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Kā lauku ģimenes ārsti diagnosticē un ārstē izplatītākās un retāk 
sastopamās plaušu slimības saviem pacientiem.

Tuberkulozes un plaušu slimību centrs jau gadiem 
strādā bez skaidra nākotnes attīstības plāna

Pārtika, ziedputekšņi, putekļu ērcīte, dzīvnieku spalvas – kas 
visbiežāk izsauc alerģisku reakciju.

PIRMAIS PALĪGS BAGĀTA IZVĒLE
4. lpp.3. lpp.

BĒRNAM KLEPUS MŪZIKAS TERAPIJA TOMĒR NEIZĀRSTĒJAMA
Jaunas iespējas astmas ārstēšanā.Palīdzēt astmas pacientiem ar mūziku.Kad vecākiem sākt uztraukties.

12. lpp.11. lpp.6. lpp.
Mērķterapija plaušu vēža slimniekiem.
BRĪNUMZĀĻU NAV

17. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
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Plaušu
veselības avīze

ALVILS KRAMS,

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

Plaušu veselības stūrakmeņi ir nesmē-
ķēt, nesmēķēt un vēlreiz nesmēķēt, tīrs 
gaiss, kā arī regulāra fiziskā aktivitāte un 
veselīgs uzturs.

Šo virsrakstu lietoju bieži. Iespējams, pat pārāk 
bieži, taču tas arī skaidri pasaka, kāpēc jau piekto 
gadu pēc kārtas top Plaušu veselības avīze: visā 
pasaulē plaušu vai, runājot plašāk, respiratoris-
kajām (elpošanas) slimībām nepievērš pienācīgu 
uzmanību. Gan definējot prioritātes veselības 
aprūpes programmu izstrādē, gan piešķirot 
līdzekļus slimību diagnostikai, ārstēšanai, profi-
laksei un izpētei.

Elpošanas slimību nozīmes nenovērtēšana ir 
pārsteidzoša, jo respiratoriskās slimības kā 
nāves cēlonis pasaulē ir otrajā vietā aiz sirds 
un asinsvadu slimībām (19% no nāves gadī-
jumiem!). Pēc Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) aplēsēm ar hroniskām respiratoriskajām 
slimībām 2007. gadā sirga apmēram viens mil-
jards cilvēku.

2010. gadā pasaulē pirmajā nāves cēloņu 
desmitniekā bija četras plaušu slimības: HOPS 
(hroniska obstruktīva plaušu slimība) – 3. vietā, 
pneimonija (dziļo elpceļu infekcijas) – 4. vietā, 
plaušu vēzis – 5. vietā un tuberkuloze – 10. vietā.

Latvijā respiratoriskās slimības kā problēma 
netiek iezīmētas Nacionālās attīstības plānā. Res-
piratoriskās slimības (atskaitot astmu) ir starp tām 
nedaudzajām, kurām joprojām nav atjaunota zāļu 
iegādes kompensācija 75% apmērā. Tas sagādā 
papildu ciešanas slimniekiem, kuri augstā 50% 
līdzmaksājuma dēļ nespēj iegādāties nepiecieša-
mās zāles. Skābekļa terapija mājās Latvijā netiek 
kompensēta – tādējādi nesmok un nenosmok 
tikai tie pacienti, kuru ģimenes ir maksātspējīgas! 
Un tās ir tikai dažas no problēmām «plauškopībā».

Avīze veltīta arī alerģisko slimību problemātikai. 
Tas nav nekāds brīnums, jo ar ļoti daudzu slimību 
diagnostiku un ārstēšanu, kā arī dažādu problēmu 
risināšanu nodarbojas gan plaušu slimību speciā-
listi (pneimonologi), gan alergologi, īpaši bērnu 
vecumā. Astma ir biežākā hroniskā slimība bēr-
niem, un šajā vecumā tā ir cieši saistīta ar alerģiju 
pret kādu no apkārtējās vides alergēniem. Dau-
dziem pneimonologiem (arī man!) ir sertifikāts 
alergoloģijā un otrādi. Pediatriem ir pat kopīga 
profesionālā asociācija – Latvijas Bērnu alergo-
logu un pneimonologu biedrība.

