un arī tas, kā strādā viņa nieres (lai mazinātu asi-
ņošanas risku).

Kam ir jālieto antikoagulanti?

Gaļina Dormidontova: «Jaunajiem tiešas darbības antikoagulantiem efektivitātes 
un drošības rādītāji ir augstāki. Tas ir svarīgāk par visu.»

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS
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Vērtīgi produkti
Ingvers – veicina asinsvadu trombu uzsūkšanos. Tā sastāvā 
esošais gingerols šķidrina asinis, atšķirībā no aspirīna nekairinot 
kuņģa gļotādu.
Sīpols – pateicoties tā sastāvā esošajam kvercetīnam, palīdz asins 
attīrīšanā, aterosklerozes procesa bremzēšanā un trombembolijas 
attīstības riska mazināšanā.
Svaigs ķiploks – veicina asins šķidrināšanu.
Artišoks – efektīvi attīra aknas un samazina holesterīna līmeni 
asinīs. Samazina asins biezumu un normalizē tauku vielmaiņu.

ZINĀŠANAI

OK
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2016. gadā Daugavpils reģionālās slimnī-
cas angiogrāfijas un sirds kateterizācijas 
laboratorija atzīmēja desmit gadu jubi-
leju. Tas ir pietiekams laiks, lai novērtētu, 
cik noderīgs reģiona iedzīvotājiem ir bijis 
laboratorijas darbs, un kā tā varētu attīs-
tīties nākotnē.

Par laboratorijas sasniegumiem un plāniem 
stāsta tās vadītājs – invazīvais kardiologs 
Vladimirs Osipovs.

– Pašā sākumā, 2006. gadā, mēs veicām tikai diag-
nostiskos izmeklējumus – sirds asinsvadu angio-
grāfijas. No 2007. gada mūsu laboratorija sāka 
izdarīt arī angioplastijas procedūras – sašaurināto 
sirds asinsvadu paplašināšanu.
Agrāk mēs apakšējo ekstremitāšu asinsvadu pato-
loģijas tikai diagnosticējām, bet pagājušajā gadā 
sākām izdarīt kāju artēriju angioplastijas. Tā ir ļoti 
svarīga mūsu specializācijas joma. Gada laikā ir 
izdarītas apmēram 20 šādas operācijas. Tāpat mēs 
pārbaudām galvas un kakla asinsvadus, taisām 
miega artērijas angioplastijas.
Slimnīcas attīstības plānā ir iezīmēta mūsu noda-
ļas paplašināšana: otras operāciju zāles atklāšana 
un otra angiogrāfa iegāde. Veselības ministrijā 
jau ir apstiprināta vēl viena aparāta iegāde. Tātad 
mums tiešām būs divas operāciju zāles.
– Vai pacientu skaits šo desmit gadu laikā ir 
pieaudzis? Vai ir jāgaida rindā uz procedūrām?
– Mēs apkalpojam lielu reģionu – tajā ir apmēram 
300 000 iedzīvotāju. Tā ir faktiski visa Latgale. Gan 
pilsētu, gan lauku iedzīvotāji – no Daugavpils, 
Krāslavas, Preiļiem, Rēzeknes, Ludzas. Mēs strā-
dājam pietiekami aktīvi, cenšamies ar katru gadu 
veikt arvien vairāk koronarogrāfiju, angioplas-
tiju. Īstenībā gribētos, lai pacientu būtu mazāk. 
Taču, neskatoties uz to, ka Latgalē cilvēku paliek 
arvien mazāk, tie kļūst vecāki. Tāpēc arī pacientu 
skaits nemazinās.
Nepieciešamība pēc mūsu diagnostiskajām un 
ārstnieciskajām procedūrām ir augsta. Neatlie-
kamās procedūras mēs veicam pēc nepiecieša-
mības, bet rindas uz plānveida procedūrām ir 
garas. Piemēram, pašlaik uz plānveida koronaro-
grāfiju (diagnostisks izmeklējums) dienas stacio-
nārā rindā jāgaida 4–5 mēnešus. Arī uz plānveida 
operācijām ir rinda – mēnesi, pusotru.
– Cik ilgu laiku pacients parasti uzturas sta-
cionārā? Vai ir kādas kontrindikācijas šādām 
procedūrām, operācijām?
– Diagnostiskā procedūra ilgst apmēram 
30–60 minūtes, stentēšanas operācija – no 
pusstundas līdz 2–3 stundām. Dienas stacio-
nārā pacients uzturas vienu dienu: no rīta viņš 
tiek uzņemts nodaļā, mēs izdarām koronaro-
grāfiju, un vakarā viņš jau var doties mājās. 
Ja mēs taisām angioplastiju un tā notiek bez 
sarežģījumiem, parasti slimnieks tiek izraks-
tīts divu dienu laikā. Ja ir jāizdara neatliekamā 
angioplastija, tad pacienta uzturēšanās slim-
nīcā ir atkarīga no viņa veselības stāvokļa. Viss 
tiek izvērtēts individuāli.
Kontrindikācijas šīm manipulācijām ir zems 
hemoglobīna līmenis, asiņošanas, nieru nepie-
tiekamība, dažas hroniskas saslimšanas. Ja ir 
iespējama alerģiska reakcija uz kontrastvielu, 
tad pacientam jau laikus tiek ievadīti profilak-
tiski pretalerģijas preparāti, un viņš tiek rūpīgi 
novērots. Vecums nav kontrindikācija ne diag-
nostiskajām procedūrām, ne angioplastijām. 
Mums ir bijuši gan deviņdesmitgadīgi pacienti, 
gan divdesmitpiecgadīgi.

– Kādu pacientu ir vairāk – ar vienu bojātu 
asinsvadu vai ar vairākiem?
– Slimnieki ar vienu sašaurinātu artēriju ir, bet viņu 
nav daudz. Biežāk pie mums nonāk tā saucamie 
polimorbīdie pacienti, kuriem ir vairākas saslim-
šanas – ne tikai viens vai divi sašaurināti asinsvadi, 
bet arī cukura diabēts, arteriālā hipertensija, kāju 
asinsvadu problēmas, insults utt. Tādā gadījumā 
mēs operācijas veicam vairākos piegājienos, jo 
vienā reizē fiziski nav iespējams paplašināt visus 

pacienta sašaurinātos asinsvadus. Mēs ņemam 
vērā, cik izteikts ir sašaurinājums. Ja tas ir kritisks, 
tad var operēt pēc dienas vai divām, tātad mak-
simāli ātri. Ja sašaurinājums var gaidīt, tad ope-
rējam plānveida kārtā: divas trīs nedēļas notiek 
pacienta stabilizācija, un mēneša laikā tiek izda-
rīta operācija.
Tāpat ir daudz pacientu ar sen slēgtām artēri-
jām. Cilvēki ir pārcietuši infarktu, taču nav laikus 

saņēmuši invazīvo kardiologu palīdzību. Tad mēs 
cenšamies artērijas atvērt, atjaunot asinsapgādi. 
Tādā veidā tiek uzlabota pacienta dzīves kvalitāte 
un palielināta dzīvildze.
– Vai bieži tiek novēroti pēcoperācijas sarež-
ģījumi? Kādu iemeslu dēļ notiek atkārtota 
asinsvadu sašaurināšanās – restenoze?
– Infarkta gadījumā var būt komplikācijas. Tās 
izpaužas dažādi: kā artēriju trombozes, atkār-
toti infarkti, sirds mazspēja, var būt pastiprināta 
reakcija uz kontrastvielu. Šādi sarežģījumi gan 
ir reti. Un tie vairāk ir nevis mūsu iejaukšanās, 
bet paša infarkta rezultāts. Infarkts ir smaga, 
dzīvībai bīstama slimība, kam mēdz būt kom-
plikācijas. Mūsu iejaukšanās ne vienmēr spēj 
no tām pasargāt.
Asinsvadu restenoze ir sastopama reti – apmē-
ram 2% gadījumu –, un tā pārsvarā ir saistīta ar 
pastiprinātu asinsvadu endotēlija šūnu augšanu 
stenta iekšienē.
– Vai pacientus ar ātrajiem pie jums atved 
bieži? Vai visiem slimniekiem izdodas palī-
dzēt? Akūta infarkta gadījumā svarīga ir 
katra minūte...
– Runājot par statistiku, mēnesī mēs uztaisām 
25–30 angioplastijas akūtiem pacientiem. Tātad 
ik dienu mums ir viens pacients ar infarktu. Tas ir 
samērā daudz, ja ņem vērā, ka ne visiem pacien-
tiem tiek taisīta angioplastija. Citiem tā ir kontrin-
dicēta. Tie ir ļoti reti gadījumi, kad diennakts laikā 
nav neviena infarkta slimnieka. Piemēram, šodien, 
jau divi tādi pacienti gaida palīdzību.
Akūta infarkta gadījumā tiešām svarīgs ir laiks. 
Jo vairāk laika paiet, jo lielāki ir miokarda bojā-
jumi. Jo ātrāk mēs atveram artēriju, jo lielākas 
ir pacienta iespējas dzīvot kvalitatīvu dzīvi, ar 
mazākiem sarežģījumiem.Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
pacients nonāktu pie ārsta pēc iespējas ātrāk, 
ideālā gadījumā – sešu stundu laikā.

Mirstība infarkta gadījumā ir samērā augsta. Taču, 
kopš esam sākuši invazīvās kardioloģijas proce-
dūras, mūsu slimnīcā sirds asinsvadu slimību 
pacientu mirstība ir ievērojami samazinājusies.
– Vai laboratorijā ir pieejamas jaunākās medi-
cīniskās tehnoloģijas?
– Salīdzinot ar to, kā mēs sākām, pašlaik veicam 
daudz sarežģītākas operācijas. Mēs varam palī-
dzēt arī tādiem pacientiem, kurus agrāk neope-
rējām. Tas ir saistīts ar mūsu centra attīstību un, 
protams, tehnoloģiju attīstību: pēdējo gadu laikā 
invazīvajā kardioloģijā ir parādījušies jauni instru-
menti, jauni materiāli un arī angioplastiju operā-
ciju metodes.
Savā darbā mēs izmantojam visu, kas ir pieejams 
kardiologiem citās valstīs. Piemēram, mēs savā 
darbā varam izmantot dažādus stentus: paras-
tos metāla, ar zālēm pildītos, bioabsorbējošos. Ar 
zālēm pildītie stenti pusgadu izdala medikamentu 
restenozes riska samazināšanai un pēc tam pār-
klājas ar epitēliju. Šie stenti atradīsies asinsvadā 
visu mūžu, tie nav izņemami. Noteiktos apstākļos 
mēs izmantojam arī bioabsorbējošos stentus, kas 
divu gadu laikā pilnīgi uzsūcas organismā. Taču to 
izmantošana vēl atrodas izstrādes stadijā. Tāpēc 
mēs katru pacientu vērtējam individuāli. Varbūt 
labāk pacientam ievietot ar zālēm pildīto stentu.
– Vai Daugavpils laboratorijas aprīkojums 
atbilst pasaules līmenim?
– Noteikti. Ar tādu aparatūru strādā visur. Mūsu 
angiogrāfs ir universāls – tas ir paredzēts ne tikai 
kardioloģiskajām operācijām, bet arī perifēro 
asinsvadu, galvas, kakla asinsvadu bojājumu 
diagnostikai un ārstēšanai. Taču, jo vecāks apa-
rāts, jo lielāks ir risks kaut kam salūzt. Pagāju-
šajā gadā tā notika vairākas reizes, un mums 
nācās pārtraukt darbu – gaidīt, kamēr piegādā 
rezerves daļas un salabo angiogrāfu. Tas sarežģī 
dzīvi gan pacientiem, gan ārstiem. Ja paredzē-
tajā laikā pacientu nevar operēt, mums ir jāno-
zīmē viņam cits laiks, jāatrod «logi» savā grafikā, 
lai veiktu procedūru.
Otra operāciju zāle samazinās aparatūras noslo-
dzi, varēsim strādāt paralēli, divās plūsmās. Daž-
kārt operācijas aizņem 2–3 stundas. Bet ko darīt, 
ja šajā laikā slimnīcā uzņem akūtu pacientu? Vai 
mums pārtraukt operāciju un turpināt vēlāk? Kā 
jau es minēju, akūtam pacientam ļoti svarīgs ir 
laiks, jo ātrāk mēs viņu izoperēsim, jo labāk.
– Cik daudz darbinieku pašlaik strādā labora-
torijā? Vai speciālistu pietiek?
– Pagājušajā gadā divi mūsu kolēģi saņēma sertifi-
kātus, kas atļauj veikt operācijas. Tagad mums jau ir 
trīs ārsti, kuri drīkst izdarīt angioplastijas. Viens ārsts 
veic koronarogrāfijas. Vēl viens ārsts kardiologs 
dienas stacionārā palīdz mums novērot pacientus. 
Kopumā pie mums strādā pieci ārsti, piecas māsas 
un trīs māsu palīgi. Tuvākajā laikā būtu nepiecie-
šams pieņemt darbā vēl vienu medmāsu.
Mēs esam pagarinājuši savu darbadienu un orga-
nizējuši darbu tā, lai pēc iespējas ilgāk varētu palī-
dzēt saviem pacientiem. Pašlaik operāciju zāle 
strādā līdz septiņiem vakarā. Taču mūsu mērķis ir 
strādāt katru dienu visu diennakti, tātad septiņas 
dienas nedēļā 24 stundas diennaktī. Lai šo mērķi 
īstenotu, mums noteikti vēl būs nepieciešami gan 
ārsti, gan māsas.

INVAZĪVĀ KARDIOLOĢIJA

Mērķis – pacientu ārstēšana visu diennakti
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Vladimirs Osipovs: «Nepieciešamība pēc mūsu diagnostiskajām un ārstnieciskajām 
procedūrām ir augsta. Neatliekamās procedūras mēs veicam pēc nepieciešamības, 
bet rindas uz plānveida procedūrām ir garas. Ir vajadzīgs otrs angiogrāfs, otra ope-
rāciju zāle.»

Desmit gadu laikā Daugavpils slimnīcas angiogrāfijas un sirds ka-
teterizācijas laboratorijā veiktas apmēram 10 000 sirds artēriju un 
citu asinsvadu angiogrāfijas, kā arī apmēram 4000 angioplastijas.
Vidēji mēnesī laboratorijā izdara apmēram 80 operāciju, no tām 
25 (apmēram trešā daļa) ir neatliekama iejaukšanās akūta infarkta, 
nestabilas stenokardijas gadījumā.

Statistika

OK

Mēs varam palīdzēt arī 
tādiem pacientiem, kurus 
agrāk neoperējām. Tas ir 
saistīts ar mūsu centra 
attīstību un, protams, 
tehnoloģiju attīstību: 
pēdējo gadu laikā 
invazīvajā kardioloģijā 
ir parādījušies 
jauni instrumenti, 
jauni materiāli un 
arī angioplastiju 
operāciju metodes.
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Pēc Pasaules Veselības organizācijas 
datiem ik gadu pasaulē vairāk nekā 14 
miljoni cilvēku saslimst ar vēzi. Ap 60% 
no tā mirst. Ar ļaundabīgiem audzējiem 
ir saistīts katrs sestais miršanas gadījums 
pasaulē (Eiropā – katrs ceturtais). Onkolo-
ģiskās slimības tieši tāpat kā sirds asins-
vadu slimības ir viena no galvenajām 
veselības aprūpes sistēmas problēmām.

Daugavpils reģionālās slimnīcas Onkoķirur-
ģijas nodaļu vada medicīnas zinātņu doktors 
Murmans Ratiani. Jau kopš 1975. gada viņš ārstē 
pacientus Daugavpilī, ir uzrakstījis divas disertā-
cijas (par kuņģa vēža un krūts vēža ārstēšanu) un 
kļuvis par ģimenes dinastijas pamatlicēju. Kopā 
ar viņu nodaļā strādā dēli: Spartaks jau ir piere-
dzējis onkoloģijas ķirurgs un Iļja, kurš Daugavpils 
slimnīcā ir ķirurģijas rezidents.
Nesen par nopelniem Latvijas labā Murmanam 
Ratiani tika piešķirts augstākais valsts apbalvo-
jums – ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.

– Cik pacientu gadā tiek operēti jūsu nodaļā? 
Kādu lokalizāciju audzējus jūs ārstējat?
– Daugavpils reģionālā slimnīca apkalpo lielu daļu 
Latgales reģiona. Gadā tie ir kādi 1000 pacienti, 
kuri tiek izmeklēti, viņiem tiek noteikta diagnoze, 
vai arī viņus atved ar ātrajiem sakarā ar onkolo-
ģiskās slimības sarežģījumiem. Gada laikā mēs 
izdarām apmēram 600 operāciju.
Pirms mēs pievienojāmies Daugavpils slimnīcai, 
onkodispansera ķirurģiskajā nodaļā (tas darbo-
jās no pagājušā gadsimta 60-jiem gadiem) bija 
60 gultasvietu. Reizēm tur gulēja arī 70 pacientu. 
Mēs ārstējām un operējām visus. Pašlaik mums 
ir šaurāka specializācija: operējam kuņģa-zarnu 
taktu, aizkuņģa dziedzeri, piena dziedzerus, mīk-
sto audu audzējus (labdabīgus un ļaundabīgus), 
retroperitoneālus audzējus, ādas jaunveidojumus, 
tostarp ādas vēzi melanomu. Vienmēr cenšamies 
paildzināt cilvēka dzīvi, uzlabot tās kvalitāti. Mums 
tas ir pats galvenais.
Galvas un kakla, plaušu audzēju mēs diagnosticē-
jam, taču neoperējam – sūtām pacientus uz Rīgu.
– Vai nodaļā pietiek speciālistu, pārējā 
medpersonāla? 
– Nodaļā operē divi onkoloģijas ķirurgi – es un 
mans vecākais dēls. Tāpat nodaļā strādā divi 
rezidenti (arī mans jaunākais dēls) un vēl viens 
ārsts, kurš nav onkologs. Tā kā nodaļā ir 30 gultas, 
mums būtu vajadzīgi pieci vai vismaz četri ope-
rējoši ķirurgi, lai varētu izveidot divas komandas.
Vidējā un jaunākā personāla mums pietiek. Tā 
kā šī ir onkoloģijas nodaļa, mūsu medmāsas ir 
speciāli apmācītas. Viņu darbs ir ļoti grūts – gan 
fiziski, gan arī morāli. Taču visas māsas pie mums 
strādā jau sen, pie visa ir pieradušas. Varētu pat 
teikt, ka viņas dzīvo nodaļā.
– Cik ilgi pacienti atrodas stacionārā? Vai jūs 
varat teikt, ka «zaļais koridors» onkoloģiska-
jiem pacientiem pie jums darbojas sekmīgi?
– «Zaļais» – tas nozīmē bez rindas. Ja ģimenes 
ārstam rodas aizdomas, ka pacientam ir audzējs, 
viņš pacientu nosūta uz izmeklējumiem. 2–4 
nedēļu laikā ir jānosaka diagnoze un jāuzsāk 
ārstēšana. Tiklīdz ir skaidra diagnoze, pacien-
tam tūlīt ir jāuzsāk ārstēšana un vajadzības 
gadījumā jānonāk stacionārā. Pat ja ir rinda, šo 
pacientu «zaļā koridora» nosacījumi liek hospi-
talizēt nekavējoties.
Ja pacientam palīdzība ir jāsniedz nekavējoties 
(daļēja vai pilnīga zarnu nosprostojuma dēļ), 

viņš tiek operēts vienas dienas laikā. Neizmek-
lēts pacients operāciju gaida 3–4 dienas. Pēc ope-
rācijas slimniekus izrakstām no stacionāra pēc 
10–12 dienām. Brūcei ir jāsadzīst.
Mēs izmantojam četras ārstēšanas metodes: ķirur-
ģiju, ķīmijterapiju, staru terapiju un imūntera-
piju. Faktiski par visu vēža pacientu ārstēšanas 
taktiku lemj ārstu konsilijs. Histoloģiskās analī-
zes tiek izdarītas mūsu slimnīcā, bet imūnhisto-
loģiskās – Rīgā.
– Cik onkoloģisko pacientu ir pie jums 
uzskaitē? Kādu stadiju ļaundabīgos audzē-
jus nākas operēt biežāk un cik veiksmīgas ir 
šīs operācijas?
– 2016. gadā pirmo reizi uzskaitē ir ņemti 627 
pacienti ar vēža diagnozi. 51,6% no viņiem audzējs 
bija 1.–2. stadijā, 31,4% – 3.–4. stadijā. Tāpat 
uzskaitē pie mums ir 3949 jau ārstēti pacienti. 
No viņiem 54,4% nodzīvoja ilgāk par pieciem 
gadiem. Termins «piecu gadu dzīvildze» norāda, 
ka slimībai šajā laika periodā nav bijis recidīvu. 
Vēlāk vēzis atgriežas ļoti reti.
Krūts vēzi mēs biežāk operējam vēl 1.–2. stadijā, 
bet kuņģa-zarnu trakta audzējus nākas operēt 2., 
3. un pat 4. stadijā. Faktiski visi šie pacienti pēc 
operācijas saņem ķīmijterapiju reģionālajā slim-
nīcā. Kopējā mirstība ir 0,5%, kas atbilst valsts 
vidējam līmenim. Tas ir ļoti labs rezultāts. Turklāt 
jāņem vērā, ka mūsu pacienti pārsvarā ir padzī-
vojuši cilvēki, vecāki par 70 gadiem. Viņi mirst arī 
no citām slimībām, ne tikai no vēža.

– Cik lielu audzēju var konstatēt cilvēks pats? 
Gandrīz trešā daļa pacientu pie jums griežas 
jau ar ielaistu slimību...
– Jā, šāda problēma tiešām pastāv, to nevar 
noliegt. Mūsu reģions ir tāds, kur iedzīvotāji pār-
svarā dzīvo laukos. Bezmaksas skrīningu sievietes 
apmeklē ļoti neaktīvi. Vispārējās profilaktiskajās 
apskatēs, kas gan vairs bieži nenotiek, 2016. gadā 
tika atklāti 0,8% audzēju (četri cilvēki), 2014. gadā 
– 4,2% jeb 25 no 581 pacienta, kam vēža diagnoze 
tika noteikta pirmo reizi.
Pirms gadiem 25 krūts vēža skrīninga laikā mēs ar 
medmāsu komandu mācījām sievietes, kā pareizi 
veikt krūšu pašpārbaudi. Gājām uz iestādēm, kur 
strādāja daudz sieviešu, lasījām lekcijas, kā pat-
stāvīgi iespējams konstatēt audzēju. Pēc tam 
visas apskatījām.
Lai audzējs izaugtu vienu centimetru, ir nepie-
ciešami 2–8 gadi. Sieviete, kura ir apmācīta veikt 
krūšu pašpārbaudi, arī vēl agrāk spēj sev atklāt 
centimetru lielu audzēju. Tāpēc sieviešu apmā-
cība, kā pareizi veikt krūšu pašpārbaudi ir ļoti sva-
rīga lieta.
Ja ģimenes ārsts vai ginekologs neko neatrod, bet 
sievietei tomēr ir kādas aizdomas, viņai ir jāuz-
stāj, ka viņa kaut ko jūt. Un ārstam ir jāparāda 
konkrētā vieta. Tad ģimenes ārsts izrakstīs nosū-
tījumu uz ultrasonogrāfiju vai mammogrāfiju. Ja 
ultrasonogrāfijas speciālistam būs kādas šaubas, 
tad paciente nokļūs pie onkologa tālākiem, padzi-
ļinātiem izmeklējumiem.

– Valsts apmaksāts krūts vēža skrīnings, 
reģionā kursējošais mobilais mammogrāfs – 
vai ar to pietiek, lai sievietēm jau agrīni diag-
nosticētu krūts vēzi?
– Skrīnings ir ļoti pamatots izmeklējums. Īpaši 
sievietēm vecumā no 50–70 gadiem. Jau iestā-
jusies vai drīzumā iestāsies menopauze, piena 
dziedzeru audi pārveidojas par taukaudiem, 
audzēji ir labi redzami, pat ja tie ir mazi. Taču 
30–35 gadu vecumā, vēl līdz 40 gadiem, kad 
krūts parenhīma ir pilnībā saglabājusies, tikai ar 
mammogrāfiju nepietiek. Vēl noteikti nepiecie-
šama apskate un ultrasonogrāfija. Tad tiešām tiks 
noteikta precīza diagnoze, nekas netiks palaists 
garām. Mēs bieži atrodam audzējus, kas mazāki 
par 0,5 centimetriem.
– Vai krūts vēža gadījumā pastāv cerības 
saglabāt krūti? Vai šādām, saudzējošām ope-
rācijām ir nepieciešama speciāla aparatūra?
– Agrāk pastāvēja uzskats, ka, operējot krūts vēzi, 
krūts ir jānoņem pilnībā. Pašlaik uzskati ir mainī-
jušies: ķirurgi cenšās griezt pēc iespējas mazāk, 
ņemot vērā slimības izplatību. Mēs jau 1991. gadā 
vieni no pirmajiem Latvijā sākām izdarīt orgānus 
saudzējošas operācijas. Te viss ir atkarīgs no diag-
nostikas: jo ātrāk tiek atklāts audzējs, jo mazāka 
ķirurģiska iejaukšanās nepieciešama. Tāpēc arī 
tik svarīgs ir skrīnings – gan mammogrāfija, gan 
ultrasonogrāfija. Vēl mums būtu nepieciešams 
izveidot mammoloģijas (krūts slimību) centru un 
iegādāties jaunu, dārgu aparatūru.
Visām krūts vēža pacientēm, kuras tiek operētas 
radikāli, ir jāiziet dažādas pārbaudes: plaušu un 
vēdera dobuma orgānu datortomogrāfija, skeleta 
scintigrāfija (to pašlaik taisa Rīgā) un ehokardio-
grāfija (tā ir īpaši nepieciešama pacientēm, kurām 
paredzēta ķīmijterapija)
– Jūs vēlaties iegādāties scintigrāfu. Kādi jau-
numi vēl ir plānoti?
– Aparāts mums drīz būs, bet pagaidām mēs 
domājam, kur to novietot. Redziet, scintigrāfam 
ir nepieciešama Eiropas standartiem atbilstoša 
telpa ar atsevišķu koridoru.
Pašlaik pie mums jau darbojas neliels mamoloģi-
jas centrs (darbdienās no 8–10 no rīta), kur pacien-
tam divu stundu laikā tiek veikta diagnostika: 
mammogrāfija, ultrasonogrāfija. Pēc tam es veicu 
apskati. Arī tādā gadījumā, ja ir paredzēta ope-
rācija. Šādā veidā mēs esam atklājuši jau daudz 
audzēju sākuma stadijās. Taču lielākā centrā būs 
lielākas iespējas slimnieku precīzai diagnostikai. 
Taču, lai to organizētu, ir nepieciešams ne tikai 
scintigrāfs. Būs vajadzīga arī cita aparatūra, tel-
pas, speciālisti, finansējums. Visus šos jautājumus 
mēs pašlaik apspriežam kopā ar slimnīcas vadību.

Pats galvenais – lai cilvēks dzīvotu ilgāk

Murmans Ratiani: «Jo ātrāk tiek atklāts audzējs, jo mazāka ķirurģiska iejaukšanās 
nepieciešama. Tāpēc arī tik svarīgs ir skrīnings – gan mammogrāfija, gan ultrasono-
grāfija. Vēl mums būtu nepieciešams izveidot mammoloģijas (krūts slimību) centru.»

ACI PRET ACI
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Onkoķirurģiskās operācijas Daugavpils slimnīcā 
2016. gadā
Krūts – 287, tajā skaitā sektorāla rezekcija (audzējs izoperēts veselo 
audu robežās) – 192
Kuņģis – ap 30
Kuņģa-zarnu trakts – 153
Limfmezgli – ap 20
Mīksto audu audzēji – 42
Ādas audzēji, tostarp melanoma – ap 70

Onkoloģisko slimību riska faktori
zz Liekais svars
zz Alkohola lietošana
zz Smēķēšana (no tās mirst 20% vēža pacientu)
zz Ģenētiskā predispozīcija
zz Vecums (neliela fiziskā slodze un dažādas hroniskas slimības)
zz Emocionāli psiholoģiskā slodze (stress)
zz Sociāli ekonomiskie faktori (nabadzība, slikts uzturs)

Statistika

OK
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Ādas audzēju vidū melanoma sastopama 
vien 4% gadījumu, bet to uzskata par 
pašu bīstamāko ādas vēža veidu augs-
tās pacientu mirstības dēļ.

Lieta tāda, ka melanoma (atšķirībā no citiem ādas 
audzējiem – bazaliomas, plakano šūnu vēža) ir 
bīstama ļoti aktīvas metastāžu veidošanās dēļ – 
melanomas šūnas pa asinsriti izplatās organismā 
un veido patoloģiskus perēkļus, metastāzes: limf-
mezglos, galvas smadzenēs, plaušās, aknās, kau-
los. Pamatā primāro audzēju izdodas izoperēt, 
taču pacienti iet bojā iekšējo orgānu metastātisko 
bojājumu rezultātā.

Kas īsti ir melanoma? Kādēļ šis audzējs rodas? 
Par to stāsta ķirurgs onkologs Vladimirs 
Sorokins. 

– Melanoma ir ļaundabīgs ādas veidojums, kas var 
attīstīties no jebkura nēvusa (dzimumzīmes), no 
jebkura labdabīga ādas veidojuma, kurā ir mela-
nocīti. Ir zināmi reti bezpigmenta melanomu gadī-
jumi (nesatur melanocītus).
Ir daudz teoriju par melanomas patoģenēzi. Taču 
galvenā versija – tā ir šūnu melanocītu mutācija: 
tiek izjaukta normāla šūnu dalīšanās, tās kļūst 
atipiskas. Pirmkārt, tās ļoti ātri aug, otrkārt, tās 
var «aizpeldēt» no primārā perēkļa uz dažādiem 
orgāniem un tur sākt aktīvi vairoties, traucējot šo 
orgānu darbībai.
Visbiežāk šādas mutācijas rodas noteikto vietu 
hroniskas traumēšanas rezultātā. Katra cilvēka 
organismā ir vietas, kuras nemitīgi tiek pakļau-
tas berzei, spiedienam, traumēšanai. Vīriešiem 
tas ir mutes apvidus – viņi skujas. Sievietēm un 
vīriešiem – kakla apvidus (valkājot rotas). Sie-
vietēm ļoti bīstamas vietas ir apakšveļas malas 
– padusēs, jostasvietā, uz muguras. Saskaņā 
ar statistiku vīriešiem melanoma visbiežāk 
rodas uz pleciem, gurniem un muguras, sie-
vietēm – uz apakšdelmiem, vēdera, apakšstil-
biem, pēdām.
Tāpēc apskati mēs parasti sākam ar seju, ar atklā-
tām ķermeņa vietām (tur melanoma var rasties 
ultravioleto staru ietekmē) un tām vietām, kur 
sākas apģērbs – jakas atloks, aproce, krāga.
– Ar kādiem simptomiem būtu jāgriežas pie 
ārsta? Kādām pazīmēm jāpievērš uzmanība?
– Pie ārsta jāgriežas tad, ja dzimumzīme sāk ātri 
augt, niezēt, sāpēt, asiņot, čūlot, tā mainījusi krāsu 
vai formu, kļuvusi asimetriska. Tās visas ir ļoti slik-
tas pazīmes. Var griezties pie ārsta pat tad, ja jūs 
pamanāt vienkārši neglītu nēvusu, dzimumzīmi, 
kura jums nepatīk.
Uz labvēlīgu iznākumu var cerēt cilvēki, kuri regu-
lāri veic apskates un atnāk uz plānveida pārbau-
dēm pie onkologa, lai pārbaudītu, vai uz ādas nav 
bīstamu jaunveidojumu.
– Pie kura speciālista ir jāvēršas?
– Melanoma diagnostikā un ārstēšanā sastopas 
dermatoloģija un onkoloģija. Visi dermatologi ir 
lieliski informēti, kas ir melanoma, un veic der-
matoskopijas – lielā palielinājumā apskata aizdo-
mīgus jaunveidojumus uz ādas. Taču melanomu 
ne vienmēr var atpazīt. Man vairāk patīk onko-
loģiskā taktika: jebkurš aizdomīgs vai vienkārši 
neglīts veidojums ir jāizoperē un jāsūta uz histo-
loģisko izmeklēšanu.
Tādēļ bieži gadās, ka mēs izgriežam šķietami 
parastu veidojumu, bet laboratorijā noskaid-
rojas, ka tā ir melanoma sākumstadijā. Gadās, 
ka mēs atklājam pirmsvēzi (melanomas vēl nav, 
taču nēvuss jau sācis mutēt) – tas, protams, ir pats 

veiksmīgākais gadījums. Mēs izoperējam nēvusu, 
un ar to viss beidzas.
Ja mēs redzam nenoliedzamu melanomu, mēs 
nosūtām pacientu uz slimnīcu: melanomu (pat 
mazu) operē stacionārā, narkozē. Tas tāpēc, ka ir 
bīstami veikt infiltrācijas anestēziju, traumēt šo 
vietu. Ietekmējot to lokāli, mēs varam stimulēt 
metastāžu rašanos.
– Kā nosaka melanomas stadiju?
– Onkoloģijā pastāv invāzijas pakāpes – histo-
logs skatās, ciktāl audzēja šūnas ir iekļuvušas 
ādas dziļumā.
Ja šūnas atrodas virsējos slāņos (0,5–1,5 mm) – tā 
ir 1. stadija. Tad parasti pacientam nekas nedraud: 
šūnas atrodas virspusē un nespēj nonākt asins-
ritē un izklīst organismā. 2. stadija – ieaugšana 
1,5–3,5 mm dziļumā. Trešā – vairāk nekā 3,5 mm 
–, un tas ir ļoti dziļi. Šajā gadījumā jau ir aizdo-
mas, ka šūnas varētu iekļūt tuvākajos orgānos 
– parasti tie ir limfmezgli, kas kalpo par barjeru. 
Tāpēc tiek meklēts t.s. sargmezgls: tiek ievadīta 
īpaša, iezīmēta viela, un pēc asinsrites nosaka, 
kurā tuvākajā limfmezglā tā uzkrājas. Tas arī ir 
pirmais mezgls, kurā var nonākt audzēja šūnas. 
Melanomas ekscīzijas (izoperēšanas) laikā cenšas 
izņemt un izmeklēt arī šo sargmezglu.
Ja histoloģiskā izmeklēšana neatklāj mikrome-
tastāzes tuvākajos limfmezglos, tā ir ļoti labvē-
līga situācija. Ja tās ir, pacientam atkal pārbauda 
aknas, kaulus, plaušas, smadzenes. Šādiem 
pacientiem ir nepieciešama pastāvīga kontrole.
– Kādas vēl metodes tiek pielietotas, ārstējot 
melanomas pacientus?

– Parasti to izlemj vai nu konkrētas specializāci-
jas ārsts, kurš ārstē melanomu, vai arī konsilijs, 
kurā darbojas dažādu novirzienu speciālisti. Tiek 
analizēti visi faktori – vecums, dzimums, audzēja 
lokalizācija, stadija –, un tiek piedāvāts ārstēša-
nas variants.
Dažkārt pietiek ar operatīvu iejaukšanos – mēs 
vienkārši izoperējam melanomu (virspusēju), un 
viss. Bet, jo vēlīnāka stadija, jo ārstēšana ir grū-
tāka un sliktāka prognoze. Bez vēža ķirurģiskās 
ārstēšanas pastāv arī ķīmijterapija, apstarošana un 
viroterapija, kura ir vēl viena, progresīva metode 
melanomas ārstēšanā.
Par viroterapijas efektivitāti es zinu no prakses. 
Es to aktīvi izmantoju pusotru gadu un redzēju 
brīnišķīgus rezultātus. Ir zināmi gadījumi, kad 
viroterapija palīdzējusi pašos kritiskākajos gadī-
jumos. Bet pozitīvi gadījumi onkoloģijā vienmēr 
iedvesmo pacientus un dāvā viņiem cerību – tas 
ir ļoti svarīgs aspekts.
– Kāds ir viroterapijas darbības princips? Vai 
šai ārstēšanas metodei ir priekšrocības?
– Īpašs vīruss tiek ievadīts cilvēka organismā, tur 
aktivizējas, atrod tieši melanomas šūnas, ieperi-
nās tajās un tās noārda. Vairojoties melanomas 
šūnās, vīruss ne tikai tās iznīcina, bet arī veicina 
imunitātes palielināšanos. Pastāv versija, ka tieši 
imūnsistēmas šūnas tiešā veidā ietekmē melano-
mas šūnas, to iznīcinot.
Šobrīd viroterapija ir populāra, to rekomendē arī 
pacientiem ar citām vēža lokalizācijām. Taču to 
valsts kompensē tikai pacientiem ar melanomu. Ja 
pacientam ir cita vēža lokalizācija, viņš iegādājas 

medikamentu par savu naudu. Kad pacienti man 
jautā, vai viņiem vajadzētu izmēģināt viroterapiju, 
es vienmēr atbildu: nepamēģināsi – neuzzināsi. 
Ja ir iespēja – jāizmēģina. No viroterapijas jums 
nekļūs sliktāk – atšķirībā no ķīmijterapijas tas nav 
toksisks ārstēšanas veids (šie preparāti ārstē, taču 
pazemina imunitāti, pasliktina leikocītu kvalitāti, 
pazemina trombocītu līmeni).
– Vai pēdējā laikā melanomas gadījumi sasto-
pami biežāk?
– Pēc pēdējo desmit gadu statistikas Latvijā ik 
gadu atklāj aptuveni 170–200 jaunu pacientu ar 
melanomu. Es pats gada laikā sastopos ar 3–4 
melanomas gadījumiem. Onkologi, kuriem ir 
ļoti daudz pacientu, droši vien šādus slimniekus 
atklāj biežāk.
Grūti runāt par saslimšanas pieauguma tenden-
cēm, bet, ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits valstī 
samazinās, turklāt strauji, iespējams, melanomas 
saslimšanas gadījumi kļuvuši biežāki.
– Vai jauni cilvēki bieži slimo ar melanomu? Vai 
vecums un dzimums ietekmē slimības gaitu?
– Domāju, ka dzimums neietekmē, bet vecums 
gan. Jebkurai onkoloģiskai diagnozei jo jaunāks 
pacients, jo prognoze sliktāka. Veciem cilvēkiem 
visi procesi palēninās, to vidū arī šūnu dalīšanās. 
Jebkurš audzējs ir šūnu dalīšanās process. Ja orga-
nisms ir jauns, audzējs ātri un ar prieku to «aprij». 
Tāpēc jaunajiem prognoze vienmēr ir sliktāka.
Visbiežāk melanoma attīstās pēc 40 gadu vecuma. 
Lai gan ar to slimo arī jaunāki cilvēki, un šādas epi-
zodes piesaista lielāku uzmanību. Ja cilvēkam 85 
gadu vecumā ir melanoma un viņš iet bojā – tas ir 
viens. Jaunu cilvēku saslimšana ir sociāli skaļāka, 
mēs tai pievēršam lielāku uzmanību.
– Vai melanomu var izārstēt? Vai arī šai diag-
nozei prognozes vienmēr ir bēdīgas?
– Ja dzimumzīmi, kura pārtapusi par melanomu, 
izoperē agrīnā stadijā, tad pilnīgas izveseļošanās 
varbūtība var sasniegt 95%, bet, ja laiks ir zaudēts 
– tikai 20%, un ir iespējams traģisks iznākums. 
Taču pat metastāžu esamība neliecina par to, ka 
cilvēks ir nolemts. Piemēram, šobrīd, ja ir metas-
tāzes aknās, veic sektorālo rezekciju.
Protams, tā ir nopietna slimība. Vairumam cilvēku 
pat vārds «melanoma» izraisa šausmas. Tomēr 
mums ir daudz veiksmīgu gadījumu: ja pacients 
atnāk un ārstēšanu uzsāk laikus, tad pēc laika cil-
vēks aizmirsīs, ka viņam kādreiz ir bijusi problēma.
– Kā var noteikt, kad ir laikus?
– Amerikāņu onkologi uzskata: ja cilvēks vēršas 
pie ārsta ar sūdzībām, tas jau ir diezgan novēloti. 
Ir svarīga profilaktiska vizīte pie speciālista.
Piemēram, sievietes 1–2 reizes gadā iet uz pārbau-
dēm pie ginekologa. Daudzi no mums profilak-
tiski apmeklē zobārstu – ne tikai tad, kad zobs sāp, 
bet vienkārši pārbaudīt zobus, mutes dobumu. 
Ļoti apzinīgi cilvēki atceras, ka, sasniedzot 40 
gadu vecumu, ik pēc trim gadiem (sūdzībām 
neesot) jāveic gastroskopija, jāpārbauda kuņģis 
un resnā zarna. Cilvēki nāk arī pie dermatologa – 
1–2 reizes gadā, atkarībā no cilvēka iekšējā uztrau-
kuma pakāpes.
Sociāli attīstītā un turīgā sabiedrībā šādas pārbau-
des notiek daudz biežāk. Bet mūsu ne tik turīgajā 
valstī situācija ar profilaktiskām pārbaudēm ir 
sarežģītāka. Tāpēc mēdz gadīties pacienti ar bai-
siem ādas audzējiem, ar trūdošām čūlām – pro-
cess ir norisinājies ne vienu vien gadu.

Melanoma bīstama metastāžu dēļ
ACI PRET ACI

Ķirurgs onkologs Vladimirs Sorokins: «Ja dzimumzīme sāk ātri augt, niezēt, sāpēt, 
asiņot, čūlot, tā mainījusi krāsu vai formu, kļuvusi asimetriska – tās ir sliktas pazī-
mes. Ir jāvēršas pie ārsta.»
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zz ģenētiska nosliece
zz gaiša āda, vasaras raibumu esamība
zz ilgstoša ultravioleto staru ietekme

Melanomas riska faktori

OK
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Labdabīga prostatas hiperplāzija (LPH), 
kas agrāk tika saukta pat prostatas ade-
nomu vai priekšdziedzera adenomu, 
ir visizplatītākā uroloģiskā saslim-
šana vīriešiem.

Kas par slimību ir prostatas hiperplāzija? Kādi fak-
tori ietekmē tās rašanos?
Pēc statistikas datiem, šī problēma skar 50–60% 
vīriešu, kas vecāki par 40 gadiem. Pēdējā laikā to 
atklāj arī jaunākiem vīriešiem. Ar vecumu saslim-
šanas risks eivērojami pieaug. Tiek uzskatīts, ka 
LPH attīstās apmēram 85% vīriešu.
«LPH attīstības iemesli vēl līdz galam nav noskaid-
roti. Visizplatītākais ir uzskats, ka tā ir viena no 
«vīriešu klimaksa» izpausmēm, kad vīrieša orga-
nismā tiek izjaukts fizioloģiskais līdzsvars starp 
androgēniem un estrogēniem. Tas noved pie 
priekšdziedzera šūnu augšanas un funkciju 
kontroles izmaiņām. Riska faktori ir vecums un 
androgēnu līmenis asinīs,» skaidro Latgales Uro-
loģijas centra vadītājs Oļegs Hublarovs. «Nav 
atrasta tieša saistība starp LPH rašanos un sek-
suālo aktivitāti, smēķēšanu vai alkohola lieto-
šanu, iekaisuma un transmisīvajām slimībām, 
seksuālo orientāciju.»