Alerģiskās slimības bauda lielāku sabiedrības 
uzmanību un atbalstu. Tas, piemēram, vērojams 
finansējuma piešķiršanā zinātnei Eiropas Savienī-
bas Ietvarprogrammās. Iespējams, tas ir tāpēc, ka, 
lai arī alerģiskās slimības neraksturo augsti mirstī-
bas rādītāji, tās sabiedrībā ir ļoti atpazīstamas – 
astma, alerģiskās iesnas, nātrene.

Šim atbalstam ir arī reāls pamatojums – indus-
trializētajā pasaulē pēdējos 50 gados saslimstība 
ar alerģiskajām slimībām nepārtraukti pieaug! 
Šobrīd pasaulē skolas vecumā sensibilizāciju pret 
vismaz vienu apkārtējās vides alergēnu (speci-
fiskas imūnglobulīna E klases antivielas serumā) 
konstatē 40–50% skolas vecuma bērnu. Aler-
ģisko rinītu (iesnas) novēro 10–30%, savukārt 
nātreni dzīves laikā – katram piektajam planē-
tas iedzīvotājam.

Veselas plaušas ilgam mūžam
Lai veicinātu raksta virsrakstā minēto problēmu, 
Eiropas Respiratoriskā biedrība (European Res-
piratory Society – Eiropas plaušu slimību ārstu 
asociācija) un tās dibinātais Eiropas Plaušu fonds 
(European Lung Fondation) ir uzsākuši ilgtermiņa 
programmu (kampaņu) «Veselas plaušas ilgam 
mūžam» – «Healthy Lungs for Life».

Šīs kampaņas ietvaros tiek atbalstītas arī akti-
vitātes dažādām plaušu slimībām veltīto dienu 
ietvaros. Piemēram, maijā pasaulē tiek atzīmēta 
Astmas diena, novembrī –HOPS diena. Šo aktivi-
tāšu vadmotīvs ir cīņa pret smēķēšanu, tīrs gaiss, 
regulāra fiziskā aktivitāte un veselīgs uzturs. 2014. 
gadā Pasaules Spirometrijas dienas moto bija 
«Elpo tīru gaisu!» – «Breathe clean air!».

Spirometrija (vai spirogrāfija, ja mēs runājam 
par veiktā mērījuma grafisko pierakstu) ir plaši 
pieejama un lēta plaušu funkcionālās diagnosti-
kas pamata metode. Daudzas respiratoriskās sli-
mības pasaulē un Latvijā tiek slikti atpazītas un 
diagnosticētas. Viens no spilgtākajiem piemēriem 
ir HOPS – Latvijā šī slimība nav diagnosticēta vis-
maz 75–80% pacientu! Lai gan to diagnosticēt ir 
ļoti viegli: jāveic spirometrija!

HOPS (hroniska obstruktīva plaušu slimība) 
būtu dēvējama arī par smacējošo bronhītu, jo 
slimības galvenā izpausme ir elpas trūkums. 
Aptuveni 25% pacientu nomirst ar progresē-
jošu elpošanas nepietiekamību – nosmokot 
(2/3 gadījumu nāves cēlonis ir sirds slimības un 
plaušu vēzis).

Vairāk par plaušu veselību Eiropā un par Eiropas 
plaušu fonda darbību var uzzināt fonda mājas-
lapā – http://www.europeanlung.org.

Smēķēšana
Eiropā 25% nāves gadījumu cēlonis ir smēķēšana. 
Katrs otrais smēķētājs nomirst pāragri no smēķē-
šanas izraisītas slimības, nodzīvojot 20–25 gadus 
īsāku mūžu.

Nereti nākas dzirdēt – «Nosmēķējies – pats vai-
nīgs!» Nē, vainīgi esam mēs visi, jo šobrīd ap 90% 
gadījumu smēķēšana tiek uzsākta bērna vai pus-
audža vecumā, vēlāk pieaugušā vecumā vairs 
nespējot pārvarēt ļoti spēcīgo atkarību. Arī ar 
smacējošo bronhītu principā saslimst jau bērnībā!

Nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu atkarības 
izveidošanās potenciālu. Lietojot no gadījuma uz 
gadījumu, nikotīna atkarības attīstības risks ir aug-
stāks nekā, piemēram, lietojot marihuānu. Tieši 
spēcīgās atkarības dēļ smēķēt uzsāk tik viegli, pat 
nemanot, savukārt atmest ir ļoti, ļoti grūti!