– Ar ko ir bīstama labdabīga prostatas 
hiperplāzija? 
– Hiperplāzija biežāk attīstās priekšdziedzera cen-
trālajā daļā, pakāpeniski pārņemot arī sānu daļas. 
Sākotnēji attīstās viens vai vairāki nelieli mezgli, 
kas ar laiku palielinās un nospiež urīnizvadkanālu. 
Pakāpeniski attīstās hroniska urīna aizture, vīrietis 
urinē ar mazu strūkliņu, nejūt pilnīgu urīnpūšļa 
iztukšošanos, cenšas to iztukšot pilnībā. Viņam 
bieži jāapmeklē tualete, īpaši nakts laikā.
Slimībai tālāk progresējot, ir iespējama pilnīga 
urīna aizture, kas prasa tūlītēju iejaukšanos; urīn-
pūslī var attīstīties akmeņi, sākties asiņošana. 
Tā kā urīnpūslis netiek pilnībā iztukšots, attīs-
tās iekaisums.
Atsevišķos gadījumos urīna atteces traucējumu 
dēļ cieš nieres, attīstās sekundāra hidronefroze 
(nieru palielināšanās urīna plūsmas traucējumu 
gadījumā), rodas smagas nieru mazspējas (urēmi-
jas) risks. Ir iespējams pat letāls iznākums.
– Labdabīga prostatas hiperplāzija tiek kla-
sificēta pēc simptomu izpausmes. Pastāstiet 
par to!
– Galvenais sūdzību novērtēšanas kritērijs ir starp-
tautiskā prostatas simptomu skala IPSS (IPSS – 
International Prostatic Symptom Score). Atbildot 
uz jautājumiem, pacients var objektīvi noskaidrot, 
kāds ir viņa veselības stāvoklis. Ja viņš ir saņēmis 
0–7 punktus, tad tā ir asimptomātiska hiperplā-
zijas forma, pacientam faktiski nav sūdzību. 
7–15 punkti nozīmē vidēji izteiktus simptomus, 
bet vairāk nekā 15 – spilgti izteiktus. Bez lab-
dabīgajai prostatas hiperplāzijai raksturīgajiem 
simptomiem mēdz būt arī retāk sastopama sli-
mības forma ar nopietnām komplikācijām, kad 
pacientam vērojama pilnīga urīna aizture, vai arī 
urīnpūslī izveidojušies akmeņi, tiek konstatēts 
divertikuls (maisveida izspiedums uz āru), vai ir 
pastāvīgas infekcijas pazīmes, asiņošana utt.
– Kā tiek ārstēta labdabīga prostatas hiperplā-
zija? 
– LPH ārstēšana ir atkarīga no slimības stadijas, 
no prostatas izmēra, no pacienta vēlmes lietot 
medikamentus (ņemot vērā to iespējamos bla-
kusefektus). Ja slimībai nav sarežģījumu, parasti 
tiek nozīmēta konservatīva terapija. Viena 

medikamentu grupa ir alfa blokatori, kas atslā-
bina, paplašina apakšējos urīnceļus un atvieglo 
urinēšanu. Otra grupa ir 5 alfa reduktāzes inhibi-
tori, kas iedarbojas uz prostatu un to samazina.
Zāles, kas tiek izrakstītas LPH gadījumā, ir jālieto 
ilgstoši, regulāri. Pretējā gadījumā simptomi atkal 
parādās, un prostata turpina augt. Minētos medi-
kamentus pēc urologa rekomendācijas ģimenes 
ārsts var izrakstīt ar 50% atlaidi.
Gadījumos, kad pacients nevēlas lietot zāles, vai 
arī slimībai ir dažādas komplikācijas (urīna aizture, 
akmeņi, asiņošana), tiek lemts par labu operācijai.
Ir vairāki operatīvās iejaukšanās veidi. Viens no 
tiem ir atvērta prostatas adenomektomija, kad 
operācija notiek caur griezienu vēdera lejasdaļā. 
Šo paņēmienu gan izmanto arvien retāk. Otrs ir 
transuretrāla prostatas elektrorezekcija – ope-
rācija caur urīnizvadkanālu. Rezektoskopu caur 
urīnkanāla atveri ievada dzimumloceklī un virza 
uz sašaurināto urīnkanāla daļu prostatā. Ar rezek-
toskopa cilpu izgriež prostatu ap urīnizvadkanālu 
un piededzina apkārtējos asinsvadus, lai novērstu 
asiņošanu. Šo operācijas veidu biežāk izmanto, ja 
prostatas tilpums nav lielāks par 70 cm3.
Par revolūciju prostatas hiperplāzijas ķirurģijā 
kļuva pati mūsdienīgākā tehnoloģija – prosta-
tas Holmija lāzera enukleācija (HoLEP). Mēs pir-
mie Baltijā to ieviesām, un esam veikuši jau vairāk 
nekā 600 šādas operācijas. Tai ir virkne priekšro-
cību. Operācija ir mazinvazīva, jo notiek bez grie-
zieniem caur urīnizvadkanālu. Nav asiņošanas, 
katetrs tiek izņemts pēc 1–2 dienām. Pacients 
atrodas stacionārā tikai diennakti. Šo metodi var 
izmantot pie dažādiem adenomas izmēriem, pat 
ja tā ir ļoti liela – vairāk nekā 200 cm3. Drīkst operēt 

pacientus, kuri lieto antikoagulantus, kuriem 
ievietoti stenti (tas nav iespējams ar citām meto-
dēm). Šīs operācijas ir radikālas, un pēc tām sli-
mība vairs neatjaunojas.
– Vai asimptomātisku hiperplāziju ir nepie-
ciešams ārstēt?
– Ja nav simptomu, tās vienkārši ir audu izmai-
ņas, kas nerada sūdzības un kam nav nepiecie-
šama ārstēšana. Taču LPH simptomi sākotnēji 
ir līdzīgi prostatas vēža simptomiem. Savukārt 
prostatas vēzis ir biežāk sastopamā onkoloģiskā 
slimība vīriešiem.
Tāpēc katram vīrietim pēc 40 gadu sasniegšanas 
neatkarīgi no tā, vai viņš jūt kādus simptomus, 
vai nē, reizi gadā ir jāaiziet pie urologa. Pat ja tā 
ir asimptomātiska prostatas hiperplāzijas forma, 
vīrieti nekas netraucē un prostatu ārstēt neva-
jag, ir jāpārbauda, vai problēma nav onkoloģiska.
– Vai vīrietim vizīte pie urologa vienmēr 
sagādā problēmas? Vai jauni vīrieši bieži vēr-
šas pie jums?
– Vīrieši ir kautrīgi un slinki radījumi, kuri bieži vien 
nenopietni izturas pret savu veselību. Vēlmi aiziet 
pie ārsta nomāc bailes, kaut gan slimība nekādā 
gadījumā uzreiz nenozīmē operāciju. Pastāv alter-
natīvas ķirurģijai, pieejami jauni medikamenti. 
Tāpat savu lomu spēlē pacientu neinformētība 
un medicīnas pakalpojumu nepieejamība (lielas 
rindas). Jauni cilvēki pie mums nāk arvien biežāk, 
taču viņiem biežāk ir iekaisumi, seksuāla rakstura 
problēmas, kas 90% gadījumu ir saistītas ar erek-
tīlās disfunkcijas psihoemocionālo formu.
Taču vīriešu apzinīgums pakāpeniski pieaug. Es 
esmu ievērojis, ka arvien vairāk vīriešu nāk pie 
mums vienkārši pārbaudīties, viņiem ir laba 

veselība. Tā ir ļoti apsveicama tendence. Pacien-
tiem, kuriem nav sūdzību, bet kuriem tiek atklāts 
vēzis agrīnā stadijā, mēs varam pilnīgi pārliecināti 
teikt – tas ir izārstējams.
Mūsu centrs jau daudzus gadus aktīvi veic agrīno 
diagnostiku. Atklāto onkoloģisko saslimšanu 
skaits nesamazinās, bet gluži pretēji – pieaug. Pēc 
mūsu statistikas datiem, kam pamatā ir liels infor-
mācijas apjoms (esmu veicis ap 4000 biopsiju), no 
visiem uz diagnostiku atnākušajiem pacientiem 
38-40% tiek atklāts vēzis. Tas ir ļoti daudz.
No 2016. gada oktobra centrs strādā pēc valstī 
noteiktās onkoloģisko pacientu diagnostikas un 
ārstēšanas programmas. «Zaļā koridora» ietvaros 
pie mums tiek sūtīti pacienti prostatas vēža un 
urīnpūšļa vēža diagnostikai, un mēs veicam biop-
sijas, cistoskopijas. Problēma ir ļoti aktuāla, tāpēc, 
jo ātrāk cilvēks atnāk uz izmeklējumiem, jo labāk.
– Kā tiek ārstēts prostatas vēzis?
– Pacientiem, kuru slimība ir lokāla, nav metas-
tāžu, tiek piedāvāta radikāla ārstēšana. Tā ir operā-
cija – radikāla prostatektomija –, kad tiek izņemts 
vēža skartais orgāns, lai saglabātu pacienta dzī-
vību, kā arī staru terapija, ko bieži kombinē ar 
hormonu terapiju.
Operācijai ir savi plusi (pirmām kārtām tā ir radi-
kalitāte), kā arī mīnusi – urīna nesaturēšanas risks 
un ļoti liela seksuālās funkcijas traucējumu (impo-
tences) iespējamība. Šajā sakarā mūsu centra spe-
ciālisti ir apguvuši un ieviesuši praksē operācijas, 
kuras ļauj atjaunot seksuālo funkciju (falloprote-
zēšana) un atbrīvoties no nopietnas sociālas un 
fiziskas problēmas – urīna nesaturēšanas (vīriešu 
slinga implantēšana).
Tagad mēs droši varam teikt, ka esam pilnībā 
gatavi operatīvi ārstēt jebkāda izmēra labdabīgu 
prostatas hiperplāziju, arī ļoti sarežģītus gadīju-
mus. Tas pats attiecināms uz prostatas vēzi. Esam 
gatavi novērst iespējamās pēcoperāciju kompli-
kācijas. Latgales Uroloģijas centrs ir specializēts 
prostatas slimību ķirurģiskās ārstēšanas centrs. 
Radikālas apstarošanas gadījumā, lai pēc iespē-
jas mazāk traumētu apkārtējos audus, palielinātu 
starošanas devu un iegūtu ievērojami labāku 
rezultātu, tiek izmantota kontrolētā starošana 
– pateicoties prostatā ievietotajiem speciāla-
jiem zelta marķieriem, tiek apstarots tikai pats 
audzējs. Šo tehnoloģiju pirms vairākiem gadiem 
mēs sākām izmantot sadarbībā ar ļoti labu spe-
ciālistu – Daugavpils reģionālās slimnīcas radio-
logu terapeitu Alekseju Tranu. Līdzīgi marķieri tiek 
ievietoti arī tiem pacientiem, kuri plāno starošanu 
ar jauno CyberKnife iekārtu Siguldā. Pašlaik tā ir 
vienīgā Baltijā. Pie mums brauc pacienti no visas 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Noteiktos gadījumos prostatas vēža ārstēšanā 
tiek izmantota hormonu terapija. Šis vēzis ir lēni 
augošs, un to ir iespējams bremzēt ar medikamen-
tiem, kas bloķē vīriešu hormonu izstrādāšanos.
– Kā vīrieši var pārliecināties, ka ar veselību 
viss ir kārtībā, ja viņiem nav nekādu sūdzību?
– Tādu pārliecību vīrietim sniegs pārbaude pie 
laba, pieredzējuša urologa. Saprast, kas notiek 
ar viņa prostatu, vīrietim palīdzēs:

 zStarptautiskā prostatas simptomu skala (IPSS)
 zAsins analīze PSA (prostatas specifiskais anti-
gēns – onkoloģiskais marķieris prostatas vēža 
diagnosticēšanai) noteikšanai
 zTransrektāla izmeklēšana ar pirkstu
 zTransrektāla (caur taisno zarnu) ultrasonogrā-
fija – turklāt katram urologam, kurš strādā ar 
prostatu, to vajadzētu darīt pašam
 zUrofloumetrija – urīna strūklas izmeklējums, kas 
analizē urīna plūsmu; tiek mērīts atlieku urīna 
daudzums pēc urinēšanas

Reizi gadā aizej pie urologa!

Oļegs Hublarovs: «Katram vīrietim pēc 40 gadu sasniegšanas neatkarīgi no tā, vai 
viņš jūt kādus simptomus, vai nē, reizi gadā ir jāaiziet pie urologa uz pārbaudi.»

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM
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Ļoti bieži cilvēku dzīves kvalitātes paze-
mināšanās iemesls ir uroģenitālās sis-
tēmas slimības. Cistīts jeb urīnpūšļa 
gļotādas iekaisums ir viena no izplatītā-
kajām urīnizvadceļu saslimšanām.

Vīrieši ar cistītu slimo ļoti reti: uz 10 000 tiek 
reģistrēti tikai 6–8 gadījumi gadā. Sievietēm ir 
pavisam citādi – 150–200 gadījumu. Pēc statis-
tikas datiem ar cistītu saslimst katra ceturtā sie-
viete, un 11–21% no saslimušajām ir hronisks 
cistīts (divi un vairāk paasinājumu gadā). Kā 
uzskata urologi, tad kaut reizi dzīvē mazākā vai 
lielākā mērā cistīta pazīmes ir bijušas katrai otra-
jai sievietei.
Kāpēc biežāk slimo tieši daiļā dzimuma pārstāves?
«Slimība biežāk skar meitenes un sievietes 
vecumā no 16–65 gadiem. Vīriešiem cistīts 
sastopams samērā reti. Tas ir saistīts ar vīriešu 
uroģenitālās sistēmas anatomiskajām īpatnī-
bām. Urīnizvadkanāls sievietēm ir daudz īsāks 
un platāks nekā vīriešiem, atrodas tiešā maksts 
un anālās atveres tuvumā. Tas ļauj mikrobiem 
no šiem orgāniem daudz vieglāk iekļūt urīnpūslī 
un izraisīt iekaisumu,» stāsta Latgales Uroloģijas 
centra urologs Aleksejs Hohlovs.

– Kas provocē iekaisuma procesa attīstību? 
Lūdzu, nosauciet galvenos cistīta iemeslus!
– Slimības attīstībai ir vajadzīgas divas lietas: 
mikrobs, kas izraisa iekaisumu, un noteikti aps-
tākļi, kas ļauj iekaisumam rasties.
Visbiežāk (75–95% gadījumu) cistītu izraisa zarnu 
nūjiņa, tā saucamā E. Coli. 5–25% tiek atklāts sta-
filokoks – Staphylococcus saprophyticus, retāk 
tiek atklātas baktērijas Klebsiella spp un Pro-
teus mirabilis.
Nereti cistīta izraisītāji var būt transmisīvie, tas ir, 
dzimumkontakta ceļā nodotie mikrobi: hlamīdi-
jas, trihomonas, ureaplazmas, mikoplazmas un 
dažādas sēnītes, tādas kā Candida. Retāk iekai-
sumu izsauc vīrusi.
Meitenēm un sievietēm cistīta iemesls var 
būt nepareiza sava ķermeņa kopšana: higi-
ēnas neievērošana, reta higiēnisko tamponu 
vai pakešu maiņa menstruāciju laikā; ciešas, 
apspīlētas sintētiskās veļas un stringu nēsāšana, 
nepareiza noslaucīšanās pēc defekācijas – no 
aizmugures un priekšu (pareizi ir no priekšas uz 
mugurpusi); pāriešana no anālā dzimumakta uz 
vaginālo; neaizsargāts gadījuma sekss, urinē-
šanas režīma neievērošana – 4–5 reizes dienā, 
lai izvairītos no ilgstošas urīna krāšanās urīn-
pūslī; tāpat neizārstētas iekaisīgas ginekolo-
ģiskas saslimšanas.
Tāpat asu, kūpinātu un treknu ēdienu lietošana 
uzturā, alkohols, kas izsauc urīnpūšļa kairinājumu; 
hipotermija, kas izraisa urīnpūšļa asinsvadu sašau-
rināšanos; ļoti vāja imunitāte, kas nevar pretoties 
mikrobu uzbrukumam. Tie visi ir priekšnosacī-
jumi, kas padara iespējamu slimības attīstību.
– Kādus simptomus jūt sieviete cistīta 
gadījumā? 
– Galvenais akūta cistīta simptoms ir sāpīga, 
bieža urinēšana, sāpju un dedzināšanas sajūta, 
sāpes vēdera lejasdaļā, sajūta, ka urīnpūslis nav 
iztukšojies pilnībā. Iespējama arī urīna nesaturē-
šana laikā, kad vēlme urinēt ir ļoti spēcīga.
Ievērojami var mainīties urīna krāsa, tā var kļūt 
duļķaina, ar asins piejaukumu, kas liecina par 
komplikāciju sākšanos. Atsevišķos gadījumos var 
būt subfebrila (līdz 37,5°) temperatūra.

– Vai šo slimību ir grūti diagnosticēt?
– Slimības diagnostika parasti lielas prob-
lēmas nesagādā, un pirmām kārtām tā 
bāzējas uz saslimšanai raksturīgajiem klīniska-
jiem simptomiem.
Lai noteiktu slimības izraisītāju un nozīmētu 
pareizos medikamentus, pirms jebkuru anti-
biotiku lietošanas ir nepieciešams uztaisīt mik-
robioloģisko urīna analīzi, lai noteiktu slimību 

izraisošo patogēno floru un pārliecinātos par tās 
jutību pret antibiotikām. Ieteicama ir arī apskate 
pie ginekologa, lai izslēgtu iekaisuma slimības 
kā infekcijas avotu. Ārstam vajadzētu paņemt 
arī uztriepi, lai pārbaudītu seksuāli transmisīvo 
slimību klātnbūtni. Nepieciešamības gadījumā 
veic ginekoloģisko ultrasonogrāfiju. Ja iekai-
sums ir hronisks, īpaši, ja urīns iekrāsojas asins 
krāsā, būs vajadzīga cistoskopija – urīnpūšļa gļot-
ādas apskate, lai novērtētu bojājuma pakāpi un 

izslēgtu citas saslimšanas, pirmām kārtām jau 
urīnpūšļa audzēju.
– Kā būtu pareizi ārstēt cistītu?
– Ja akūts cistīts norit bez komplikācijām, pro-
cesā ir iesaistīta tikai urīnpūšļa gļotāda, bet nav 
dziļāku bojājumu. Tāpēc galvenais cistīta ārs-
tēšanā ir to patogēno mikrobu iznīcināšana, 
kas mitinās uroģenitālajā sistēmā un provocē 
iekaisumu. Tam tiek izmantotas antibiotikas un 
antibakteriālie līdzekļi. Izvēloties antibiotikas, ir 
ļoti svarīgi izvērtēt infekcijas izraisītāju un zāļu 
lielākās koncentrācijas vietu pēc nokļūšanas 
kuņģa zarnu traktā. Mūsdienu uroloģijā tiek lie-
totas antibiotikas, kam vislielākā koncentrācija 
vērojama tieši urīnpūslī. Tas ievērojami paaug-
stina medikamenta efektivitāti, saīsina ārstēša-
nās un zāļu blakusparādību izpausmes ilgumu.
Sēnīšu infekcijai ir jālieto pretsēnīšu medika-
menti, vīrusiem – pretvīrusu. Ārstēšanā tāpat 
var izmantot pretiekaisuma, pretsāpju līdzek-
ļus, spazmolītiķus.
Atbilstoša ārstēšana iespējama tikai tādā gadī-
jumā, ja pieredzējis ārsts ir noteicis pareizu 
diagnozi un nozīmējis ārstēšanu ar tādiem 
medikamentiem, kas patiešām ietekmē slimī-
bas izraisītāju, nevis vienkārši iedarbojas uz sli-
mības simptomiem.
– Daudzi pacienti ārstēšanā izmanto ārst-
niecības augu preparātus. Cik efektīva ir 
fitoterapija? 

– Cistīta gadījumā ievērību ir pelnījusi arī fito-
terapija. Ārstēšana ar ārstniecības augiem un 
to izcelsmes produktiem ieņem nozīmīgu vietu.
Ir svarīgi ārstēšanu sākt tūlīt pēc simptomu 
parādīšanās, bet tajā pašā laikā, lai vieglāk 
būtu atklāt slimības izraisītāju, nedrīkst tikai 
nomākt tā izpausmes. Nedrīkst lietot antibio-
tikas un antibakteriālos līdzekļus, neizprotot 
to dabu un raksturu. Atvieglot stāvokli veik-
smīgi var arī fitopreparāti. Tie pārsvarā ir brīvi 
nopērkami aptiekā, un to iegādei nav nepie-
ciešama recepte.
Var izmantot augus ar urīndzenošu un antisep-
tisku iedarbību: mežrozīšu augļus, brūkleņu 
lapas, asinszāli, kazenes. Tos var lietot tējās.
Ir pieejami arī rūpnieciski ražoti augu prepa-
rāti: labi sevi ir rekomendējis canephron, palīdz 
arī fitolizīna pasta. Tos var izmantot gan pirms 
antibiotiku kursa uzsākšanas, gan ārstēšanas 
laikā, gan arī hroniskas saslimšanas saasinā-
jumu profilaksei.
– Vai cistīta ārstēšanas laikā ir jāievēro kādi 
īpaši ēšanas nosacījumi? Vai ir jāmaina sava 
ēdienkarte? 
– Ir jādzer pēc iespējas vairāk šķidruma (vismaz 
divi litri dienā), turklāt pārsvarā tam ir jābūt ūde-
nim. Var rekomendēt lietot augļu un dārzeņu 
sulas, izņemot tomātu. Ir jāparūpējas, lai ēdien-
kartē tiktu iekļauts pēc iespējas vairāk urīndze-
nošu produktu. Noteikti ir jālieto gaļas, piena, 
zivju ēdieni. Cistīta laikā nedrīkst lietot sāļus, 
kūpinātus, asus, treknus, ceptus produktus, kā 
arī alkoholu un kafiju.
– Ar ko ir bīstams cistīts? Kādas tam var 
būt komplikācijas?
– Galvenās akūta cistīta komplikācijas ir tā pār-
eja hroniskā formā un augšējo urīnceļu (nieres) 
iesaistīšanās iekaisuma procesā, kas noved pie 
akūta pielonefrīta.
Pēc neadekvātas, neprofesionālas cistīta ārstē-
šanas simptomi var pieklust, un rodas mānīgs 
iespaids, ka slimība ir uzveikta un viss ir kārtībā. 
Diemžēl praksē viss nav tik rožaini. Mikroorga-
nismi ir ļoti jutīgi pret iedarbību uz tiem, taču 
ļoti bieži simptomu izzušana nenozīmē pato-
gēnās mikrofloras bojāeju, bet tikai to aktivi-
tātes samazināšanos. Dažādu faktoru ietekmē, 
pavājinoties imunitātei, var sākties slimības reci-
dīvs. Bieži vien tā atgriežas ar daudz spilgtāk 
izteiktu simptomātiku, ceļo augšup pa urīnce-
ļiem un izsauc nieru iekaisumu. Tā jau ir bīs-
tama saslimšana, kas var ievērojami pasliktināt 
pacienta dzīves kvalitāti un prasa jau pavisam 
citādu ārstēšanu, visbiežāk stacionārā.
Ja cistītu sāk ārstēt laikus un pareizi, slimībai ir 
labvēlīga prognoze. Galvenais ir nenodarboties 
ar pašārstēšanos, laikus griezties pie ārsta un sli-
mību neielaist.
– Ko jūs varētu ieteikt sievietēm cistīta 
profilaksei? 
– Noteikti ievērojiet personīgo higiēnu un cen-
tieties neapsaldēties. Dzeriet vairāk ūdens un 
sulu. Īpaši ieteicama ir dzērveņu sula.
Nepieļaujiet, lai urīnpūslis būtu pārpildīts, retāk 
nēsājiet apspīlētu apģērbu, stringus. Normalizē-
jiet vēdera izeju, lai nebūtu aizcietējumu. Centie-
ties ēdienkartē iekļaut vairāk svaigu dārzeņu un 
augļu. Intīmajai higiēnai izmantojiet līdzekļus ar 
neitrālu skābju sārmu attiecību.
Gadījuma dzimumattiecībās noteikti izmanto-
jiet prezervatīvu. Pēc dzimumakta apmeklē-
jiet tualeti (ir jāpačurā). Menstruāciju laikā pēc 
iespējas biežāk mainiet higiēniskos tamponus 
un paketes.

Cik bīstams ir urīnpūšļa iekaisums

Aleksejs Hohlovs: «Galvenās akūta cistīta komplikācijas ir tā pāreja hroniskā formā un 
augšējo urīnceļu iesaistīšanās iekaisuma procesā, kas noved pie akūta pielonefrīta.»
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Galvenais cistīta 
ārstēšanā ir to patogēno 
mikrobu iznīcināšana, 
kas mitinās 
uroģenitālajā sistēmā 
un provocē iekaisumu.
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Lietošana: 
Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 g.v.: 
2 apvalkotās tabletes 3 x dienā.