Pēc Global Youth Tobacco Survey 2011. gada 
datiem (atrodami SPKC mājaslapā) Latvijā 13–15 
gadu vecumā 76,2% skolēnu kādreiz bija pamēģi-
nājuši smēķēt, regulāri jebkādu tabakas izstrādā-
jumu lietoja 40,5% (zēni – 39,4%, meitenes – 41,4%), 
no tiem 27,4% bija uzsākuši smēķēt pirms desmit 
gadu vecuma. TRAĢISKI. Pat, ja pēdējos gados 
aptauju rezultāti ir labāki (2014. un 2015. gadā – 
no 40,5% uz 25%), starp Eiropas Savienības valstīm 
tieši Baltijā pusaudžu smēķēšana ir visaugstākā.

Par ūdenspīpēm (ŪP). No visām Eiropas Savie-
nības valstīm Latvijā to lietošana ir visizplatītākā. 
Jo jaunāka vecuma grupa, jo augstāks lietotāju 
īpatsvars. To veicina maldīgs priekšstats par ŪP 
nekaitīgumu un valsts un pašvaldību institūciju 
bezatbildība. Viena ŪP smēķēšanas seansa laikā 
ieelpotās darvas daudzums ir ekvivalents 5–10 
cigarešu paciņu izsmēķēšanai! Cita starpā, jau-
niešiem, kolektīvi smēķējot ŪP un nemainot pie-
mutni, pastāv risks inficēties ar B un C hepatītu, kā 
arī citām infekcijas slimībām. Neraugoties uz aizlie-
gumu likumdošanā, Latvijā ir turpinājuši darboties 
kaljāna bāri, tādējādi sūtot pusaudzim maldinošo 
vēstījumu par ŪP nekaitīgumu.

Cīņā pret smēķēšanu nav pelēko krāsu – ir tikai 
baltā un melnā. Hamletiska izšķiršanās: daudzu 
cilvēku dzīvība vai priekšlaicīga nāve? Katras 
likumdevēju minstināšanās, piekāpšanās taba-
kas industrijas lobija priekšā vai likumdošanas 
neievērošanas rezultātā priekšlaicīgi jāmirst Lat-
vijas iedzīvotājiem (diskusija var būt tikai par to, 
vai tie ir desmiti, simti vai tūkstoši)!

Saeimā un tās komisijās pagājušajā pavasarī bija 
smaga cīņa ar tabakas industrijas lobiju saistībā 
ar grozījumiem likumā «Par tabakas izstrādājumu 
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu». 
Smagākās cīņas noritēja par aizliegumu mazum-
tirdzniecības vietās redzamā vietā izvietot taba-
kas izstrādājumus (un tamlīdzīgi), to vietā tiktu 
novietota cenu lapa. Kā jau minēju, šobrīd 90% 
sāk smēķēt nepilngadīgi. Kļūst atkarīgi (slimi), 
nespēj atmest, nesot peļņu tabakas industrijai 
visa mūža garumā. Cīņa pret smēķēšanu (uzsāk-
šanu!) ir cīņa par pusaudža domāšanu (dvēseli). 
Nedrīkst bērniem divkosīgi stāstīt par smēķēša-
nas kaitīgumu un kopš bērnības acu priekšā pie 
kases blakus konfektēm un citiem kārumiem tir-
got cigaretes skaistās krāsainās kastītēs. Diemžēl 
juridisku formalitāšu dēļ (nevarēja pagūt saska-
ņot ar visām ES valstīm) grozījumi (ļoti ceru, tikai 
pagaidām!) netika pieņemti.

Ietekmēt pusaudža domāšanu (kurš ir lūzers – 
smēķētājs vai nesmēķētājs?) var tikai autoritāte 
viņu acīs. Skolotāji un ārsti reti kuram tīnim ir 
autoritāte. Visbiežāk tie ir sportisti, mūziķi. Tādēļ 
pēdējos gados, organizējot Pasaules Astmas 
un Pasaules HOPS dienu aktivitātes, Latvijas 
Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asoci-
ācija sadarbojas ar Radošo jauniešu organizā-
ciju Trepes (paldies vadītājai Ramonai Liepiņai!) 
un viņu draugiem – Andri Kiviču, Agnesi Rakov-
sku un citiem. «Dzīvo, dejo, elpo!» Pagājušajā 
rudenī sadarbojāmies arī ar hokeja komandu 
Rīgas “Dinamo” un par plaušu veselību un sma-
cējošo bronhītu runājām 26. novembrī “Arēnā 
Rīga” Rīgas “Dinamo” – Helsinku “Jokerit” spē-
les laikā (pirms spēles un pārtraukumos). Paldies 
Armandam Simsonam, Laurai Tumasei & Co par 
sapratni un atbalstu!
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Izplatītas, bet slikti  
atpazītas un nenovērtētas