Bezrecepšu medikaments.
Pirms lietošanas uzmanīgi 

izlasiet lietošanas instrukciju! 
Konsultējieties ar ārstu vai 

farmaceitu par zāļu lietošanu! 
Reklāmdevējs:Bionorica SE 
pārstāvniecība LV. 2016/12
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ZINAIDA RESSELE

Pēc Latvijas Infektoloģijas centra 
datiem, 2017. gadā pirmā cilvēkam 
piesūkusies ērce tika fiksēta 18. feb-
ruārī. Sākot ar martu, šos kukaiņus uz 
pārbaudi laboratorijā nes katru dienu. 
Apmēram 3% ērču izrādās inficētas ar 
ērču encefalīta vīrusu.

«Vērtējot saslimstību ar ērču encefalītu, Latgale 
ir kā balts plankums Eiropas kartē. Mūsu reģions 
šajā ziņā ir labvēlīgs: saslimušo ir ļoti maz. 2016. 
gadā mums bija seši ērču encefalīta pacienti. 
Pieciem bija drudža forma, bet vienam – ērču 
meningoencefalīts. Desmit pacientiem tika diag-
nosticēta Laima slimība. Šie pacienti ārstējās slim-
nīcā un izveseļojās. Uzņemšanas nodaļā cilvēki 
vērsās, arī lai konsultētos. Viņiem tika nozīmēta 
atbilstoša ārstēšana. Šī gada septiņos mēnešos 
slimnīcā ir ārstējies viens pacients ar meningoen-
cefalītu un četri – ar Laima slimību,» stāsta Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas Infekciju nodaļas 
vadītāja Eiženija Ivanova.

– Cik nopietna slimība ir ērču encefalīts?
– Ērču encefalīts ir vīrusu infekcija, kas skar cen-
trālo un perifēro nervu sistēmu. Slimības inku-
bācijas periods ir 3–5 dienas (var būt līdz pat 21 
dienai). Ievērojama veselības uzlabošanās vēro-
jama 10–14 dienas pēc ārstēšanas uzsākšanas. Sli-
mības prognoze ir atkarīga no tās formas.
Ērču encefalīta drudža forma norit līdzīgi gripai 
un bez sarežģījumiem beidzas dažu dienu laikā.
Meningeālās formas encefalīts bojā muguras 
smadzeņu apvalku; iespējamas stipras galvassā-
pes pakauša daļā, drudzis, bailes no gaismas, vem-
šana. Slimnieki izveseļojas pēc dažām nedēļām.
Meningoencefalīta forma ir smagāka: ir ne tikai 
meningīts, bet arī encefalīts, tiek bojātas galvas 
smadzenes. Slimniekam var būt vērojams dru-
dzis, apziņas traucējumi, halucinācijas, samaņas 
zudums, šķielēšana, motoro funkciju traucējumi, 
krampji.
Pati smagākā forma ir meningoencefalopoliomie-
līta forma, kad tiek bojāts gan smadzeņu apvalks, 
gan pašas smadzenes, gan muguras smadzeņu 
pelēkā viela. Rezultātā slimniekam var attīstīties 
kakla, plecu, starpribu muskulatūras, diafrag-
mas parēze. Pēc tam – muskuļu atrofija. Šī ērču 
encefalīta forma var radīt pacientam invaliditāti. 
Akūtas infekcijas komplikācijas var rezultēties ar 
muskuļu un elpošanas ceļu paralīzi, var iestāties 
nāve (0,5–2%).
Par laimi šādi pacienti ir sastopami ārkārtīgi reti  – 
pārsvarā viņi slimo ar drudža formu un veik-
smīgi izveseļojas.
– Kā var inficēties ar encefalītu?
– Pārsvarā ar ērču encefalītu var inficēties pēc 
inficētas ērces piesūkšanās – vīruss var nokļūt cil-
vēka organismā jau pirmajās minūtēs pēc kukaiņa 
koduma. Reizēm ir vērojami inficēšanās gadījumi 
caur kuņģa zarnu traktu pēc inficētu produktu 
lietošanas uzturā. Visbiežāk tas ir nepasterizēts 
kazas piens.
Inficēšanās draudi pastāv līdz brīdim, kamēr vien 
ērces ir aktīvas – no agra pavasara (līdzko dien-
nakts temperatūra pakāpjas virs nulles) līdz vēlam 
rudenim. Sakarā ar klimata izmaiņām, kad ziemas 
ir kļuvušas siltas, pēdējos gados ērces cilvēkiem 
ir piesūkušās pat decembrī, janvārī.
Izņemot encefalīta vīrusu, no ērcēm var infi-
cēties arī ar boreliozi (Laima slimība). Šī bakte-
riālā infekcija, ja to neārstē, var bojāt locītavas 
(artrīts, artralģija), sirdi (miokardīts) un nervu 
sistēmu (radikulopātija, galvassāpes, atmiņas 

pasliktināšanās). Tāpēc, jo ātrāk pacients vēršas 
pie ārsta, jo mazāk būs sarežģījumu.
Tāpat ērce var pārnēsāt ērlihiozi. Tā ir akūta infek-
ciju slimība, iespējami gripai līdzīgi simptomi. 
To ārstē ar antibiotikām, un parasti pacienti pil-
nībā izveseļojas.
– Kur mēs varam sastapties ar šiem parazītiem?
– Sastapt ērces var visur, kur vien aug kādi augi: 
mežā, parkā, dārzā, uz lauka, pat tirgū, kur pār-
dod puķes, vainagus.
Ērce mums neuzkrīt no koka, kā daudzi varbūt 
kļūdaini iedomājas. Tā savu upuri sagaida zālē, 
krūmos gar taciņu un celiņu malām, pa kuriem 
staigā cilvēki un dzīvnieki. Šie infekciju pārnēsā-
tāji pieķeras apģērbam un sāk meklēt piemērotu 
vietu, kur piesūkties. Tas aizņem laiku no 20–40 
minūtēm. Šie kukaiņi parasti izvēlas vietas ar 
plānu, maigu ādu (kājstarpē, zem ceļiem, padu-
sēs utt.) vai vietas, kur apģērbs cieši piekļaujas 
ķermenim (uz pleciem, gurniem).
Šie kukaiņi kustas samērā ātri. Piemēram, ērču 
mātīte minūtē noiet apmēram 12 centimetrus. 
Šo faktu vajadzētu ņemt vērā, izvēloties apģērbu 
pastaigām ārpus pilsētas vai parkā.
– Kādus drošības pasākumus vajadzētu ievē-
rot, dodoties pie dabas?
– Lai kukainis mums nepiesūktos, ir nepiecie-
šams pareizi apģērbties: drēbēm vajadzētu 
būt gaišā krāsā (lai ērci laikus pamanītu un 
noņemtu), ar garām piedurknēm un kapuci 
(vai arī jāuzliek kāda cita galvassega); apkak-
lei un aprocēm vajadzētu cieši piekļauties ķer-
menim; krekls ir jāieliek biksēs (vilkt kleitas un 
svārkus, dodoties brīvā dabā, nebūtu vēlams) 
un bikses – zeķēs.
Papildus aizsardzības līdzeklis varētu būt kāda 
repelenta lietošana. Tači ir jāatceras: šie līdzekļi jūs 
neglābs, ja būsiet nepareizi apģērbušies, jo pēc 
vairākām stundām repelentu darbība izbeigsies. 
Tos vajag uzklāt atkārtoti. Ja ērces jūt asinsvadu 
tuvumu, tās var piesūkties zibenīgi, un kukaiņus 
atbaidošās vielas nespēj to novērst. Tāpēc ļoti 
svarīgi ir pareizi apģērbties. Turklāt, pastaigājo-
ties brīvā dabā, laiku pa laikam vajadzētu aplūkot 
savu apģērbu, rūpīgi pārbaudīt kaklu, paduses, 
ausis, cirkšņu apvidu – tieši šajās vietās ērces vis-
labprātāk piesūcas.

– Ko darīt, ja ērce jau ir piesūkusies? 
– Pirmkārt, kukaini nekādā gadījumā nedrīkst 
saspiest, jo ar ērču encefalītu var inficēties 
arī caur mikroplaisām rokās. Otrkārt, nekādā 
gadījumā ērci nedrīkst smērēt ar eļļu. Tā sāks 
smakt, un izvems savu indi. Tādā veidā vīruss 
nonāks cilvēka asinīs.
Jo ilgāk ērce būs piesūkusies, jo lielāka varbū-
tība, ka parazīts cilvēku inficēs. Tāpēc piesūkušos 
kukaini vajadzētu censties izvilkt uzreiz, bet ļoti 
uzmanīgi, lai kāda ērces daļa tomēr nepaliek cil-
vēka ķermenī. Tāpēc, protams, drošāk būtu vēr-
sties pie speciālista traumpunktā (šis ambulatorais 
pakalpojums izmaksās 4,27 eiro).
Divas nedēļas pēc ērces piesūkšanās ir jākontrolē 
savs stāvoklis, jāvēro koduma vieta, jāmēra tem-
peratūra. Ja temperatūra paaugstinās un koduma 
vietā parādās apsārtums, tad ir jāgriežas pie ģime-
nes ārsta, kurš izrakstīs nosūtījumu uz Infektoloģi-
jas centru vai pie mums, kur Uzņemšanas nodaļā 
pacients varēs saņemt konsultāciju. Jo ātrāk tas 
notiks, jo lielāka iespēja izvairīties no veselībai 
bīstamām sekām.
– Kā tiek ārstēts ērču encefalīts?
– Ērču encefalītam nav kādas specifiskas terapijas. 
Uz encefalīta vīrusu neiedarbojas nevienas zāles: 
ne antibiotikas, ne pretvīrusu medikamenti. Mēs 
pazeminām temperatūru un mazinām galvassā-
pes. Meningoencefalīta gadījumā nozīmējam 
pacientam medikamentus, lai novērstu galvas 
smadzeņu tūsku. Laima slimību un ērlihiozi ārstē 
ar antibiotikām.
Lai sevi pasargātu no ērču encefalīta, ņemot vērā 
slimības nopietnību, iespējamo invaliditāti pēc tās 
un pat atsevišķus nāves gadījumus, ir svarīga šīs 
slimības profilakse.
– Kā ir iespējams sevi pasargāt no inficēšanās 
ar ērču encefalīta vīrusu?
– Visdrošākā aizsardzība pret ērču encefalītu ir 
vakcinācija. Potēties iespējams visu gadu, bet 
labāk to darīt ziemā vai ļoti agrā pavasarī, lai ērču 
aktivitātes laikā cilvēka organismā jau būtu izstrā-
dājusies imunitāte.
Vakcinēties ir īpaši svarīgi, ja cilvēks strādā mežā, 
vietā, kur ir daudz ērču, vai bieži dodas uz mežu 
sēņot, ogot, pastaigās ar suni. Kaut arī Latgale 
ir šajā ziņā labvēlīgs reģions, tomēr neliela 

inficēšanās iespēja tomēr pastāv. Tāpēc labāk ir 
nodrošināties pret saslimšanu.
Ir pieejama vakcīna tikai pret ērču encefalītu. 
Pret Laima slimību pagaidām vakcīnas nav. Paš-
laik pret ērču encefalītu Latvijā izmanto divas 
vakcīnas – austriešu un vācu. Katrai ir sava vak-
cinācijas shēma, kura ir aprakstīta pievienotajā 
anotācijā. Revakcinācija imunitātes saglabā-
šanai ir jāveic ik pēc 3–5 gadiem atkarībā no 
pacienta vecuma. Pacientiem vecumā līdz 
60 gadiem – pēc pieciem gadiem, bet virs 60 
gadiem – pēc trim.
Kontrindikācija vakcinācijai ir individuāla nepane-
sība, kā arī akūtas saslimšanas vakcinācijas brīdī.
Vakcinēties iespējams jebkurā ārstniecības ies-
tādē, kas sniedz šādu pakalpojumu. Bērni bāreņi 
tiek vakcinēti bez maksas, bērniem līdz divu gadu 
vecumam tiek piemērota atlaide 50% apmērā no 
vakcīnas cenas.
Papildus informāciju par ērču encefalīta profilaksi 
un vakcinācijas vietām iespējams iegūt pie sava 
ģimenes ārsta.

No ērču encefalīta pasargās vakcīna

Eiženija Ivanova: «Visdrošākā aizsardzība pret ērču encefalītu ir vakcinācija. Potēties iespējams visu gadu, bet labāk to darīt 
ziemā vai ļoti agrā pavasarī, lai ērču aktivitātes laikā cilvēka organismā jau būtu izstrādājusies imunitāte.»

SPECIĀLISTA PADOMS
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zz Krasa temperatūras celšanās
zz Drudzis
zz Slikta dūša un vemšana
zzMiega traucējumi, nogurums
zz Stipras galvassāpes
zz Sāpes visā ķermenī
zz Locītavu sāpes
zzMuskuļu sāpes – īpaši to, kur, slimībai attīstoties, var rasties 
parēze, paralīze.

Laima slimība (borelioze) – visbiežāk norit bez izteiktiem simp-
tomiem. Koduma vietā dažkārt parādās eritēma (apsārtums ar izteik-
tām robežām). Iespējama arī slikta pašsajūta, nieze koduma vietā, 
nedaudz paaugstināta temperatūra. Var būt gripai līdzīgi simptomi.
Meningeālajai Laima slimības formai, kas gan sastopama reti, ir 
raksturīgas stipras galvassāpes, vemšana, augsta temperatūra.
Slimība var izraisīt neiroloģiskas komplikācijas, artrītu ar stiprām 
locītavu sāpēm, sirds slimības.

Ērlihioze – daudzos gadījumos norit vieglā formā, bez simpto-
miem, un pāriet pati no sevis. Var būt viegls drudzis, galvassāpes, 
sejas piesarkums, izsitumi uz ādas, izmaiņas asinsainā.

Ērču encefalīta 
pazīmes
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EVITA HOFMANE

Cukura diabēta pacientu skaits pieaug, 
un šī hroniskās slimības diagnoze dau-
dziem cilvēkiem nāk negaidīti.

Par to, kā slimība ietekmē ierasto ikdienu un kas 
būtu jāzina pašam pacientam un viņa tuvinie-
kiem, runājam ar Rēzeknes slimnīcas ģimenes 
ārsti, endokrinoloģi Natāliju Čaiku.

– Kā diagnoze «2. tipa cukura diabēts» maina 
cilvēka dzīvi?
– Cukura diabēts ir hroniska slimība, ar kuru 
jāprot sadzīvot. Ārstēšanas pamatā ir trīs stūr-
akmeņi. Pirmais – ir svarīgi ievērot uztura reko-
mendācijas, jo uzturs ietekmē cukura līmeņa 
palielināšanos. Jāierobežo ogļhidrātu daudzums, 
mazāk jāēd saldumi, miltu produkti, nedrīkst 
dzert saldus dzērienus, sulas. Otrais – pacientam 
jābūt fiziski aktīvam, lai kalorijas, kas tiek apēs-
tas, tiktu iztērētas un nerastos liekais svars. Tre-
šais stūrakmens ir medikamentu lietošana. Ārsts 
izraksta zāles, un cilvēkam tās ir jālieto. Lai kon-
trolētu cukura līmeni asinīs, pēc ārsta ieteikuma 
jānodod analīzes.
– Kas ir glikēmijas paškontrole? Kāpēc tā 
ir svarīga?
– Veikt glikēmijas paškontroli nozīmē pašam 
pacientam noteikt cukura līmeni asinīs ar gli-
kometra palīdzību. Cik bieži to darīt, ir atkarīgs 
no konkrētajam pacientam piemērotās ārstē-
šanas shēmas un glikozes līmeņa svārstībām 
dažādos diennakts laikos. Pirmo reizi cukura 
līmeni pārbauda no rīta tukšā dūšā. Tāpat cen-
šamies pārbaudīt to divas stundas pēc ēšanas, 
lai redzētu, cik tas ir palielinājies. Ja kādu dienu 
pacients jūtas slikti, viņam noteikti vajadzētu 
izmērīt cukura līmeni. Tas ir svarīgi, lai kon-
trolētu slimības gaitu, noskaidrotu, vai palīdz 
medikamenti, vai pacients pareizi ēd, cik kalo-
riju iztērēts fiziskajai slodzei. Jūtoties slikti pēc 
fiziskas slodzes, uzreiz vajadzētu pārbaudīt 
cukura līmeni. Redzot, ka glikozes līmenis ir 
zems (mazāks par 4 mmol/l), pacients var to 
paaugstināt, apēdot glikozes tableti, iedzerot 
saldu ūdeni, pienu vai sulu, tādējādi papildus 
uzņemot ogļhidrātus.
– Dažādiem pacientiem glikētā hemoglo-
bīna mērķis var atšķirties. Kāpēc ir svarīgi šos 
rādījumus fiksēt un pavēstīt ārstam?

– Pārbaudot cukura līmeni asinīs, pacients redz, 
vai tas ir normāls, mazāks vai lielāks par viņam 
noteikto mērķrādītāju. Rādījumi ir jāatzīmē die-
nasgrāmatā. Tajā tiek atzīmēts arī mērķrādītājs. 
Tukšā dūšā mērķrādītājam vajag būt no 5,5 līdz 
7 mmol/l, un katram pacientam šis skaitlis var 
atšķirties. Pacients mērķrādītāju cenšas panākt, 
ievērojot diētu, sevi fiziski noslogojot un lietojot 
zāles. Pacientiem ir atšķirīgs vecums, veselības 
stāvoklis, citas slimības, fiziskā forma, un tāpēc 
atšķiras arī mērķrādītājs – cik tam vajadzētu būt 
tukšā dūšā un pēc ēšanas. Jo cilvēks vecāks un 
viņam vairāk blakusslimību, jo mērķa glikēmijas 
un glikētā hemoglobīna rādījumi ir stingrāki. Dia-
bēta dienasgrāmatā ieraksti ir jāveic regulāri, tā 
jāatnes ārstam, lai dakteris var redzēt un anali-
zēt mērķrādītājus, secināt, kā pacientam palīdz 
zāles, cik labi viņš tiek galā ar savu diabētu.
– Kas ietekmē medikamentu izvēli konkrē-
tam pacientam? Kāpēc visiem neder vie-
nas tabletes?
– Mēdz būt situācijas, kad pacients atnāk un saka: 
«Man ir augsts cukura līmenis, jo es kādu laiku 
neesmu lietojis medikamentus», vai ir pacienti, 
kuri negrib lietot jaunus medikamentus, bet tikai 
jau ierastos.
Ja pacients regulāri veic paškontroli, viņš redz, kā 
izrakstītie medikamenti ietekmē cukura līmeni. 
Ja cukura līmenis ir augstāks par mērķrādījumu, 
viņam ir jānāk pie ārsta un jāpiemeklē citas zāles, 
kas būtu piemērotākas sekmīgai ārstēšanai. Zāļu 
izvēle ir plaša.
2. tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanu mēs 
sākam ar diētu, fizisko aktivitāšu rekomendāci-
jām, glikēmijas paškontroli. Tikai pēc tam izrak-
stām medikamentus. Parasti ārstēšanu sāk ar 
vienu medikamentu un pēc tam pievieno citas 
zāles, kuras konkrētajam pacientam vairāk pie-
mērotas, jo cukura diabēta pacienti ir dažādi 
un slimība atšķiras. Galvenais ir sasniegt labus 
glikēmijas mērķrādītājus, glikētā hemoglobīna 
līmeni. Ja tas nav izdevies, mēs pievienojam citus 
medikamentus vai mainām zāles.
– Pacienti noteikti jautā: vai tiešām tagad, 
kad man ir diagnosticēts cukura diabēts, es 
nekad vairs nedrīkstēšu apēst kādu kūciņu 
vai citu kārumu? Tas izklausās gaužām skarbi.
– Protams, gribas pateikt, ka dažreiz var apēst 
kūkas gabaliņu, bet, ja cilvēks to šad un tad 
darīs, tas var kļūt par nelāgu ieradumu, no kura 
būs grūti atbrīvoties. Labāk atteikties. Ja karstā 

vasaras dienā kārojas kaut ko saldu, tad varbūt 
var apēst saldējumu, bet ir jāmēģina ēst veselī-
gāk. Tie var būt žāvēti augļi vai viens divi svaigi 
augļi dienā. Apēsto augļu daudzums noteikti 
ir jāierobežo. Jāmēģina pārskatīt savu ēdien-
karti, jāēd tas, kas ir patiešām veselīgs, un jāiz-
sver, no kā labāk atteikties. Kūciņu var apēst, 
kad esat ciemos un nespējat atteikties. Paņe-
miet pašu mazāko gabaliņu. Tomēr nedrīkst pie-
ļaut, ka kāre pēc zefīra tiek remdēta, nopērkot 
veselu kilogramu. Mums, ārstiem, dažkārt nākas 
dzirdēt, ka pacientam tik ļoti kaut kas garšo, ka 
viņš to nopircis un apēdis. To nedrīkst pieļaut. 
Ir jādomā par to, lai uzturs būtu sabalansēts, 
tajā pietiktu gan olbaltumvielu, gan ogļhidrātu, 
veselīgo tauku, balastvielu un dārzeņu. Ārstam 
ir jābūt stingram un prasīgam šajā ziņā. Dažkārt 
pacienti domā, ka cukurs ir kaitīgs, bet to drīkst 
aizstāt ar veselīgo medu, ko tad var ēst neie-
robežotos daudzumos. Tā nav. Ja, pārbaudot 
cukura līmeni asinīs, tas ir normāls, var paņemt 
tējkarotīti medus, bet ne tik daudz, ka pa ziemu 
tiek izēsta trīslitru burka. Medū arī ir ogļhidrāti, 
kas paceļ cukura līmeni asinīs. Turklāt visas lie-
kās kalorijas, kas apēstas, uzkrājas. Pretdiabēta 
zāles palīdz samazināt cukura līmeni asinīs, bet 
kalorijas, kas nav sadedzinātas kustoties, veido 
tauku nogulsnes un var izraisīt vēl citas veselības 
problēmas. Liekais svars rada slodzi locītavām 
un palielina asinsspiedienu.
– Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 2. 
tipa cukura diabēta pacientiem? Ar ko vaja-
dzētu sākt?
– Fiziskā slodze pusstundu dienā ir ieteicama kat-
ram cilvēkam, neatkarīgi no tā, vai viņš ir cukura 
diabēta pacients vai nav. Pusstunda ir minimā-
lais, nevis maksimālais laiks. Ja ir vēlēšanās, cil-
vēks var iet uz aerobiku, jogu, peldēšanu, var 
nūjot, braukt ar riteni – tās ir piemērotas nodar-
bošanās. Noteikti nav ieteicama svarcelšana, ja 
cilvēks nav trenēts. Ikviens var izvēlēties sporta 
veidu, kas viņam patīk un ir pa spēkam. Gados 
vecākiem cilvēkiem tās var būt parastas pastai-
gas – ar nūjām vai bez nūjām –, cik viņam ir 
spēka. Jāatceras, ka arī mājas darbu veikšana 
ir fiziska slodze, tāpēc var noslaucīt putekļus, 
izmazgāt grīdu. Vīrieši var paņemt putekļu 
sūcēju un izsūkt paklāju. Ja cilvēks vēlas un ir 
tādas dotības, var darboties deju kolektīvā vai 
dziedāt korī. Tā arī būs fiziska slodze. Vasarā vis-
labāk kustēties svaigā gaisā.