Pasaules Astmas dienas un Pasaules HOPS dienas 
pasākumi Rīgā 2015. gadā. Fo
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RUNĀ ĢIMENES ĀRSTS

ANNA KALNIŅA

Ģimenes ārsts ir pirmais cilvēks, pie kā 
būtu jāvēršas ikvienas slimības gadī-
jumā. Īpaši būtiski tas ir lauku reģionos, 
kur cilvēki dzīvo samērā izolēti, nereti 
trūcīgi, un citi veselības aprūpes pakal-
pojumi nav pieejami. Viena no biežāk 
sastopamajām un strauji augošajām sli-
mību grupām gan Latvijā, gan citviet 
pasaulē ir dažādas plaušu slimības, pie-
mēram, bronhiālā astma, kā arī hroniska 
obstruktīva plaušu slimība, kas kā mir-
stības cēlonis ir 4. vietā pasaulē vecuma 
grupā pēc 45 gadiem.

Par to, kādas ir lauku ģimenes ārstu iespējas 
plaušu slimību diagnostikā un ārstniecībā, stāsta 
ģimenes ārste Līga Kozlovska, Latvijas Lauku 
ģimenes ārstu asociācijas prezidente.

– Ar kādām elpceļu slimībām pacienti visbie-
žāk vēršas pie lauku ģimenes ārstiem?
– Statistika rāda, ka visvairāk ir pacientu ar aug-
šējo elpošanas ceļu slimībām – akūtām vīrusin-
fekcijām. Problēmas smagums mēdz būt ļoti 
individuāls. Cilvēkiem jaunos vai vidējos gados 
ar pamatā labu fizisko veselību varam ātri un 
kvalitatīvi palīdzēt. Taču problemātiski ir t.s. mul-
timorbidārie pacienti pēc 60–65 gadu vecuma, 
kam parasti ir vismaz viena vai vairākas hronis-
kas slimības, kuras vīrusinfekcija saasina. Šādos 
gadījumos nereti vēršamies pie sekundārajiem 
speciālistiem, vai nu nosūtot pacientu uz sta-
cionāru, vai arī paši izsaucot viņam neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības brigādi. Šajos brīžos 
nereti jāatzīst, ka ir problēmas ar pneimonologu 
pieejamību – to valstī ir samērā maz, un ir jāstāv 
rindā uz valsts apmaksātajām konsultācijām.
– Kā lauku ģimenes ārstiem veicas ar agrīnu 
plaušu slimību diagnostiku? Piemēram, 
bronhiālo astmu?
– Astma mums pārāk lielas grūtības nesagādā. 
Par to pirmām kārtām jāsaka paldies abu medi-
cīnas augstskolu mācībspēkiem, kas ilgstošā 
laika posmā ģimenes ārstiem ir vadījuši regulā-
ras apmācības. Līdz ar to zināšanas par šo slimību 
mums ir. Pikflometrs jeb elpas plūsmas mērī-
tājs pieejams katrā lauku ģimenes ārsta praksē, 
daudzviet ir arī spirogrāfs. Visbiežāk palīdzību 
sniedzam bērniem. Tā kā pie speciālistiem ir rin-
das, agrīno diagnostiku mēs varam veikt paši, lai 
gan plaušu veselības pārbaudi ar spirogrāfu var 
izdarīt tikai no sešu gadu vecuma.
– Vai slimību pie ģimenes ārsta var tikai diag-
nosticēt, bet terapijas sākšanai tomēr nepie-
ciešama speciālista konsultācija?
– Bronhiālās astmas ārstēšanai nepieciešamās 
zināšanas mums ir. Terapijas shēma katram 
pacientam tiek piemeklēta individuāli. Protams, 
tas atkarīgs no slimības smaguma pakāpes un 
formas. Vieglu vai vidēji smagu bronhiālo astmu 
mēs varam veiksmīgi kontrolēt. Arī astmas slim-
nieku stacionēšanas gadījumu skaita samazinā-
šanās liecina, ka Latvijā astmas kontroles rādītājs 
ir labs.
– Cik veiksmīga ir pacientu un ģimenes ārstu 
sadarbība jau diagnosticētas astmas kontro-
lēšanā? Vai arī tad, ja terapiju noteicis speciā-
lists, nevis ģimenes ārsts, saikne ar pacientu 
saglabājas? 
– Saikne ar ģimenes ārstu saglabājas vienmēr. 
Kaut vai tāpēc, ka pie speciālistiem ir rinda un 
pacientu iemaksa arī ir augstāka. Speciālists 

uzraksta rekomendācijas terapijai, kuras pēc tam 
piemēro un nepieciešamības gadījumā koriģē 
ģimenes ārsts. Atsevišķos gadījumos reizi vai 
divas gadā pacients, iespējams, apmeklē spe-
ciālistu, bet pamatā ārstējas pie ģimenes ārsta.
Protams, nepieciešamības gadījumā mēs sadar-
bojamies ar speciālistiem. Piemēram, ja astmu 

izraisa alerģija, lūdzam alergologa palīdzību aler-
gēna noteikšanai, lai iespēju robežās no tā izvai-
rītos. Ja astma un hroniska obstruktīva plaušu 
slimība (HOPS) ir sirds slimniekam, tad nepie-
ciešama kardiologa palīdzība – īpaša terapijas 
kombinācija un sirds un plaušu funkciju rādītāju 
kontrole dinamikā.
Pacientu līdzestība ir ļoti atšķirīga un individu-
āla. Lielākoties astmas gadījumos medikamen-
tus pacienti lieto trīs līdz sešus mēnešus, pēc 
tam pārtrauc, ja jūtas labi, un pie ārsta atkārtoti 
vēršas saasinājumu gadījumos.

– Kā lauku ģimenes ārstiem veicas ar savlai-
cīgu HOPS diagnostiku? Speciālisti uzskata, 
ka tā bieži paliek nediagnosticēta.
– Nevar teikt, ka ir lielas problēmas diagnosti-
cēt HOPS. Zināšanas ārstiem ir nodrošinātas, 
tāpat visās ārstniecības iestādēs, kur pieejams 
spirogrāfs, izmeklējumus var veikt. Ja šīs apara-
tūras nav, tad pacients dodas pie pneimonologa. 
Problēma slēpjas citos apstākļos. Pirmkārt, lie-
lākoties HOPS pacienti ir hroniski smēķētāji, un 
vēl akadēmiskā līmenī notiek diskusijas par hro-
niska smēķētāja bronhīta un HOPS robežšķirtni. 
Otrkārt, šajā gadījumā būtiska ir pacienta līdzes-
tība. Taču cilvēku, kuri slimības dēļ atmet smēķē-
šanu, manā praksē diemžēl ir bijis diezgan maz. 
Līdz ar to, neraugoties uz diagnozi, atkarības dēļ 
slimība turpina progresēt. Treškārt, atšķirībā no 
bronhiālās astmas terapijas, kur tiek kompensēti 
75% medikamentu cenas, HOPS gadījumā tie 
ir tikai 50%, bet zāles ir dārgas. Tādēļ pacienti, 
kuri spēj atrast naudu cigaretēm, uzskata par 
teju neiespējamu regulāri lietot medikamentus 
HOPS ārstēšanai. Mūsu argumenti šeit nelīdz.
Ja nav iespējams vai maz iespējams likvi-
dēt slimības cēloni vai nodrošināt ārstēšanu, 
tad ģimenes ārsts izdara to, ko var izdarīt: 
noskaidro smēķēšanas ilgumu, klepus raksturu, 
pārbauda, kad izdarīts plaušu rentgens, un ar 
to konsultācija arī beidzas. Lauku ģimenes 
ārsti gadiem zina savus pacientus, zina viņu 
dzīvesveidu un to, ka paradumi netiks mai-
nīti un zāles netiks lietotas. Ko šajā gadījumā 