– Ko ģimenes locekļi var darīt, lai palīdzētu 
2. tipa cukura diabēta pacientam? Kas jāsap-
rot un jāapgūst tuvākajiem draugiem un 
kolēģiem? 
– Ģimenes locekļiem ir jāsaprot, ka cukura dia-
bēta pacientam ir jāievēro diēta un jābūt kustī-
gam. Nevajadzētu viņam cept pankūkas, gatavot 
treknus, saldus ēdienus. Veselīgi ēšanas ieradumi 
nāks par labu visai ģimenei. Arī ja cilvēkam nav 
cukura diabēta. Lielu aizliegumu šajā jomā nav, 
bet viens gan ir skaidrs: nevajadzētu svētkos 
dāvināt saldumus, lielas konfekšu kastes. To, kas 
cukura diabēta pacientam nav ieteicams vai ir 
aizliegts, labāk nepirkt, lai nekārdinātu.
Ģimenei vajadzētu ielāgot, ka cukura diabēta 
pacientam ir jāēd regulāri, nevar visu dienu 
neēst un vakarā ieturēt pamatīgas vakariņas. 
Arī sulas diabēta pacienti nedrīkst dzert, labāk 
apēst vienu vai divus augļus.
Ģimenes locekļi var palīdzēt pacientam iesais-
tīties fiziskajās aktivitātēs. Nedrīkst liegt iet uz 
sporta zāli, ja pacients grib un var kustēties. 
Nevajag ikreiz piedāvāt visur aizvest ar mašīnu. 
Var iet kopā pastaigāties. Var palīdzēt izmē-
rīt cukura līmeni asinīs. Ģimenes locekļiem 
ir jābūt apmācītiem rīkoties ar glikometru, ja 
kādam no tuviniekiem ir šī slimība. Ir jāzina, 
kā rīkoties, ja cukura līmenis ir zems: jādod 
padzerties kaut kas salds. Ja cukura līmenis 
ir augsts, jāatgādina iedzert zāles, jo varbūt 
pacients to ir piemirsies.
– Ko jūs gribētu novēlēt raksta lasītājiem un 
cukura diabēta pacientiem?
– Es vēlos atgādināt, ka sākumā cukura diabēts ir 
nemanāms. Slimībai sākuma stadijā nav nekādu 
simptomu. Cilvēkam varbūt vairāk slāpst, gribas 
vairāk ēst, biežāk jādodas uz tualeti, bet viņš šos 
simptomus neuztver kā slimības sākšanās pazī-
mes. Taču tām ir jāpievērš uzmanība, it īpaši, ja 
pacientam bijis liekais svars, kas sācis samazi-
nāties bez īpašas piepūles. Vajag padomāt, vai 
cēlonis nav cukura diabēts.
Tāpat īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem, kuriem 
ar cukura diabētu slimo tuvi radinieki – brāļi, 
māsas, vecāki. Viņiem arī biežāk jāpārbauda, 
vai šī kaite nav piemeklējusi pašu. Ja slimību 
konstatē, nevajag krist izmisumā. Ar cukura 
diabētu var sadzīvot, ja tiek lietoti atbilstoši 
medikamenti. Jūs varat dzīvot kā veseli cilvēki! 
Ir daudz medikamentu, kas palīdz ārstēt slimību 
un saglabāt veselību.

DIABĒTA SKOLA

Cukura diabēts. 
Dzīvot kā veseliem cilvēkiem
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«Cukura diabēta pacientu skaits pie-
aug. To ietekmē mazkustīgs dzīvesveids 
un pārmērīga ēšana. Bieži vien tiek 
ēsts neveselīgs ēdiens, garām skrienot 
paķerts kāds fast food, un tas ietekmē 
svara pieaugumu,» stāsta Daugavpils 
reģionālās slimnīcas endokrinoloģe 
Jeļena Sokolova. «Cukura diabēts skar 
arvien jaunākus cilvēkus. Ja ģimenē dzīvo 
trīs paaudzes, kur visiem ir cukura dia-
bēts, tad nepareizo ēšanas ieradumu, 
mazkustīgā dzīvesveida sekas katru 
nākamo paaudzi skar arvien agrāk, un 
diabēts atnāk ātrāk.»

Šajā sarunā vairāk par to, kā cukura diabēts ir sais-
tīts ar kardiovaskulārajām slimībām, kāpēc cukura 
diabēta pacientiem ir lielāks sirds asinsvadu sli-
mību risks un kas būtu darāms, lai veselības prob-
lēmu attīstību attālinātu vai sadzīvotu ar tām.

– Kāpēc saistībā ar cukura diabētu bieži tiek 
pieminētas kardiovaskulārās slimības?
– Tāpēc, ka cukura diabēta pacientiem, it īpaši 
tiem, kas slimo ar 2. tipa cukura diabētu, dau-
dziem ir kardiovaskulārās (KVS) jeb sirds asins-
vadu slimības. Šīs slimības ir galvenais mirstības 
cēlonis cukura diabēta pacientiem. Kardioloģija 
un endokrinoloģija iet rokrokā, tāpēc endokrino-
logi cieši sadarbojas ar kardiologiem.
– Ar kādām kardiovaskulārajām slimībām vis-
biežāk saskaras cukura diabēta pacienti?
– Tā ir sirds išēmiskā slimība, cukura diabēta 
pacientiem biežāk notiek infarkti, insulti, asins-
vadu patoloģijas izraisa kāju asinsvadu bojāju-
mus un virkni citu veselības problēmu. Diabēts 
2–3 reizes palielina asinsvadu saslimšanu risku.
– Ja pacientam tiek diagnosticēts cukura dia-
bēts un ārsts viņam ir izskaidrojis, kāds ir KVS 
risks, kas būtu jādara, lai sevi no tā pasargātu?
– Jebkuram pacientam, kuram tiek diagnosticēts 
cukura diabēts, mēs cenšamies izskaidrot, ka vai-
rāk nekā puse no veiksmīgas ārstēšanas rezultā-
tiem ir atkarīga no paša pacienta līdzestības. Ja 
viņš spēj mainīt savu dzīvesveidu, kļūst aktīvāks, 
pārskata uztura ieradumus un fiziskās aktivitā-
tes, tad tālākais stāsts par šo pacientu vienmēr 
būs labāks, un riski samazināsies. Šiem pacien-
tiem ārstēšanas rezultāti noteikti ir veiksmīgāki.
– Ko nozīmē ēst veselīgi?
– Manā uztverē – jo vienkāršāks ēdiens, jo tas ir 
veselīgāks. Jo retāk cukura diabēta pacients izvē-
las jau gatavus produktus no veikalu plauktiem, jo 
labāk. Daudzi no šiem produktiem ir trekni, sāļi vai 
pārāk saldi. Diabēta pacientiem būtu aktuālāk vai-
rāk ēst dārzeņus un citus vienkāršus ēdienus. Pie-
mēram, labāk izvēlēties nevis ātri pagatavojamo 
biezputru, bet vārīt parastās putras. Mēs cenša-
mies pacientus pārliecināt: jo vienkāršāks ēdiens, 
jo labāks viņu veselībai. Protams, jebkurā gadī-
jumā, arī ēdot veselīgu ēdienu, svarīga ir mēra 
sajūta. Nedrīkst ēst pārāk daudz, ir jāsaprot, cik 
lielai jābūt porcijai. Tās nedrīkst būt milzīgas.
– Nereti cilvēkam ir krietni palielināts ķer-
meņa svars un arī cukura diabēts, taču viņš 
saka: «Es tur neko nevaru darīt – kāds svars 
man ir, ar tādu jādzīvo.»
– Cilvēki ir dažādi. Daļai pacientu ir tāda nostāja, 
ka viņi neko negrib darīt, vēlas, lai viņiem izraksta 
tabletes, no kurām viņi kādā dienā kļūs veseli un 
slaidi. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka tādu brīnumlī-
dzekļu nav. Mēs cenšamies pacientus pārliecināt, 
ka arī viņiem pašiem ir jāpieliek pūles, lai pašsajūta 
un veselība būtu labāka. Tikai viņu pašu darbs un 

medikamentu lietošana, ja tie ir vajadzīgi, sniegs 
pozitīvu rezultātu. Ja pacients ar lieko svaru kļūst 
aktīvāks, viņš vienlaikus kļūst arī veselīgāks, jo 
fiziskā aktivitāte uzlabo vispārējo veselības stā-
vokli un mazina arī kardiovaskulāros riskus. Tā 
var būt mērena, ikdienišķa fiziskā aktivitāte, tai 
nav jābūt aktīvai sportošanai.
– Varbūt svarīgi atgādināt, ka arī ikdienas 
darbi ir fiziskā aktivitāte. Visas mazās lieti-
ņas veido kopumu.
– Jā. Tagad mobilajos telefonos ir soļu skaitītāji, cil-
vēkiem tikai jānosaka sev mērķis: piemēram, dienā 
noiet 10 000 soļu. Dienas beigās telefonā var apska-
tīties, vai tas ir izdevies, var veikt arī fizisko aktivi-
tāšu nedēļas vai mēneša pārskatu. Protams, visiem 
cilvēkiem nav jāiet uz sporta treniņiem. Ir vienkārši 
fizisko aktivitāšu veidi, bet šāda veida aktivitātes 
ir nepieciešamas ikvienam, ne tikai cukura dia-
bēta vai sirds slimniekiem. Arī pastaigām un mājas 
darbu veikšanai būs pozitīva ietekme.
– Ja pacients ievēro ārsta rekomendācijas, 
kādas ir iespējas, ka viņam nenāksies saskar-
ties ar KVS?
– Līdzestīgiem pacientiem kardiovaskulārie riski 
ir samazināti līdz tam līmenim, kādi tie ir vidēji 
populācijā. Kardiovaskulārie riski diabēta pacien-
tiem ir daudz augstāki, tomēr tie cilvēki, kuri aktīvi 
sadarbojas ar ārstiem, piedalās ārstēšanas pro-
cesā, lieto medikamentus, šos riskus stipri sama-
zina. Dažkārt viņi ir pat veselīgāki nekā vidējais 
statistiskais cilvēks, kuram nav cukura diabēta.
– Vai ir kāds vecums, kad savam veselības stā-
voklim vajag pievērst vairāk uzmanības un 
uztraukties par KVS?
– Es domāju, ka veselīga dzīvesveida ieradumi ir 
jāmāca bērnam jau no mazām dienām. Ģimenes 
ieradumi un tradīcijas – tas nosaka ļoti daudz. Ja 
vecāki ir aktīvi un savās aktivitātēs iesaista arī bēr-
nus, tam būs pozitīva rezonanse arī turpmākajā 
dzīvē. Domāt un runāt pēc tam, kad jau ir bijis 

kāds kardiovaskulārs gadījums, dažkārt ir par vēlu. 
Kardiologi bieži uzsver, ka jau pusaudžu vecumā 
bērniem ir atrastas aterosklerotiskas izmaiņas 
asinsvados. Arī šobrīd ļoti populārie piena mai-
sījumi, ar ko mātes baro mazuļus, manuprāt, nav 
veselīgi. Tāpat arī ātrās brokastis, ko bērniem pie-
dāvā daudzi vecāki. Ir jāpievērš liela vērība tam, 
no kā produkti ir pagatavoti un kādu ietekmi uz 
organismu šīs pārtikas lietošana atstās ilgtermiņā.
– Vai glikozes līmeni pazeminošās zāles pēc 
to ietekmes uz KVS risku atšķiras?
– Medicīnas iespējas ir ļoti plašas. Tāpat kā visur 
pasaulē, arī Latvijā sākuma posmā diabēta ārstē-
šanu parasti sāk ar metformīnu. Ja ar to netiek 
sasniegts vēlamais ārstēšanas rezultāts, mēs no 
plašā medikamentu klāsta varam izvēlēties konkrē-
tajam pacientam piemērotāko. Visiem jaunajiem 
medikamentiem pirms to nonākšanas tirgū tiek 
pārbaudīta ietekme uz kardiovaskulāro drošību, ir 
jāveic pētījumi, ka tie ir droši un risku nepalielina. 
Ir arī tādi medikamenti, kuru lietošana cukura dia-
bēta pacientiem kardiovaskulāro risku samazina. 
Izvēle ir plaša. Ir medikamenti, kurus lietojot, netiek 
novērots svara pieaugums, un ir medikamenti, kas 
palīdz svaru samazināt. Ir atklāts, ka daži medi-
kamenti, kas agrāk tika izmantoti cukura diabēta 
ārstēšanā, ietekmēja kardiovaskulāro drošību un 
izraisīja svara pieaugumu. Pašlaik, kad zāļu izvēle ir 
daudz plašāka, ir pieejami medikamenti, kas nepa-
lielina vai pat samazina risku.
– Kuriem pacientiem jānozīmē glikozi paze-
minošie medikamenti, kas samazina kardio-
vaskulārās nāves risku?
– Mēs varam izrakstīt medikamentus atbilstoši 
mūsu valsts kompensējamo zāļu sarakstam. 
Diemžēl ne vienmēr varam uzreiz izvēlēties zāles, 
kas būtu visvēlamākās konkrētajam pacientam. 
Tomēr izvēle ir, un mēs arvien vairāk varam izvē-
lēties medikamentus, kuri ir droši attiecībā pret 
kardiovaskulārajiem riskiem.

– Kādas ir cukura diabēta ārstēšanā izmantoto 
medikamentu blaknes?
– Jaunākajiem medikamentiem SGLT2 receptoru 
inhibitoru grupā ir pierādīts, ka tie nepalielina un 
pat samazina kardiovaskulāros riskus. Pētījumos 
ir pierādīts, ka viens no šīs grupas pārstāvjiem 
samazina kardiovaskulārās nāves risku par 38% 
un jebkura iemesla izraisītas nāves risku par 32%. 
Pacientiem zāļu panesamība ir laba, un blaknes 
ir minimālas.
GLP1 receptoru agonistu grupas zālēm, kas palīdz 
aizkuņģa dziedzera beta šūnām izdalīt insulīnu, 
sargā no bojāejas, mazina glikozes veidošanos 
asinīs, palēnina kuņģa iztukšošanos, un mazina 
cilvēka vēlmi ēst, var būt tādas blaknes kā slikta 
dūša, vēdera izejas traucējumi, ēstgribas trū-
kums. Lietojot medikamentus, blaknes ar laiku 
kļūst mazākas. Tās vairāk izpaužas pirmajās 2–3 
nedēļās pēc medikamentu lietošanas uzsākšanas.
Lietojot SGLT2 receptoru inhibitorus, ir vērojama 
biežāka urinācija, var rasties ģenitālās infekcijas, 
bet, ja slimnieks ievēro higiēnu, visbiežāk izdo-
das no tām izvairīties. Pirms izrakstīt šos medi-
kamentus, mēs skatāmies, kādu darbu cilvēks 
strādā, izvērtējam viņa kopējo veselības stāvokli. 
Varbūt viņš nevar tik bieži apmeklēt tualeti vai 
uzturēt higiēnu.Tādā gadījumā mēs pacientiem 
šos medikamentus nevaram nozīmēt.
– Kādus jautājumus vizīšu laikā visbiežāki 
uzdod jūsu pacienti?
– Cilvēki, uzzinot diagnozi «cukura diabēts», bieži 
vien vaicā, vai tas ir uz mūžu, vai varbūt to var izār-
stēt? Diemžēl jāteic, ka diabētu nevar izārstēt, bet 
mēs varam panākt relatīvu diabēta remisiju, ja 
cilvēkam izdodas mainīt dzīvesveidu, samazināt 
svaru, mainīt ēšanas ieradumus. Tādā gadījumā 
cilvēks varbūt pat spēj uzturēt normālu cukura 
līmeni, nelietojot medikamentus.
Daudzi cilvēki baidās no insulīna. Bieži vien, kad 
cilvēkam tiek atklāts diabēts, cukura līmenis ir 
ļoti augsts. Neskatoties uz to, ka insulīna sekrē-
cija ir saglabāta, dekompensēta diabēta ārstēša-
nas sākumā dažreiz mēs pacientam piedāvājam 
sākt lietot insulīnu, kamēr tiek piemeklēta viņam 
atbilstoša ārstēšana ar tabletēm. Cilvēki baidās no 
insulīna terapijas un mēdz atteikties, jo domā, ka, 
tiklīdz viņiem tiks veikta kaut viena insulīna injek-
cija, tas būs jādara visu mūžu. Tā, protams, nav. 
Insulīnu mēs izrakstām vai nu akūtās situācijās, vai 
diabēta dekompensācijas gadījumā. Pēc tam var 
atgriezties pie tabletēm.
Cilvēki baidās no amputācijām. Viņi ir dzirdē-
juši, ka cukura diabēta pacientiem ir amputētas 
kājas, kāju pirksti. Šādos gadījumos var teikt, ka 
ļoti daudz kas ir atkarīgs no paša pacienta. Ja viņš 
spēj kontrolēt savu diabētu, tad līdz tādām sma-
gām komplikācijām kā kāju vai pirkstu amputā-
cijas nenonāk.
– Medicīnā daudz tiek runāts par to, ka 
pacientu līdzestība ir veselības ķīla. Cik līdzes-
tīgi ir jūsu pacienti un ko jūs gribētu viņiem 
novēlēt? 
– Ir līdzestīgi pacienti, un ir tādi, kuri lieto tikai pusi 
no izrakstītajiem un nepieciešamajiem medika-
mentiem. Dažreiz ir grūti saprast, kāpēc viņi tā 
rīkojas, bet cilvēkiem nepatīk dzert zāles, it īpaši, 
ja tas ir jādara regulāri.
Es ikvienam pacientam un avīzes lasītājam novēlu 
par veselīgu dzīvesveidu domāt jau pirms tam, kad 
noticis kaut kas nopietns. Bērni ir jāradina pie aktīva 
dzīvesveida un jāmāca pareizi ēst no mazām die-
nām.Vecākiem šajā ziņā ir jārāda pozitīvs piemērs. 
Mūsu veselība lielā mērā ir mūsu pašu rokās. Ir sva-
rīgi domāt par to, cik daudz mēs paši varam ieguldīt 
savā dzīves kvalitātē. Kad veselības problēmas jau 
sākušās, bieži vien daudz kas ir nokavēts.

Cukura diabēta pacientu sirds veselībai
DZĪVE AR DIABĒTU

Jeļena Sokolova: «Kardiovaskulārie riski diabēta pacientiem ir daudz augstāki, tomēr 
tie cilvēki, kuri aktīvi sadarbojas ar ārstiem, piedalās ārstēšanas procesā, lieto medi-
kamentus, šos riskus stipri samazina.»
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ZINAIDA RESSELE

Bronhiālā astma ir viena no izplatītāka-
jām hroniskajām apakšējo elpceļu slimī-
bām. Pasaulē ar to slimo vairāk nekā 334 
miljoni cilvēku.

Latvijā un citās Eiropas valstīs ar astmu slimo 
4–10% iedzīvotāju. Kādi ir astmai raksturīgie 
stimptomi? Kādā vecumā un kāpēc ar to saslimst? 
Par to stāsta Daugavpils reģionālās slimnīcas pnei-
monoloģe Nadežda Kolosa.