palīdzēs diagnozes noteikšana? Pacienti ir pie-
raduši pie sava klepus un krēpām, rentgena 
uzņēmumā pneimofibroze ir redzama… Un? 
Ko tālāk? Ārsts var kaut no ādas līst laukā, bet 
nevar ietekmēt pacientu.
– Vai šis varētu būt viens no iemesliem, kādēļ 
Latvijā ir tik zems diagnosticēto HOPS gadī-
jumu skaits?
–Jā, tā tas ir. Šobrīd tieši augstā līdzmaksā-
juma dēļ cilvēkiem nereti tiek «pierakstīta» 
nevis HOPS, bet gan bronhiālās astmas diag-
noze, jo tie paši medikamenti var atvieglināt arī 
HOPS simptomus.
– Kāda šobrīd Latvijā ir situācija ar plaušu 
tuberkulozi? Vai šī slimība ir aktuāla?
– Tuberkuloze ir nabadzīgām valstīm rakstu-
rīga slimība. Ik pa laikam saslimšanas gadījumi 
Latvijā ir, bet kopumā rādītāji pēdējos gados 
lēnām mazinās. Tā kā šī ir infekcijas slimība, kas 
izplatās gaisa-pilienu veidā, risks saslimt pastāv 
vienmēr, tomēr īpašā riska grupā ir pacienti ar 
novājinātu imūnsistēmu nepietiekamas pārtikas 
un citu sociālu apstākļu dēļ.
– Vai ģimenes ārstiem ir visas iespējas laikus 
atpazīt un diagnosticēt tuberkulozi?
– Protams, ģimenes ārsti zina galvenos slimības 
simptomus: klepu, nespēku, vājumu, svīšanu, 
subfebrilu, tas ir, stabilu, nedaudz paaugstinātu 
temperatūru. Šādos gadījumos bez speciālistu 
iesaistīšanas neiztikt. Nepieciešams plaušu rent-
gens, krēpu analīze, pneimonologa konsultācija 
un ārstēšana Tuberkulozes un plaušu slimību 
centrā. Tuberkulozes pacientiem terapija ir bez 
maksas. Ārstēšanas shēma ir atkarīga no slimības 
smaguma pakāpes, un ārstēšana notiek speciā-
lista uzraudzībā. Tāpat obligāta ir visu to cilvēku 
pārbaude, kas bijuši kontaktā ar tuberkulozes 
slimnieku. Tātad plaušu rentgens ir nepieciešams 
visai ģimenei vai, piemēram, visiem pansionāta 
iemītniekiem, ja pacients dzīvojis tur.
– Kā tuberkulozes pacienta aprūpē tiek 
iesaistīts ģimenes ārsts?
– Ģimenes ārsts ir iesaistīts jau no paša sākuma. 
Kad rodas aizdomas par tuberkulozi, pacients 
tiek nosūtīts pie pneimologa un diagnozes 
apstiprināšanas gadījumā tiek nosūtīts uz sta-
cionāru. Kad pacients ir atgriezies no ārstēša-
nas stacionārā, ģimenes ārsta un pneimonologa 
sadarbība ir ļoti cieša. Pacients un ģimenes ārsts 
tiek iesaistīts t.s. DOTS programmā (tieši uzrau-
gāmās ārstēšanas īsais kurss), kad noteiktos lai-
kos tiek saņemtas ārstēšanai nepieciešamās 
zāles, ko uzrauga ģimenes ārsta prakse.
Galvenie tuberkulozes riska faktori ir nelabvē-
līgi sociālie apstākļi un nepietiekams uzturs, 
tādēļ ģimenes ārsti cenšas pacienta ārstēšanas 
procesā iesaistīt arī pašvaldības, kas pacien-
tam var palīdzēt nodrošināt atbilstošas soci-
ālās vajadzības.
– Tātad patiešām tuberkuloze lielākoties 
attiecas tikai uz nelabvēlīgos sociālos aps-
tākļos dzīvojošiem cilvēkiem?
– Lielākoties jā, tomēr pasargāts no šīs infekcijas 
slimības nav neviens, jo tā izplatās gaisa-pilienu 
ceļā. Riska grupā atrodas tie cilvēki, kam darba 
dēļ ir regulāri un bieži kontakti ar citiem cilvē-
kiem, piemēram, skolotāji, ārsti, sociālo iestāžu 
darbinieki, pārdevēji un tamlīdzīgi. Tādēļ ir īpaši 
būtiski, lai šo profesiju pārstāvjiem regulāri tiktu 
veiktas likumā noteiktās veselības pārbaudes. 
Nevis ķeksīša pēc «pa draugam» tiktu ierakstīti 
atzinumi, bet gan notiktu reālas medicīniskās 
pārbaudes. Tās nepieciešamas gan sabiedrības, 
gan arī paša darbinieka veselības labā!