– Astma tulkojumā no grieķu valodas nozīmē 
«nosmakšana». Šai slimībai ir raksturīga bronhu 
sašaurināšanās spazmu un sieniņu iekaisuma dēļ, 
kas apgrūtina elpošanu. Cilvēkam parādās aiz-
dusa, klepus, svilpšana un sēkšana krūtīs. Pilnībā 
izārstēt šo slimību nevar, taču regulāra zāļu lieto-
šana ļauj pacientam mēnešiem un pat gadiem 
dzīvot bez lēkmēm.
Astma biežāk sākas agrīnā vecumā un var būt 
invaliditātes iemesls bērniem. Taču slimība pirmo 
reizi var izpausties arī 60–80 gadu vecumā. Tur-
klāt 65–85% pieaugušo un 75% bērnu ar astmu 
ir arī alerģiskās iesnas un citas alerģiju izpausmes.
Astmas cēlonis var būt ģenētisks, bet tam var būt 
arī citi iemesli: vīrusu infekcija, putekļi, dažādas 
smaržas un alergēni, putekļu ērcīte. Savu lomu 
spēlē arī fiziskā slodze, un ir iespējamas bronhu 
spazmas pēc tās. Astmu var provocēt arī laika aps-
tākļi: vieniem ir vieglāk elpot mitrā laikā, citiem 
tieši pretēji – sausā.
Saasinājumi visbiežāk notiek vīrusu infekciju 
periodā (ziemā) un augu ziedēšanas laikā (pava-
sarī–rudenī). Taču daļai pacientu saasinājumi 
iespējami visa gada garumā.
– Cik daudz astmas pacienti zina par savu 
slimību? Ar kādām problēmām jums nākas 
saskarties ārstēšanas laikā?
– Pati lielākā problēma ir tāda, ka pacienti ne vien-
mēr precīzi izpilda mūsu rekomendācijas, jo bieži 
vien nesaprot savas diagnozes nopietnību. Mēs 
nozīmējam medikamentus, kurus lietojot, pacien-
tam kļūst labāk, un tad viņš pārstāj zāles lietot, jo 
jūtas labi. Un vairs nenāk pie mums uz kontroli. 
Tā ir galvenā problēma.
Vizītes laikā mēs pacientiem pastāstām par viņu 
slimību, mācām pareizi lietot inhalatoru, dodam 
līdzi uz mājām dažādus mācību materiālus, iepa-
zīstinām ar speciāliem fiziskajiem vingrinājumiem, 
kas uzlabo plaušu ventilāciju, nostiprina muskuļus 
un ļauj cilvēkam vieglāk elpot. Šie vingrinājumi 
neizārstēs astmu, bet noteikti palīdzēs uzlabot 
pašsajūtu, tāpēc tos vajadzētu izpildīt.
Domāju, ka arī paši pacienti interesējas par 
savu slimību: lasa par to internetā utt. Ja cilvēks 
atnāk pie ārsta, tas jau, manuprāt, liecina, ka 
viņš ir ieinteresēts uzzināt, kas viņam ir par sli-
mību un kā ar to tikt galā. Taču mēdz būt tā, ka 
pacients ir pierakstījies pie mums uz atkārtotu 
pieņemšanu, taču neatnāk, jo pēc ārstēšanas 
viņam ir kļuvis labāk. Tad kāpēc vēl atrādīties 
ārstam? Nākamajā reizē, kad viņa stāvoklis ir 
pasliktinājies vai noticis kārtējais saasinājums, 
pacients saka: «Es jutos tik labi un padomāju – 
kāpēc iet pie ārsta?»
Ir pacienti, kas visu pacieš un nelieto inhalatoru. 
Viņi tik ļoti ir pieraduši pie savas slimības, ka neuz-
skata to par traucēkli un savu pašsajūtu vērtē kā 
pilnīgi normālu. Tikai pēc spirogrammas mēs 
redzam, cik zemi ir pacienta rādītāji un cik grūti 
viņam ir elpot. Mēs viņu gandrīz vai piespiežam 
lietot inhalatoru, un tad pēc pāris nedēļām cilvēks 

atnāk un saka: «Jā! Tagad es saprotu atšķirību!» 
Kaut arī agrāk viss likās kārtībā.
– Ko nozīmē jēdziens «kontrolēta astma? » 
Ārsti par to vienmēr atgādina.
– Astmas pacientiem ļoti svarīga ir slimības kon-
trole: viņiem ir stingri jāievēro nozīmētā ārstēšana 
un regulāri jāiet uz pārbaudēm pie pneimonologa 
un ģimenes ārsta. Kontrolēta astma nozīmē to, ka 
slimību izdodas «noturēt rāmjos», kad pacientam 
nav simptomu un nevajag lietot glābējinhalatoru. 
Pacients regulāri tiek pārbaudīts, un mēs zinām, 
kādas zāles viņam ir jāizraksta, vai arī gluži pretēji 
– no kā var atteikties.
Pneimonologs pacientu pārbauda reizi pusgadā. 
Vizītes laikā mēs uzdodam konkrētus jautājumus: 
vai viņam ir klepus. Aizdusa, svilpšana un sēkšana 
krūtīs, vai viņš lieto inhalatoru. Ja pacients atbild, 
ka nakts klepus un citu simptomu viņam nav, ka 
glābējinhalators nav jālieto, tātad astma tiek kon-
trolēta. Ja astma ir daļēji kontrolēta, pacientam ir 
2–3 simptomi, ja nekontrolēta – 3–4. Ir arī astma, 
kurai simptomi ir nepārtraukti, un šie pacienti 
mums ir jākontrolē visu laiku.
– Cik svarīga ir pareiza inhalatora izvēle? Cik 
bieži tas ir jālieto?
– Pacientam ar astmu tiek izvēlēts gan ārstējošais 
inhalators, kas ir jālieto regulāri, gan glābējinha-
lators, kuru lieto papildus, pēc nepieciešamības. 
Tas vienmēr ir jānēsā sev līdzi.
Mēs izvērtējam, kādi pacientam ir slimības simp-
tomi, un katrā konkrētā gadījumā izlemjam, kā 
viņam lietot inhalatoru. Vienam būs nepiecie-
šamas lielākas devas, citam – mazākas, vienam 

inhalators būs jālieto vairākas reizes dienā, citam 
– tikai vienu. Dažkārt terapiju nākas mainīt, 
pastiprināt. Piemēram, paasinājuma laikā, kam 
var būt dažādi izsaucēji: vīruss, laiks, putekļi, 
smarža. Šie faktori ietekmē ne tikai hronisko 
slimību pacientus. Dažkārt tie provocē ast-
mas pirmreizēju izpausmi. Cilvēks atnāk pie 
mums un saka: «Es izslimoju gripu, bet klepus 
vēl arvien nav pārgājis, un ir parādījusies aiz-
dusa.» Pēc pārbaudēm mēs varam noteikt diag-
nozi – astma.
Ja ārsts ir pareizi izvēlējies inhalatoru un ārstēša-
nas sistēmu (pacientam var nozīmēt arī tabletes), 
ja astmas simptomu nav un pacients jūtas labi, 
viņam ir normāla spirogramma, tad var uzskatīt, 
ka slimības kontrole ir panākta.
– Kurš pārbauda, vai pacients pareizi lieto 
inhalatoru? 
– Ja pacients pareizi lieto inhalatoru, tā ir ārstēša-
nas panākumu ķīla. Tāpēc mēs pieņemšanas laikā 
regulāri pārbaudām inhalatora lietošanas tehniku 
un ļoti daudz uzmanības veltām pacientu apmā-
cībai, lai tas tiktu izmantots pareizi.
Tur nav nekā sarežģīta, taču 80–90% pacientu 
inhalatoru lieto nepareizi! Pat ilgstoši slimojoši 
pacienti neievēro noteiktās devas, nepareizi 
ieelpo, neievēro nepieciešamo intervālu starp 
ieelpu un izelpu (desmit sekundes, lai zāles 
nokļūtu bronhos).
Pacients atnāk pie mums, jo viņam ir slikti, ir 
astmas simptomi. Taču nevis tāpēc, ka slimība 
saasinājusies, bet tāpēc, ka viņš neprot lietot inha-
latoru, nepareizi ieelpo un nesaņem vajadzīgo 

devu. Kad mēs viņu atkārtoti mācām un lūdzam 
pēc mēneša atnākt uz kontroli, aina jau ir pavisam 
cita. Izrādās, nav nepieciešams mainīt ne devu, 
ne inhalatoru, vienkārši vajadzēja apgūt pareizu 
inhalatora lietošanas tehniku. Sākotnēji pacienti 
it kā visu iemācās pareizi, bet vēlāk mums nākas 
redzēt dažādus brīnumus. Tad mēs atkal mācām, 
skaidrojam, obligāti dodam līdzi mācību materiā-
lus. Dažkārt pacienti pēc tam atkal visu dara nepa-
reizi, kaut arī astma viņiem ir jau daudzus gadus. 
Acīmredzot gadu gaitā iegājusies nepareizā teh-
nika nav tik viegli atmetama. Kad pie kaut kā ir jau 
pierasts, darīt citādi ir ļoti grūti.
Es domāju, ka būtu ļoti labi izveidot speciālu 
astmas kabinetu, kurā strādātu speciāli apmā-
cīta medmāsa, kura palīdzētu pacientiem apgūt 
pareizu inhalatora lietošanu. Taču tas laikam nav 
reāli, tikai tāds sapnis... Tam būtu nepieciešama 
atsevišķa telpa, papildu slodze, nauda....
– Vai uz pieņemšanu pie pneimonologa ir 
grūti tikt?
– Diemžēl jā. Pilsētas centrālajā poliklīnikā uz 
pieņemšanu pacientiem nākas gaidīt apmēram 
divus mēnešus. Ļoti bieži cilvēki pierakstās pie 
speciālista, bet tā arī neatnāk. Savu vietu rindā 
viņi arī nevienam citam nav atdevuši, un tā ir 
vienkārši izniekota. Protams, ir arī atbildīgi cil-
vēki: viņi piezvana un brīdina, ka nevarēs atnākt. 
Tad viņu vizītes laiks tiek pārcelts, un viņi atbrīvo 
vietu kādam, kuram ārsta konsultācija ir nepie-
ciešama tieši tagad.
– Ko jūs ieteiktu ģimenes ārstiem, kuru praksē ir 
astmas pacienti?
– Ļoti svarīga ir pareiza inhalatora lietošana. Būtu 
ļoti labi, ja ne tikai pneimonologi, bet arī ģimenes 
ārsti un māsas prastu rīkoties ar inhalatoriem un 
varētu apmācīt pacientus, kā arī pārbaudīt, vai 
viņi visu dara pareizi.
Var gadīties, ka pie mums pacients var nokļūt 
tikai pēc vairākiem mēnešiem, bet pie ģimenes 
ārsta, visticamāk, daudz ātrāk. Ja pacients kaut ko 
ir aizmirsis, varbūt nesaprot instrukcijā rakstīto, 
ģimenes ārsts var viņam palīdzēt. Taču arī ārsti 
paši dažkārt nezina, kā pareizi lietot inhalatoru.
Mums ir kontakts ar ģimenes ārstiem, mēs satie-
kamies, un viņi vienmēr var piezvanīt un pajau-
tāt, ja kaut kas nav saprotams. Izgatavotājfirmu 
pārstāvji arī mēdz iegriezties pie ģimenes ārstiem 
un var parādīt, kā lietot konkrēto inhalatoru. Tie ir 
dažādi: gan dozētā aerosola, gan pulvera. Dozē-
tie aerosoli laikam ir paši vienkāršākie, taču arī tie 
ir jāprot lietot. Mēdz gadīties, ka cilvēku ir grūti 
apmācīt, viņam nekā neizdodas aerosolu ieelpot. 
Tad mēs iesakām izmantot krājtelpu, caur kuru 
zāles ieelpot ir vieglāk.
Ja pacientam ir radušās problēmas ar inhala-
toru, tā pareizu lietošanu var parādīt arī farma-
ceits. Mēdz būt dažādas absurdas situācijas: mēs 
pacienta apmācībā izmantojam mācību inha-
latoru, bet aptiekā viņam iedod citas krāsas, ar 
citādu uzlīmi vai vāciņu, un pacients vairs nesa-
prot, kas tas ir un kā ar to rīkoties.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Nadežda Kolosa: «Astmas pacientiem ļoti svarīga ir slimības kontrole: viņiem ir stin-
gri jāievēro nozīmētā ārstēšana un regulāri jāiet uz pārbaudēm pie pneimonologa 
un ģimenes ārsta.»

Kontrolēt savu slimību
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zz Atbrīvojies no mitruma un pelējuma mājā
zz Nesmēķē, izvairies no kontakta ar smēķētājiem
zz Centies nevērt vaļā logus augu ziedēšanas laikā
zzMazgā gultasveļu vismaz reizi nedēļā
zz Nomaini pret hipoalerģiskiem dūnu spilvenus un segas
zz Biežāk mazgā vai vispār neturi istabā mīkstās rotaļlietas (uz-
krāj putekļus)
zz Aizvāc istabas augus no guļamistabas
zz Samazini kontaktu ar mājdzīvniekiem
zz Centies izvairīties no stresa situācijām

Neprovocē astmu!
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Ieskaties!
www.elpobrivi.lv

Aizpildiet testu un jautājiet ārstam!

Izglītojošs materiāls pacientiem. Lai saņemtu personiska rakstura medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0006/15a(2); Sagatavots: 05/2015

Neapvelciet, ja atbilde ir “nē”
Apvelciet atbilstošo!

itknuP imujātuaJ

Vai Jūs klepojat vairāk nekā citi cilvēki?.............. 2

Vai Jūsu klepus „nāk no krūtīm” nevis no kakla? ...2

Vai minētie simptomi pasliktinās 
apguļoties?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
nelielas fiziskas slodzes?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
smiešanās vai raudāšanas?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

itknuP imujātuaJ

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
runāšanas pa tālruni?

Klepus ...................................................... 1

Smagums krūtīs ........................................ 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs .......... 1

Elpas trūkums ........................................... 1 

“Asthma Screening Questionnaire” B. Shin et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2010

Saskaitiet tikai 
apvilktos punktus

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 4 un 
vairāk, iespējams, ka Jums ir bronhiālā 
astma un būtu ieteicams konsultēties ar 
ārstu par savu plaušu veselību.
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ALVILS KRAMS,

asociētais profesors, plaušu 

slimību speciālists

Ko nozīmē četri «maģiskie» 
burti HOPS?
HOPS – tā ir Hroniska Obstruktīva Plaušu Slimība. 
Agrāk mēs šo slimību saucām citādi – plaušu 
emfizēma un/vai hronisks obstruktīvs bronhīts. 
HOPS raksturo:

 zneatgriezeniski gaisa plūsmas traucējumi elp-
ceļos (obstrukcija),
 zslimības pamatā ir iekaisums kā atbildes reakcija 
uz kaitīgu aerosolu daļiņu vai gāzu inhalāciju, 
galvenokārt tā ir cigarešu smēķēšanas sekas,
 zgalvenā sūdzība ir elpas trūkums – sākotnēji 
pie slodzes, vēlāk arī miera stāvoklī, pārsvarā 
gadījumu novēro arī klepu ar krēpām,
 zslimība lēni, bet nepārtraukti progresē,
 zkaut gan HOPS ir plaušu slimība, tā izraisa arī 
būtiskas pārmaiņas citos orgānos (asinsvados, 
sirdī, muskuļos).

Svarīgi zināt, ka HOPS ir bieži sastopama, taču 
novēršama, ārstējama un viegli diagnosticē-
jama slimība!

Kuras cilvēku grupas var 
saslimt ar HOPS?
Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu 
HOPS cēlonis ir smēķēšana, pārējos gadījumos – 
galvenokārt arodfaktori. No plaušu slimību spe-
ciālista (pneimonologa) viedokļa nav vesela 
smēķētāja – iekaisums elpceļos attītās VISIEM 
regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – kat-
ram otrajam!

Kā var diagnosticēt šo slimību?
HOPS diagnosticēt ir ļoti viegli – jāveic spi-
rometrija! Samērā lēts un mūsdienās plaši pie-
ejams izmeklējums. Ar spirometriju (spirogrāfiju) 
var izmērīt «cik daudz?» un «cik ātri?» mēs varam 
ieelpot un izelpot. Svarīgākais rādītājs ir FEV
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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.
 zSpirometrs ir pieejams katrā pneimonologa 
kabinetā, faktiski visās lielākajās Latvijas poli-
klīnikās, arī atsevišķās ģimenes ārstu praksēs.

Es smēķēju jau 25 gadus. 
Vai man var būt HOPS?
Protams. Jebkurā gadījumā vēlams veikt spiro-
metriju (un, protams, pārtraukt smēķēt).

Mēģiniet 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 tās laikā nav, bet patiesībā jāap-
stājas jau otrajā–trešajā stāvā. Veselam indivī-
dam arī 50–60 gadu vecumā bez problēmām 
būtu jāuzkāpj vismaz 5–6 stāvā.
 zSmēķētājiem ar iepriekš minētajām sūdzībām 
obligāti nepieciešams doties pie ārsta un cita 
starpā veikt arī spirometriju.

Kāda ir efektīvākā HOPS ārstēšana 
(t.s. «zelta standarts»)?
Atmest smēķēšanu, kā arī regulāri un pareizi 
lietot inhalējamos bronhus paplašinošos (dila-
tējošos) līdzekļus.
Smēķēšanas atmešana ir visefektīvākā iespēja 
būtiski samazināt iekaisumu elpceļos un palēni-
nāt slimības progresēšanu. 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 (!).

Diemžēl daudziem slimniekiem šo patiešām 
efektīvo zāļu pieejamību ierobežo valsts institū-
ciju nespēja vai nevēlēšanās pildīt solīto – atjau-
not uz laiku (!) pazemināto (no 75% uz 50%) 
medikamentu kompensācijas apjomu ne tikai 
HOPS, bet arī daudzām citām plaušu slimībām.

Kuram speciālistam būtu 
jāapstiprina HOPS diagnoze un 
jārekomendē sākotnējā ārstēšana?
Tas noteikti ir pneimonologs (plaušu slimību spe-
ciālists). It kā jau ārstēšanu varētu uzsākt arī ģime-
nes ārsts, bet ... .

Pirmkārt, speciālistam nepieciešams pre-
cizēt diagnozi. Iespējams, ka pacientam ir arī 
kāda cita slimība, savukārt daļai (katram piek-
tajam, sestajam) HOPS slimnieku vienlaikus ir arī 
bronhiālā astma, un viņiem bez bronhus papla-
šinošajiem līdzekļiem obligāti jālieto arī inhalēja-
mie glikokortikoīdi.

Otrkārt, visi HOPS slimnieki nav vienādi – 
eksistē t.s. fenotipi. Piemēram, daļai pacientu 
klīniskajā ainā prevalē hronisks bronhīts (daudz 
krēpu), savukārt citiem – plaušu emfizēma (zema 
slodzes tolerance, apspīlēta krūškurvja sajūta). 
Daļai pacientu ir bieži slimības uzliesmojumi, 
citiem tādus vispār nenovēro. Bez iepriekš minē-
tajiem eksistē arī citi medikamenti un ārstēšanas 
iespējas, par kurām lemt tomēr ir pneimono-
loga kompetencē.

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

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

Kāpēc inhalācijas ierīcei 
ir tik liela loma?
Medikamentu inhalācijai ir ļoti liela priekšrocība – 
zāles nokļūst tieši elpceļos, tādējādi iespējams 

lietot desmitām reižu mazākas devas nekā iek-
šķīgi. 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!

Nespēja apgūt konkrēta inhalatora pareizas 
lietošanas instrukciju nav tikai bērnu problēma. 
Tā pārsteidzoši bieži ir problēma pieaugušiem 
pacientiem pat ar augstāko izglītību, nemaz neru-
nājot par vecāka gadagājuma HOPS slimniekiem. 
Ne velti dažas pēdējo gadu ārstēšanas vadlīnijas 
rekomendē pārbaudīt vecāka gadagājuma HOPS 
pacientu inhalatoru lietošanas tehniku katra (!!) 
ārsta apmeklējuma laikā.

Šobrīd astmas un HOPS slimnieku ārstēšanā 
ir pieejami desmit dažādi inhalatori. Tas ir ļoti 
labi, jo paver papildu iespējas piemeklēt opti-
mālo inhalatoru.

Jāpiebilst, ka daudzviet valstī ir Bronhiālās 
astmas un HOPS slimnieku apmācības kabineti, 
kuros strādā apmācītas māsas un speciālisti. Šiem 
kabinetiem ir tāmes finansējums un, piemēram, ar 
ārsta nosūtījuma par apmācību pie māsas pacien-
tam nekas nav jāmaksā.

Kāpēc HOPS slimniekam ir tik 
svarīgi saglabāt ikdienas fizisko 
aktivitāti, ja slodzes gadījumā 
viņš riskē izjust elpas trūkumu?
HOPS slimnieka elpceļi izelpā ir šaurāki nekā 
ieelpā, līdz ar to arī izelpa ir salīdzinoši ilgāka. 
Elpojot mierīgi, HOPS slimnieka pārmērīgi uzpūs-
tās plaušas pagūst iztukšoties, taču, elpojot bie-
žāk, tās arvien vairāk nepagūst izelpā pilnvērtīgi 
iztukšoties un var novērot papildu uzpūšanos. 
Slodzes gadījumā tas arī ir galvenais cēlonis, 
kāpēc slimniekam jāapstājas (viņš vienkārši vairs 
nespēj ieelpot!).
Jo netrenētāki un, atvainojiet, tizlāki mēs esam, 
jo vairāk slodzes gadījumā mēs hiperventilējam 
(elpojam biežāk un/vai dziļāk). Ja jūs regulāri 
nesportojat, mēģiniet paanalizēt savas sajūtas, 
skrienot pakaļ tramvajam vai ātrākā solī uzkāpjot 
3–4 stāvā. HOPS slimniekam veidojas apburtais 
loks. Slodzes gadījumā viņam ir elpas trūkums, 
tādēļ viņš no tās izvairās. Jo vairāk viņš izvairās, 
jo netrenētāks kļūst un attiecīgi vairāk hiperven-
tilē. Jo vairāk hiperventilē, jo pie mazākas slodzes 
parādās elpas trūkums, utt.
Tādēļ HOPS slimniekam obligāti jācenšas saglabāt 
ikdienas fiziskā aktivitāte, piemēram, nodarbojo-
ties ar nūjošanu. Iepriecina, ka Nacionālā rehabili-
tācijas centra Vaivari speciālisti profesionāli augstā 
līmenī ir uzsākuši ar plaušu slimībām (tai skaitā arī 
ar HOPS) sirgstošo pacientu rehabilitāciju.

Vai ar HOPS slimo arī sievietes?
Sievietei smēķēšanas sekas ir vismaz tikpat nopiet-
nas kā vīriešiem – katrs otrais smēķētājs nomirst 
priekšlaikus no smēķēšanas izraisītas slimības.

Vai HOPS (un plaušu vēzis) ir vīriešu slimība? 
Latvijā pārliecinoši JĀ, jo vēl 80-jos gados smē-
ķētāju vīriešu bija kādas 5–6 reizes vairāk nekā 
sieviešu (šobrīd regulāri smēķē 45–50% vīriešu 
un 15–20% sieviešu, savukārt pusaudžu vidū 
starpību faktiski vairs nevēro – ap 40%!). Tomēr 
pasaulē, piemēram, ASV tās arvien vairāk kļūst 
tieši par sieviešu slimībām. Kāpēc?

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

Otrkārt, tās negatīvā nozīmē ir «apzinīgākas» 
smēķētājas, jo «ievelk» tabakas dūmus dziļāk 
plaušās un ilgāk aiztur elpu ieelpā.

Treškārt, pusaudzēm vairāk nekā zēniem 
smēķēšana aizkavē normālu plaušu attīstību.

Ceturtkārt, šķiet, ka tieši sievietēm smēķētā-
jām HOPS un plaušu vēzis attīstās biežāk.

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, 
jādomā, pats sliktākais ir grūtnieces smēķē-
šana. Tā ir klaja vardarbība pret pašas bērnu.

Vai HOPS ir nāvējoša slimība?
JĀ. Šobrīd pasaulē HOPS ir trešais biežākais 
nāves cēlonis. Tieši ar pašu HOPS, progresē-
jot elpošanas nepietiekamībai (nosmokot!), 
nomirst ceturtā daļa slimnieku, savukārt 2/3 
gadījumu viņi mirst ar sirds un asinsvadu sli-
mībām vai plaušu vēzi. HOPS slimniekiem ir 
2–4 reizes augstāks miokarda infarkta, insulta 
vai pēkšņas nāves risks. Kāpēc tā? Šobrīd gan 
aterosklerozes, gan miokarda infarkta (sirds 
vainagartēriju vai tās zaru tromboze) attīstību 
pamatā skaidro ar iekaisumu. HOPS slimnie-
kiem no plaušām asinsritē «ieskalojas» ne tikai 
smēķēšanas toksiskie produkti, bet arī iekai-
suma mediatori. Vīriešiem asinsvadu bojājums 
vecina arī erektīlās funkcijas traucējumus. Daļa 
HOPS slimnieku novājē (mazinoties muskuļu 
masai), viņiem ir paaugstināts cukura diabēta 
un osteoporozes risks.

Pāragras nāves riska prognozei kopumā, kā 
arī mirstībai tieši ar sirds un asinsvadu slimī-
bām pazemināta plaušu funkcija (FEV
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rākas reizes būtiskāks faktors nekā holesterīna 
līmenis asinīs!

Ko HOPS pacients pats var darīt savas plaušu 
veselības labā?
Pirmkārt, atmest smēķēšanu. Gan šajā jautā-
jumā, gan vispār HOPS ārstēšanā nepārvērtē-
jami svarīga ir sadarbība ar savu ģimenes ārstu 
un plaušu slimību speciālistu.
Otrkārt, pareizi un regulāri visu gadu lietot ārsta 
ordinēto ārstēšanu, arī tajos gadījumos, ja šķiet, 
ka jūties labāk.

Treškārt, ievērot elementāru higiēnu – bie-
žāk mazgāt rokas, jo vīrusu infekcija («saauk-
stēšanās»), kas ir biežākais HOPS uzliesmojuma 
izraisītājs, tiek pārnēsāta galvenokārt ar rokām.

Ceturtkārt, katru gadu vakcinēties pret gripu!
Piektkārt, būt fiziski aktīvam ik dienu!
Jo mazāk HOPS pacients smēķē (nesmēķē!), 

jo aktīvāks ir ikdienā, jo ilgāk viņš dzīvo!

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Biežāk uzdotie 
jautājumi par HOPS
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TOMS ZVIRBULIS

Latvija ar lepnumu sevi sauc par zaļāko 
valsti Eiropā. Lielā mērā mēs to varam 
darīt milzīgo priežu un egļu mežu dēļ, 
kuri ir ierasta Latvijas ainavas sastāv-
daļa, galu galā latviešu priedes jau izse-
nis zināmas kā lieliski koki kuģu mastiem. 
Ne mazāk liela vērtība ir arī priežu un egļu 
skujām, kurās atrodas kādas ļoti vērtīgas 
vielas – poliprenoli.

Vairāk par to, kā poliprenoli var palīdzēt uzla-
bot mūsu veselību un dzīves kvalitāti, uz sarunu 
esmu aicinājis uzņēmuma SilvExpo valdes locekli 
Uģi Klētnieku.

– Īsumā pastāstiet, kas ir poliprenoli un kāda 
ir to loma cilvēka organismā.
– Augos ir dažādas vielas – antioksidanti, vitamīni 
un citas. Šīs vielas pilda konkrētas funkcijas. Pie-
mēram, polifenoli, kas atrodas mellenēs un dažā-
dos zaļajos augos, pasargā tos no saules radiācijas, 
temperatūras svārstībām un mehāniskiem bojā-
jumiem. Dabā mēdz būt periodi, kad lietus nelīst 
nedēļām ilgi, un tieši šīs vielas palīdz augam sagla-
bāt dzīvību. Cilvēka organismā ir līdzīgi. Mums 
gan ir sava antioksidatīvā sistēma, un fermenti 
stipri atšķiras no tiem, kas ir sastopami augos, 
tomēr princips ir tāds pats. Ja mēs dabas vielas 
ekstrahējam, tad tās tādas pašas funkcijas mēģina 
pildīt arī cilvēka organismā. Viena no tādām vie-
lām ir poliprenoli, kas ir atrodami augu lapās un 
skujās. Cilvēka organismā ir līdzīgas vielas doli-
holi, kas sintezējas aknās. Tā ir universāla viela, kas 
vajadzīga šūnu membrānu un receptoru sintēzē 
un tamlīdzīgos procesos. Īpaši lielā apjomā polip-
renoli ir sastopami kailsēkļos – ginka lapās, kā arī 
priežu un egļu skujās. Tie ir seni augi, un pasaulē 
agrāk bija tikai viens centrs Ļeņingradā (tagadējā 
Sanktpēterburgā) ar filiāli Latvijā, kur tika pētītas 
un iegūtas šīs vielas. Šobrīd ar skuju pārstrādi un 
poliprenolu saturošu preparātu ražošanu nodar-
bojas Krievijā un arī Latvijā.
– Kādus vērtīgus produktus var iegūt no 
skujām? 
– No skujām var iegūt ļoti daudz vērtīgu pro-
duktu, piemēram, ēteriskās eļļas. Tiek veikti 
pētījumi, kā šīs vielas darbojas vēža ārstēšanā. 
Piemēram, igauņu speciālisti ir pētījuši priedes 
ēterisko eļļu ietekmi uz krūts vēža pacientiem. 
Skuju priekšrocība ir tā, ka tās visu gadu ir zaļas 
un poliprenolus no tām iespējams iegūt arī 
ziemā, kamēr citviet pasaulē tas tiek iegūts no 
tādiem augiem kā lucerna, kas ir sezonāls augs. 
Tas ir resurss, kuru pie mums pagaidām neiz-
manto pilnībā. Ķīnā tiek pārstrādātas arī ginka 
lapas, no kurām iegūst ekstraktu. No tā savukārt 
var iegūt vērtīgos poliprenolus. Šobrīd Latvijā 
no vienas tonnas skuju iegūst 80 gramus polip-
renola. Tātad tas ir dārgs process. Skujās ir arī 
daudz citu veselīgu vielu, piemēram, terpēni, ko 
satur Biolat ražotā izejviela silbiols un kas ir arī 
pretvīrusu preperāta Virogēls sastāvā. Daudzās 
tabletēs pret kakla sāpēm ir sastopami skuju 
ekstraktu produkti, tāpat šie ekstrakti tiek plaši 
izmantoti kosmētikā. Tiek iegūti arī dažādi pro-
vitamīni (vitamīni E un C), omega taukskābes.
– Kādas ir līdz šim zināmās poliprenolu labās 
īpašības? 
Latvijā poliprenolu iegūšanas metodes un iespē-
jamo to pielietojumu sāka pētīt profesors Māris 
Daugavietis. Tālākos pētījumos viņš izvērtēja 
poliprenolu iespējamo medicīnisko pielieto-
jumu dažādu patoloģiju gadījumā. Šī produkta 

lietderība ir pierādīta klīniskajos pētījumos. 
Uzņēmumam Biolat mūsu komanda pievienojās 
ar mērķi izpētīt poliprenolu iespējamo pielieto-
jumu medicīnā. Viena no manām kolēģēm šobrīd 
par šo tēmu veic pētījumu Latvijas Universitā-
tes Medicīnas fakultātes doktorantūrā. Mēs arī 
mēģinām radīt jaunus produktus no polipreno-
liem. Ir vairāki pētījumi ar dzīvniekiem, kuros mēs 
esam secinājuši, ka poliprenoli uzlabo dzīvnieku 
muskuļu spēku, izturību. Mēs esam veikuši pētī-
jumus ar pacientiem, kuri saņem statīnus – medi-
kamentus, kas samazina holesterīna līmeni asinīs. 
Viena no statīnu blaknēm ir muskuļu nespēks, 
vājums. Cilvēkam, kurš nav fiziski aktīvs, tas 
varbūt nav aktuāli, bet mūsdienās, kad sports 
ir ievērojama daudzu cilvēku dzīves sastāvdaļa 
līdz pat 70 gadu vecumam un varbūt vēl ilgāk, 
tā ir pat ļoti aktuāla problēma. Mēs veicām pētī-
jumu ar šādiem pacientiem, un konstatējām, ka, 
pievienojot terapijai poliprenolus un koenzīmu 
Q10, šāda produktu kombinācija spēj mazināt 
blaknes, ko izraisa statīni. Mēs esam veikuši arī 
sporta pētījumu par poliprenolu iedarbību, un 
šobrīd tiek apkopoti tā rezultāti. Pēc provizoriska-
jiem datiem mēs varam diezgan droši spriest, ka 
uzlabojas sportista eksplozīvais spēks un slodzes 
izturība. Izmantojot velotrenežierus, tika mērīts, 
cik lielu slodzi var izturēt cilvēka organisms. Bez 
poliprenolu lietošanas intensīvas slodzes aps-
tākļos sportisti spēja izturēt 20 minūtes, bet, lie-
tojot poliprenolus, sportisti varēja pedāļus mīt 
par vidēji trim minūtēm ilgāk un ar lielāku slo-
dzi. Šādi rezultāti ļauj diezgan droši prognozēt, 
ka sportiskais sniegums, pateicoties polipreno-
liem, uzlabosies. Mēs strādājam arī ar atsevišķiem 
sportistiem. Jānis Leitis, sportists, kurš lieto mūsu 
ražotos preparātus, 400 metru skrējienā nesen 
uzstādīja Latvijas rekordu.
Mūsu mērķis ir iekļaut poliprenolus produktos, 
kurus cilvēki varētu izmantot ikdienā. Tāpat tiek 
pētīta šo preparātu ietekme uz pacientiem ar 
nopietnām sirds slimībām. Krievijā notiek pētī-
jumi par poliprenolu labvēlīgo ietekmi uz aknu 
slimībām. Ir konstatēts, ka poliprenoli palīdz arī 
pret vairākām neirodeģeneratīvām slimībām.
– Vai šīs vielas mēs varam uzņemt tikai ar 
dažādiem preparātiem, vai arī tās sintezē 
mūsu pašu organisms?

– Aknās sintezējas doliholi, un visvairāk tie ir sasto-
pami orgānos, kas visintensīvāk strādā. Visvairāk 
to ir atsevišķos smadzeņu centros, aknās un sirdī. 
Ja runājam par muskuļiem, tad šūnu mitohondriju 
visvairāk ir sirds muskuļos. Mitohondriji dod šūnai 
enerģiju un veido aptuveni 10% no cilvēka svara. 
Tauku šūnās to ir mazāk, bet muskuļu, smadzeņu 
un aknu šūnās to ir ļoti daudz. Mitohondriju dzīves 
cikls ir 8–10 dienas, un tie nepārtraukti sintezējas 
no jauna. Trenējoties mitohondriju daudzums 
organismā palielinās. Jo vairāk šo mitohondriju ir, 
jo vairāk enerģijas var saražot šūna, un mūsu spor-
tiskie rezultāti uzlabojas. Sirds šūnā mitohondriju 
ir daudz, jo sirds strādā nepārtraukti, un tas ir ļoti 
svarīgi. Ja mitohondriju skaits samazinās, rodas 
problēmas ar sirdsdarbību. Cilvēkam novecojot, 
mitohondriji tiek ražoti mazākā skaitā, un cilvēka 
organisms sāk «nolietoties». Vielas, par kurām 
mēs runājam, ir svarīgas mitohondriju enerģi-
jas ražošanai.
– Ar kādiem pārtikas produktiem mēs varam 
uzņemt poliprenolus un cik lielā mērā apstrā-
dātu produktu lietošana uzturā ietekmē šo 
vielu uzņemšanu?
– Doliholi nelielā daudzumā ir atrodami jēlās zivīs. 
Protams, tos var atrast zaļajos augos, bet tur to ir 
ļoti maz. Atcerieties, no tonnas skuju mēs iegūs-
tam tikai 80 gramus poliprenolu! Ar dabas vielām 
ir kāda problēma. Ja mēs apēdam ogu, tās miziņā 
ir labas vielas, bet miziņa sastāv arī no celulozes, 
kuru nešķeļ ne zarnu fermenti, ne kuņģa fermenti, 
un ļoti maza daļa no šīm labajām vielām uzsūcas 
organismā. Tāpēc tiek ražoti dažādi augu eks-
trakti, kurus manis minētās organisma sistēmas 
var pārstrādāt un uzņemt. Esošie pētījumi par to, 
kas notiek šūnu līmenī, kad mēs uzņemam šīs vie-
las, ir nepilnīgi. Šobrīd tiek veidoti jauni produkti, 
kuru mērķis ir iedarboties uz organismu jau šūnu 
līmenī. Tāpēc šo produktu cena var būt augsta, 
jo to kvalitāte ir ievērojami labāka nekā tiem pro-
duktiem, ar kuriem esam saskārušies iepriekš. Ar 
pārtiku vasarā faktiski var uzņemt visus nepie-
ciešamos vitamīnus, tajā pat laikā ir ļoti sarežģīti 
uzņemt visas organismam nepieciešamās vielas.
– Vai cilvēka organismā var būt poliprenolu 
deficīts, līdzīgi kā tas ir ar vitamīniem?
– Ar vitamīniem, ja mēs lietojam pareizu uzturu, 
problēmām nevajadzētu rasties. Visbiežāk ir 

vērojams D3 vitamīna deficīts, ja ir maz saules, 
kā tas bija šovasar. Mūsu sporta pētījumā atklā-
jās, ka sportistiem pavasarī D3 vitamīna koncen-
trācija organismā bija stipri zem normas, jo tas ir 
atkarīgs no saules. Pārējie vitamīni bija normālā 
līmenī. Vēl varētu būt problēma ar B12 vitamīnu, 
bet tas vairāk attiecas uz cilvēkiem, kuri nelieto 
gaļu. Ir vielas, kuras organismam ir nepiecieša-
mas, piemēram, dažādi provitamīni. Tie ir vaja-
dzīgi, lai pasargātu organismu no novecošanas 
un dažādām citām izmaiņām, to vidū no vēža 
šūnu rašanās. Doliholu deficīts veidojas, tiklīdz ir 
problēmas ar aknām. Šādas problēmas var ras-
ties, lietojot daudz alkohola, vai arī cilvēkam ir 
izrakstīti kādi spēcīgi vai ilgstoši lietojami medika-
menti. Ir retas ģenētiskas slimības, kas pasliktina 
doliholu sintēzi organismā. Pie daudzām slimī-
bām zems doliholu līmenis ir viens no slimību 
raksturojošajiem faktoriem. Tam gan pagaidām 
trūkst konkrētu zinātnisku pētījumu, kas varētu 
šo apgalvojumu apstiprināt. Ja dolihola līmenis 
ir zems, tad arī imūnsistēma strādās sliktāk. Tātad 
doliholi spēj stiprināt imunitāti.
Vēl gribu pieminēt tādu lietu kā pārslodze vai 
ilgstoša slodze. Elites sportistiem, dienā trenējo-
ties pusotru stundu un vairāk, organismā notiek 
ievērojamas izmaiņas, muskuļi nespēj atjauno-
ties pietiekami ātri, un pie augstām slodzēm tiek 
konstatēta paaugstināta kreatīna kināze. Mūsu 
preparāts ir lielisks veids, kā veicināt jaunu šūnu 
mitohondriju veidošanos.
– Ar pārtiku uzņemtie poliprenoli aknās trans-
formējas par doliholfosfātiem un piedalās 
glikoproteīna sintēzē. Uz šo proteīnu bāzes 
veidojas šūnu receptori adrenalīnam, insulī-
nam, estrogēnam un citiem hormoniem, kā 
arī hormonu preparātiem ar ārstniecisku pie-
lietojumu. Kā, piemēram, poliprenoli var palī-
dzēt ārstēt cukura diabētu, kam raksturīgs 
insulīna deficīts?
– Par diabētu es nepateikšu, bet poliprenoli 
noteikti var palīdzēt cilvēkiem ar sirds mazspēju. 
Mūsu veidotā pētījumā piedalās arī Latvijas kar-
diologi, lai izpētītu poliprenola ietekmi uz slimī-
bas gaitu un statīnu izraisītajām blaknēm. Krievijā 
tiek veikts liela mēroga klīniskais pētījums par to, 
kā poliprenolu lietošana ietekmē akūta koronāra 
sindroma slimniekus. Lielākā problēma gan vēl 
arvien ir ar sirds mazspējas pacientiem, jo viņiem 
sirds muskuļu šūnās trūkst mitohondriju. Tas savu-
kārt nozīmē, ka sirdij ir grūti veikt savus pienāku-
mus, jo tai vienkārši trūkst enerģijas.
Krievijā poliprenoli ir atzīts līdzeklis aknu slimību 
ārstēšanai, un ir veikti vairāki nopietni pētījumi, 
kuros piedalījās pacienti ar smagām aknu slimī-
bām, piemēram, aknu cirozi.
– Poliprenoli labvēlīgi ietekmē lipīdu līmeni, 
vai nākotnē tos varētu izmantot kā statīnu 
aizstājējus? 
– Protams, poliprenoliem ir tendence samazināt 
lipīdu līmeni, bet šie skaitļi nav tik lieli. Pie ļoti 
augsta holesterīna līmeņa būtu jālieto citi līdzekļi, 
kas palīdz samazināt holesterīna līmeni. Tik mul-
tifunkcionāls šis produkts tomēr nav.
– Kādus poliprenolu preparātus ir iespējams 
iegādāties jau tagad, un cik tie maksā?
– Šobrīd mēs esam veiksmīgi pabeiguši pētījumu 
produktam Kardiopren. Mēs pētījām preparāta 
ietekmi uz statīnu izraisītām blaknēm. Ir pilnas 
aptiekas ar līdzīgiem preparātiem, bet to devas ir 
pārāk mazas, lai sniegtu ievērojamu efektu, kāds 
tas ir biotehnoloģiski ražotiem produktiem. Tāpēc 
varbūt arī minētais produkts nav tik lēts. Tas ir pie-
ejams gan aptiekās, gan sporta uztura veikalos, 
kur tas ir nopērkams daudz lētāk.

Uģis Klētnieks: «Mēs esam veikuši pētījumus ar pacientiem, kuri saņem statīnus – 
medikamentus, kas samazina holesterīna līmeni asinīs. Viena no statīnu blaknēm ir 
muskuļu nespēks, vājums. Pievienojot terapijai poliprenolus un koenzīmu Q10, šāda 
produktu kombinācija spēj mazināt blaknes, ko izraisa statīni. Poliprenoli noteikti 
var palīdzēt cilvēkiem ar sirds mazspēju.»
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veselības avīze

ILONA NORIETE

Stress ir ikdienas pavadonis daudziem no 
mums. Pārslodze darbā un mājās, kon-
flikti ģimenes lokā, kāda tuvinieka pēk-
šņa, smaga saslimšana vai pat nāve – tie 
ir tikai daži no iemesliem, kas var pro-
vocēt stresa rašanos. Ja šīs problēmas 
netiek risinātas un novērstas, iespējams, 
varam iedzīvoties nopietnās veselī-
bas problēmās.

Kā saudzēt savu organismu un pasargāt no stresa 
radītām negatīvajām sekām – par to saruna ar 
Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti ģime-
nes ārsti Līgu Kozlovsku.

– Šobrīd daudziem dzīves ritms ir ļoti straujš, 
un teju uz katra soļa gadās kāds stresu vei-
cinošs faktors. Viens pieradis visu uztvert 
ar vēsu prātu, savukārt cits jebkuru noti-
kumu ļoti ņem pie sirds. Rezultātā ilgstošs 
sasprindzinājums var veicināt dažādu vese-
lības problēmu rašanos. Kas ir visbiežākie 
stresa izraisītāji?
– Stress ir organisma reakcija uz dažādiem nelab-
vēlīgiem faktoriem. Gan ārējiem, gan iekšējiem. 
Piemēram, darba apstākļi, aukstums, karstums, 
attiecības ģimenē, vardarbība ir ārējie faktori, 
savukārt bada sajūta, sāpes, bailes u.c. ir iekšējie 
faktori. Organisma spēja uz to reaģēt ir sava veida 
mehānisms, kas palīdz mums pielāgoties dažā-
dām vides izmaiņām, jaunam dzīves ritmam un 
citiem apstākļiem. Stress ir normāla cilvēka dzīves 
sastāvdaļa, jo tādā veidā, lai tiktu galā ar ikvienu 
problēmu, tiek mobilizētas organisma psihiskās, 
fizioloģiskās un enerģētiskās rezerves. Cilvēks ir 
gatavs reaģēt uz jebkādām pārmaiņām. Pozitīvu 
emociju izraisītais stress rada labu pašsajūtu un 
garastāvokli, uzlabojas imūnsistēmas darbība un 
var pat pazust slimību simptomi. Pozitīvas emoci-
jas dod stimulu un paver ceļu mūsu izaugsmei. Arī 
negatīvās emocijas līdz zināmai robežai var kalpot 
kā stimuls, taču, ja to ir par daudz un tiek pārkāpta 
robeža, kas katram cilvēkam ir citāda, rodas adap-
tācijas traucējumi. Mūsu organisms netiek galā ar 
problēmām, nespēj piemēroties, un parādās vese-
lības traucējumi. Dažreiz, par laimi, pacientam šie 
traucējumi ir viegli, un viņš ar stresa sekām tiek 
galā pats, bet, ja problēma ir nopietnāka, noteikti 
ir vajadzīga ne tikai ģimenes ārsta, bet reizēm arī 
psihiatra vai psihoterapeita palīdzība.
Ja cilvēkam ir laba veselība un adaptācijas spējas, 
viņš var uzņemt lielu stresa devu un tikt ar to galā. 
Taču jāņem vērā, ka stresa laikā organisms strādā 
pastiprinātā režīmā – tajā vairāk izdalās bioloģiski 
aktīvās vielas. Ja stresa slieksnis ir pārāk augsts, 
mēs izpumpējamies un organismā sāk pietrūkt šo 
vielu. Piemēram, tā paša magnija, kas nodrošina 
normālu vielmaiņu un enerģiju. Tieši magnijs ir 
viens no elementiem, kas piedalās ļoti daudzos 
svarīgos organisma procesos. Gādā, lai labi strā-
dātu gan sirds, gan muskuļi, gan smadzenes. Ja šī 
mikroelementa pietrūkst, cilvēks to var izjust kā 
sirdsklauves, svīšanu, nemieru, muskuļu kramp-
jus, roku trīci u.c. nepatīkamus simptomus. Pro-
tams, šādi simptomi var būt arī pie dažādām citām 
saslimšanām, bet tikpat labi tas var būt tieši mag-
nija trūkums, kas radies stresa rezultātā. Nega-
tīvas emocijas, ko rosina, piemēram, bezdarbs, 
konflikti ģimenē, tuvinieka zaudēšana, citi nepa-
tīkami notikumi, rada pārdzīvojumus. Sākumā 
to saucam par stresu, taču ar laiku tas var pār-
iet nopietnās psihiskās slimībās, dziļā depresijā. 
Magnijs ir dabīgs nervu sistēmas nomierinātājs 

un, uzņemot to papildus, var palīdzēt, ja cilvēks 
bieži atrodas stresa situācijās. Tas gan nepalīdzēs 
nopietnu saslimšanu gadījumā.
– Kādas pazīmes var liecināt par stresu un kā 
tas visbiežāk izpaužas?
– Muguras sāpes, galvas sāpes, miega traucē-
jumi vai bezmiegs, murgi, zobu griešana miegā, 
saasinājies dermatīts vai ekzēma un ar to saistītā 
nieze, menstruālās sāpes, asinsspiediena paaug-
stināšanās, apetītes zudums vai arī tieši pretēji – 
kāre uz saldumiem var liecināt par paaugstinātu 
stresa līmeni. Acs plakstiņa raustīšanās, krampji 
kājās. Arī tam, ka cilvēks bieži slimo ar saaukstēša-
nās slimībām, cēlonis var būt pārlieku liels stress.
– Vai arī citas sūdzības, piemēram, nogurums, 
trauksme, apātija, enerģijas zudums ir bieži 
simptomi, par ko sūdzas pacienti?
– Ļoti bieži. Tie ir depresijas simptomi, ko mēs, 
ģimenes ārsti, redzam savā praksē. Tāpat arī 
nomāktību, bezmiegu, baiļu sajūtu, raudulību. 
Trauksme var parādīties kopā ar sirdsklauvēm, 
svīšanu, dūrieniem sirdī, galvas reiboņiem. Pret 
to jāizturas ļoti nopietni. Pati smagākā situācija 
ir tad, kad cilvēkam saistībā ar šiem simptomiem 
parādās suicidālas jeb pašnāvības domas – tie ir 
stāvokļi, kad reizēm jāmeklē palīdzība pat spe-
cializētajos stacionāros.
– Kā stress ietekmē attiecības ģimenē – gan 
pieaugušo, gan bērnu un vecāku starpā?
– Ja cilvēks ilgstoši ir bez darba, kādu tuvinieku 
piemeklējusi smaga slimība, ģimenē gaidāma 
šķiršanās un valda nesaskaņas, tad tās ir prob-
lēmas, kuras ārsti nevar atrisināt. Šādās ģimenēs 
arī attiecības starp vecākiem un bērniem var būt 
saspīlētas, bērns var justies nevajadzīgs un vien-
tuļš. Šāds bērns arī biežāk slimo, jo, tikai slimojot, 
viņš var saņemt kaut nedaudz mīļuma. Diem-
žēl ne ģimenes ārsts, ne psihiatrs nevar dzīvot 
dzīvi konkrētā pacienta vietā. Tas noteikti ir jādara 
pašam pacientam un viņa ģimenes locekļiem. 

Mēs savu iespēju robežās varam palīdzēt, parādīt 
ceļu, kā būtu vieglāk risināt problēmu. Visgrūtāk 
ir redzēt, kā šādās situācijās, dzīvojot pastāvīgā 
stresā, cieš bērni.
– Īpaši pavasaros cilvēkiem iestājas spēku 
izsīkums, organismam trūkst rezervju. Kādus 
padomus jūs dodat saviem pacientiem šajā 
laika posmā?
– Šo parādību izraisa vitamīnu un minerālvielu – C, 
B grupas vitamīnu, cinka, magnija utt. – nepietie-
kamība cilvēka organismā. Mēs esam smalka dzī-
vības forma, kurā notiek ļoti sarežģīti bioķīmiski 
vielmaiņas procesi. Svarīgi, lai organismā viss 
būtu līdzsvarā. Tādēļ pavasarī vairāk vajadzētu 
ēst zaļumus, dārzeņus un augļus, lai atjaunotu pa 
ziemu izsīkušos vitamīnu un minerālvielu krāju-
mus. Nedrīkst aizmirst arī zivis, gaļu, olas, piena 
produktus, riekstus un augu eļļas, kā arī sulas – 
tas viss ir ļoti nepieciešamas mūsu organismam. 
Par gaļu un zivīm runājot, labāk izvēlēties nevis 
konservētos produktus, desas vai cīsiņus, bet gan 
svaigu gaļu un zivis un tās pagatavot, iegūstot 
daudz kvalitatīvāku un labāku pārtiku. Noteikti 
nedrīkst aizmirst par brokastīm, kas dod mums 
enerģiju dienas darbu uzsākšanai. Lai vielmaiņas 
procesi varētu noritēt pareizi, ir nepieciešams ik 
dienu uzņemt līdz pat diviem litriem ūdens.
– Vai, lietojot uzturā pietiekami daudz mag-
nija, ir iespējams samazināt stresa līmeni?
– Magnijs, kā jau minēju, ir dabīgs nervu sistēmas 
nomierinātājs un var palīdzēt tikt galā ar stresu. 
Turklāt šī minerālviela ir ļoti daudzos produktos. 
Ja mēs pilnvērtīgi ēstu, lielākoties savu organismu 
varētu ar magniju nodrošināt. Taču mūsu ikdienā 
lietotajā pārtikā magnijs nav pietiekamā dau-
dzumā. Vieni cilvēki pilnvērtīgi neēd, citi ievēro 
kaut kādas diētas. Rezultātā magnija organismā 
trūkst. Tādēļ, ja magniju nepietiekami uzņem ar 
pārtiku, to vajadzētu lietot papildus. Ar dažādiem 
uztura bagātinātājiem vai kā medikamentu kopā 

ar B6 grupas vitamīnu, jo tieši šis vitamīns palīdz 
magnijam labāk uzsūkties caur kuņģa-zarnu 
traktu un veiksmīgāk nonākt organisma šūnās.
– Kas notiek, ja mūsu organismā trūkst 
magnija? 
– Ja tā ir, tad sūdzības varētu būt par nespēku, 
galvassāpēm, baiļu sajūtu, nemieru, trauksmi, 
ko īstenībā var saukt par stresu, depresijas simp-
tomiem. Ja magnija trūkums organismā ir ievē-
rojams, tādā gadījumā rodas sāpes, saspringums 
muskuļos, arī krampji kāju ikros, it sevišķi naktīs. 
Magnijs ir ļoti nozīmīga minerālviela, kas pieda-
lās šūnu vielmaiņas procesos un mūsu enerģi-
jas atjaunošanā.
– Tie, kas lasīs šo rakstu, var arī nospriest: 
papildus neko nelietošu, bet centīšos nepie-
ciešamo magniju uzņemt ar pārtiku. Vai tas ir 
iespējams, un ko vajadzētu ēst?
– Magnijs ir dažādos vienkāršos produktos: 
kviešu izstrādājumos, zivīs, riekstos, auzu pār-
slās, zaļumos, dažādos dārzeņos, arī rozīnēs, banā-
nos, kakao, šokolādē. Līdz ar to šis pārtikas loks 
ir samērā plašs. Tomēr ir arī monētas otra puse: 
šos produktus mēs pārsvarā neēdam tādā dau-
dzumā, lai magniju uzņemtu pietiekami.
Ja mēs skatāmies sabalansēto uztura piramīdu, 
ko iesaka uzturspeciālisti, tad no šīs piramīdas 
tā pamatbāze, kas mums būtu visvairāk jāēd, ir 
dārzeņi, augļi, zaļumi. Un otrā sadaļā ir, teiksim, 
kvieši jeb maizes izstrādājumi, bet nekādā ziņā 
ne baltmaize. Tieši pārtikas piramīda uzturā ir 
svarīga, jo tā nodrošina balansu. Šobrīd daudzas 
diētas, ko cilvēki piekopj, lai novājētu, nedarbo-
jas pareizi attiecībā uz sabalansētā uztura reko-
mendācijām, piemēram, cilvēki pārāk daudz ēd 
vienveidīgu pārtiku. Un beigu beigās magnija 
tad arī pietrūkst.
– Kādi ir jūsu ieteikumi stresa profilaksei? Kam 
būtu jāpievērš vislielākā uzmanība?
– Visvieglāk ir sākt ar fiziskām aktivitātēm un 
veselīgu, darba slodzei atbilstošu uzturu, kurā 
netrūktu magniju saturošu produktu. Taču, tā 
kā stresa cēloņi lielākoties ir meklējami nepie-
tiekamā atpūtā un emocionālā pārslodzē, to, cik 
liels ir stresa līmenis, parāda miega kvalitāte. Tādēļ 
būtu jāmēģina vienmēr labi izgulēties. Vēl būtu 
nepieciešams reizi gadā aiziet pie sava ģimenes 
ārsta uz profilaktisko apskati, lai pārliecinātos, ka 
stresa cēlonis tomēr nav veselības problēmas. 
Vajadzētu mēģināt saprast, kas ir jūsu stresa cēlo-
nis un iespēju robežās risināt šo problēmu. Ja šajā 
procesā nonākam pie atziņas, ka pastāv lietas, 
ko reizēm nav iespējams mainīt, arī tad par tām 
var un vajag izrunāties ar sev tuviem cilvēkiem, 
draugiem vai kādu speciālistu, kas jūs uzklausīs 
un sapratīs. Iespējams, tādā veidā spriedzi vismaz 
daļēji varēs mazināt. 
– Kā vislabāk nostiprināt savus spēkus pret 
dažāda veida stresoriem?
– Nekādu brīnumzāļu jau nav, ir labi zināmais 
veselīgais dzīvesveids – laikā paēst, iet pastaigā-
ties svaigā gaisā, pēc iespējas vairāk kustēties, labi 
izgulēties, uzturēt līdzsvaru starp garīgo un fizisko 
slodzi. Cilvēks nevar strādāt bez apstājas. Ir vaja-
dzīga atpūta gan prātam, gan miesai. Apsveicami, 
ja ir pozitīvas emocijas, atbalsts no ģimenes, drau-
giem, kaimiņiem, darbabiedriem. Ideāli, ja nega-
tīvo stresa vidi izdodas izmainīt pašam. Varbūt 
vienu otru reizi nav par sliktu atzīt arī savu vainu 
un pateikt otram vārdiņu «piedod», lai savstar-
pējās attiecības veidotos pozitīvas. Tas būs labs 
pamats stresa mazināšanai. Tāpat mums vajag 
veidot laimes sajūtu. Un pateikt paldies Dievi-
ņam par šo brīdi, kurā dzīvojam, un to, ka mums 
apkārt ir labi cilvēki.

Stress bruģē ceļu uz slimībām

Līga Kozlovska: «Magnijs ir viens no elementiem, kas piedalās ļoti daudzos svarīgos 
organisma procesos. Gādā, lai labi strādātu gan sirds, gan muskuļi, gan smadzenes. 
Ja šī mikroelementa pietrūkst, cilvēks to var izjust kā sirdsklauves, svīšanu, nemieru, 
muskuļu krampjus, roku trīci u.c. nepatīkamus simptomus.»
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ZINAIDA RESSELE

Šodien hroniska obstruktīva plaušu sli-
mība (HOPS) ir piektais izplatītākais 
priekšlaicīgas nāves iemesls pasaulē. Pēc 
Pasaules Veselības organizācijas datiem, 
2030. gadā tā būs 3. vietā.

«HOPS neattīstās gada vai divu laikā,» uzsver Dau-
gavpils reģionālās slimnīcas pneimonoloģe Lilita 
Mitrofanova. «Šī slimība rodas pakāpeniski, kai-
rinātājam ilgstoši iedarbojoties uz bronhu gļot-
ādu. Šī kairinājuma dēļ notiek bronhu sieniņu 
restrukturizācija un pakāpeniska, neatgriezeniska 
to sašaurināšanās. Mēs nevaram kaut ko iztīrīt, 
izslaucīt, lai viss atkal būtu kārtībā. Mēs varam 
procesu tikai piebremzēt, palīdzēt pacientam jus-
ties labāk un dzīvot ilgāk.»

– Vai HOPS ir tikai smēķētāju slimība, vai 
arī ir citas riska grupas? Kāds parasti ir jūsu 
pacientu vecums?
– Jebkura saslimšana ir ģenētiski noteikta: cil-
vēkam ir nosliece uz to vai citu slimību. Viņš var 
smēķēt visu mūžu, bet neizjust plaušu problēmas. 
Tajā pašā laikā viņam var būt kāda cita vaina: sirds 
asinsvadu patoloģija, kuņģa zarnu trakta slimības 
vai vēl kas cits.
Ar HOPS slimo 8–10% iedzīvotāju, starp smēķētā-
jiem tādu ir vairāk – 15–20%. Tātad katrs piektais. 
Starp cilvēkiem ar šo slimību smēķētāju īpatsvars 
ir ap 80%.
HOPS pacientu vidū ir cilvēki, kuri ilgstoši – vai-
rāk nekā 10–15 gadus – strādā kaitīgos aps-
tākļos (putekļi, piedūmojums, metināšana, 
ilgstošs kontakts ar aktīvām ķīmiskām vielām) 
un pastāvīgi elpo gaisu ar augstu ļoti sīku daļiņu 
koncentrāciju, kas kairina elpceļus. Visās it kā 
nekaitīgajās ražotnēs, kur nav uzstādītas vai 
nedarbojas speciālas ventilācijas sistēmas vai 
arī paši strādnieki neievēro elementārus aiz-
sardzības pasākumus, pastāv ļoti augsts HOPS 
saslimšanas risks. Arvien biežāk pie mums 
nonāk pacienti, lai apstiprinātu vai izslēgtu 
saslimšanu ar HOPS.
Tā kā slimība attīstās pakāpeniski, ilgstošā laika 
posmā, tad noteikt HOPS diagnozi pacientiem, 
kas jaunāki par 40 gadiem, nebūtu īsti korekti. 
Taču ir arī izņēmuma gadījumi. Piemēram, ja kai-
rinātājs uz cilvēka elpošanas sistēmu iedarbojas 
ļoti agresīvi, viņam ir spilgti izteikta ģenētiskā 
predispozīcija un arī par plaušu audu elasticitāti 
atbildīgā α1 antitripsīna deficīts. Tas viss kopumā 
ievērojami ietekmē HOPS attīstību.
– Kā notiek HOPS diagnostika? Vai tā pacien-
tiem ir viegli pieejama?
– Lai noteiktu pareizu diagnozi un nozīmētu ārstē-
šanu, mēs ņemam vērā simptomus un vairāku 
izmeklējumu rezultātus.
Galvenais HOPS diagnostikas veids ir spirometrija. 
Lai kā cilvēks varbūt sūdzētos, lai cik stipri izteikta 
viņam būtu aizdusa un klepus, lai cik ilgi viņš būtu 
smēķējis vai strādājis kaitīgos apstākļos, ja uz 
elpošanas funkciju tas nav atstājis iespaidu, tad 
tas nav HOPS. Tā varētu būt cita plaušu slimība.
HOPS diagnostikas programmā ir iekļauts rent-
gens (atklāj arī citas slimības, tostarp audzējus), 
datortomogrāfija, krēpu izmeklēšana, asins gāzu 
sastāva analīze, kā arī kardioloģiskas pārbaudes, 
lai apstiprinātu vai izslēgtu slimības rezultātā 
radušās sirds patoloģijas, dažādas sirds un plaušu 
asinsvadu izmaiņas.
Ja ir radušās noteiktas aizdomas, mēs nozīmē-
jam α1 antitripsīna analīzes – tas ir specifisks 

ferments, kas atbild par plaušu audu elastici-
tāti. Pastāv uzskats, ka Baltijas iedzīvotājiem ir 
nosliece uz šī fermenta deficītu. Lai izslēgtu citas 
nopietnas saslimšanas, pacientiem reizēm 
veic fibrobronhoskopiju.
Visi nosauktie diagnostiskie izmeklējumi ir pie-
ejami pacientiem.
– Vai HOPS ir iespējams sajaukt ar kādu citu 
slimību? 
– Ļoti bieži HOPS simptomi tiek «norakstīti» uz 
sirds asinsvadu slimību rēķina, jo nereti šiem 
pacientiem ir arī sirds asinsvadu sistēmas pato-
loģijas. Taču, ja pacientam ir labi kontrolēta sirds 
asinsvadu sistēmas slimība – ievietoti stenti, viņš 
pareizi lieto medikamentus –, kāpēc gan viņam 
vajadzētu būt aizdusai un klepum? Pie mums aiz-
dusu un klepu parasti uzskata par sirds asinsvadu 
sistēmas slimību pazīmi, taču īstenībā pacien-
tam var būt plaušu, bronhu patoloģija. Tad, kad 
šie pacienti sāk lietot inhalatorus, viņu pašsajūta 
ievērojami uzlabojas. Tāpēc daudzi kardiologi 
sūta pie mums uz konsultāciju savus pacientus, 
lai izslēgtu plaušu slimību diagnozi.
– HOPS tiek klasificēta pēc smaguma pakāpes. 
Kādā slimības stadijā pacienti parasti vēršas 
pie pneimonologa?
– Tā kā slimība attīstās pakāpeniski, tad simpto-
miem – klepum, krēpām, pastiprinātam nogu-
rumam – cilvēki bieži vien nepievērš uzmanību. 
Smēķētāji vispār kaut ko pamana tikai tad, kad 
krūtīs jau «burbuļo». Viņi pat neapjauš, ka viņiem 
trūkst gaisa! Tikai pēc mērķtiecīgas iztaujāša-
nas noskaidrojas: pacients ir sācis ātrāk nogurt, 

sliktāk panes fizisku slodzi, jūt citādu sirdsdar-
bību (sirds bez skābekļa darbojas ar pārslodzi), 
biežāk saaukstējas.
Taču visus savus simptomus viņi bieži noraksta uz 
vecuma, noguruma, stresa rēķina. To, ka viņam ir 
grūti elpot, cilvēks saprot tikai tad, kad slimība jau 
ir ievērojami attīstījusies, kad problēmas sagādā 
pat viegla fiziska slodze: parasta iešana, ģērbša-
nās, mazgāšanās.
Visbiežāk slimību sākuma stadijās mēs diagnos-
ticējam tiem pacientiem, kurus pie mums nosūta 
ģimenes ārsti, jo cilvēks gada laikā četras reizes 
slimojis. Kāpēc? Cilvēki paši pie mums ierodas 
tad, kad slimība jau ir radījusi nopietnas problē-
mas vai arī saasinājuma gadījumā.
– Kā izpaužas HOPS saasinājums?
– Kad izmainās bronhu struktūra, mainās arī to 
funkcionālās iespējas, samazinās to sargājošā 
funkcija – lokālā imunitāte. Normālā mikroflora 
smēķētāju un kaitīgos darba apstākļos strādājošo 
mutē vispirms mainās uz nosacīti patogēnu, pēc 
tam jau uz patogēnu. Pēc tam tā izmainās apak-
šējos elpošanas ceļos.
Periodiski dažādu iemeslu dēļ imunitāte vairs 
nespēj kontrolēt situāciju, un aktivizējas iekai-
suma process. Tā rezultātā pastiprinās klepus, 
parādās sēkšana un krēpas, un cilvēks jūt, ka 
viņam ir grūti elpot. Ja pacienta stāvoklis divu 
un vairāk dienu laikā visu laiku pasliktinās, tādu 
slimības fāzi sauc par saasinājumu. Tad arī cilvēki 
vēršas pie ārsta.
– Vai HOPS klasifikācija pēc slimības smaguma 
pakāpes palīdz optimizēt ārstēšanu?

– Protams, klasifikācija tāpēc pastāv, lai jebkurā 
situācijā nozīmētu vispiemērotāko medikamentu.
Pēdējos gados daudz kas ir mainījies: citādi tiek 
klasificēti spirometrijas rādītāji un simptomi, citādi 
tiek nozīmēti medikamenti. Latvijā kompensē-
jamo medikamentu izrakstīšanu regulē speciāls 
dokuments, ko akceptējusi Veselības ministrija.
– HOPS ir slimība, kuru var ārstēt, bet vai to 
var arī izārstēt?
– Izārstēt hronisku obstruktīvu plaušu slimību 
medicīna pagaidām diemžēl nevar. Mūsu galve-
nais uzdevums ir panākt slimības kontroli: sama-
zināt saasinājumu biežumu un smagumu, pēc 
iespējas palēnināt procesa progresēšanu, uzla-
bot pacientu dzīves kvalitāti un novērst smagas 
slimības komplikācijas.
Latvijā gan ir problēmas ar HOPS pacientu 
ārstēšanu. Ir pieejami labi, mūsdienīgi, pētīju-
mos efektivitāti pierādījuši medikamenti, taču 
tie mēnesī var maksāt 50 eiro un vairāk. Zāles 
ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, taču 
valsts apmaksā tikai 50% no to cenas. Medika-
menti ir jālieto regulāri, bet ārstēšana ir dārga. 
Mūsu pacienti pārsvarā ir pirmspensijas un pen-
sijas vecumā un tāpēc bieži vien nav maksātspē-
jīgi. Turklāt jāņem vērā, ka bieži vien viņiem ir vēl 
citas slimības: sirds asinsvadu slimības, cukura 
diabēts, kuņģa zarnu trakta slimības. Tad rodas 
jautājums: kuras slimības ārstēšanai zāles pirkt, 
bet no kurām atteikties?
Inhalatoru cena visur ir apmēram vienāda, bet 
attiecībā uz HOPS medikamentu kompensāciju 
Latvija ir dārgākā valsts Baltijā. Igaunijā un Lie-
tuvā pacientiem pašiem nākas maksāt daudz 
mazāk. Pie mums – tās ir vienkārši šausmas! Dau-
dzi pacienti tā arī pasaka: «Es nevaru lietot šīs zāles 
– tās ir pārāk dārgas.»
Līdz 2008. gadam zāles astmas ārstēšanai tika 
kompensētas 90% apmērā, HOPS – 75%, bet 
tagad tie ir attiecīgi 75% un 50%. Mūsu asociācija 
jau daudzus gadus cīnās, lai palielinātu kompen-
sācijas apjomu, jo cilvēkiem ir jāārstējas! Veselības 
ministrija līdz šim ir bijusi nelokāma: nav naudas. 
Speciālisti no savas puses ir izdarījuši visu iespē-
jamo. Farmakoloģijas kompāniju pārstāvji rosina 
pašiem HOPS pacientiem izvērst aktīvāku dar-
bību, vērsties pie valdības. Pašreizējo situāciju 
lielā mērā var vērtēt kā cilvēktiesību, pacientu 
tiesību pārkāpumu. Mēs varam konsultēt, kvali-
tatīvi izmeklēt pacientu, veikt analīzes un noteikt 
diagnozi, bet viņam vajadzēs ārstēties ilgstoši. 
Kāda gan tā būs ārstēšanās, ja pacients nevarēs 
nopirkt sev zāles?
– Ko jūs rekomendētu slimības profilaksei?
– Ir jāizvairās no riska faktoriem, kas provocē slimī-
bas rašanos. Galvenās rekomendācijas ir atteikša-
nās no smēķēšanas un savlaicīga elpošanas ceļu 
infekciju profilakse. Protams, ir jāievēro visas ārsta 
sniegtās rekomendācijas.
HOPS ir progresējoša slimība, un ar laiku pacienta 
stāvoklis pasliktinās. Terapija šo procesu var tikai 
palēnināt. Tas, cik ilgi pacients spēs saglabāt nor-
mālas darba spējas, ierasto dzīves kvalitāti, ir atka-
rīgs no viņa līdzestības nozīmētajai ārstēšanai.

FOKUSS

Lilita Mitrofanova: «Attiecībā uz HOPS medikamentu kompensāciju Latvija ir dār-
gākā valsts Baltijā. Tāpēc mūsu asociācija jau daudzus gadus cīnās, lai palielinātu 
kompensācijas apjomu, jo cilvēkiem ir jāārstējas!»

Kā ārstēt HOPS pacientu?
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zz Latvijā smēķē trešā daļa iedzīvotāju: 2014. gadā – 36,1%, 
2016. – 33%
zz Starp vīriešiem smēķētāju ir apmēram 48%, starp 
sievietēm – 20%
zz Ap 43% smēķētāju ik dienas izsmēķē apmēram paciņu ci-
garešu – no 14–24. Par ļaunprātīgu smēķētāju tiek uzskatīts 
tāds, kurš izsmēķē vairāk nekā desmit cigarešu dienā
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