Iespējas ir. Trūkst līdzestības

Līga Kozlovska: «Visbiežāk pie ģimenes ārstiem pacienti vēršas ar augšējo elpoša-
nas ceļu slimībām – akūtām vīrusinfekcijām. Cilvēkiem jaunos vai vidējos gados ar 
pamatā labu fizisko veselību varam ātri un kvalitatīvi palīdzēt. Taču problemātiski 
ir t.s. multimorbidārie pacienti pēc 60–65 gadu vecuma, kam parasti ir vismaz viena 
vai vairākas hroniskas slimības, kuras vīrusinfekcija saasina.»
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Cilvēku, kuri HOPS 
dēļ atmet smēķēšanu, 
manā praksē ir bijis 
diezgan maz. Līdz ar to, 
neraugoties uz diagnozi, 
atkarības dēļ slimība 
turpina progresēt.
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Plaušu
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Evita Hofmane

Vārds «alerģija» cēlies no grieķu valodas 
vārda allos – cits un ergon – darbība. Cil-
vēka dzīve jau no bērna kājas norit ciešā 
mijiedarbībā ar šiem «svešajiem». Vai un 
cik veiksmīgi tiekam ar tiem galā, ko darīt, 
kad rodas problēmas, un kā tās risināt?

Par alerģijām un pārtikas nepanesību uz sarunu 
aicinājām, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
pediatri un alergoloģi pulmonoloģi Ievu Cīruli.

– Biju ļoti izbrīnīta, kad uzzināju, ka alerģija 
un pārtikas nepanesība nav viens un tas pats? 
Ar ko tās atšķiras?
– Šo vārdu nepareiza lietošana ir sastopama bieži. 
Pat profesionāļu vidū dažkārt vārds «alerģija» tiek 
lietots neprecīzi. Par alerģiju mēs varam runāt 
tikai tad, ja organisma imūnsistēma pastiprināti 
reaģē uz kādu konkrētu olbaltumu un tam ir klī-
niskās izpausmes. Vēlos uzsvērt, ka pozitīvs ādas 
dūriena tests vai asinīs konstatēts imūnglobulīns 
E (tās ir organisma saražotās nevajadzīgās antivie-
las) pats par sevi vēl neko nenosaka. Tikai tad, ja, 
lietojot uzturā konkrēto pārtikas produktu, pret 
kuru ir konstatētas antivielas, ir arī klīniskās aler-
ģiskās izpausmes, varam runāt par alerģiju. Visos 
citos gadījumos tā ir pārtikas nepanesība, jo trūkst 
kāda fermenta. Klasisks piemērs ir piena cukura 
nepanesība, kad, iedodot mazam bērnam saldu 
pienu, viņam sāk burbuļot vēderā un ir putaina 
vēdera izeja ar skābu smaku. Tas ir piena cukuru 
šķeļošā fermenta trūkuma rezultāts, un tā ir pārti-
kas nepanesība, nevis alerģija pret pienu. Šo pro-
cesu nav izraisījuši imunoloģiskie mehānismi, un 
nav iesaistīta imūnā sistēma.
Var būt dažādas veselības problēmas, kas izraisa 
vēdersāpes, aizcietējumus, caureju, bet ļoti nelie-
lai pacientu grupai būs klasiska alerģija pret kādu 
pārtikas produktu. Pats cilvēks nevar noteikt, vai 
viņam ir pārtikas nepanesība, vai alerģija, būs 
vajadzīga ārsta palīdzība.
– Vai alerģija vienmēr izpaudīsies jau bērna 
vecumā vai jauniem cilvēkiem?
– Neviens nav pasargāts no alerģiskas reakcijas 
parādīšanās kādā dzīves posmā, it īpaši mūsdie-
nās, kad cilvēku mūžs ir garāks. Agrāk tiešām 
alerģiju uzskatīja par bērniem un jauniem cilvē-
kiem raksturīgu slimību, bet mūsdienās tā vairs 
nav. Cilvēki dzīvo ilgāk, un alerģija var sākties arī 
senioru vecumā.
Piemēram, 30–40 gadu vecumā sākas alerģija 
pret ziedputekšņiem un turpinās līdz 60–70 gadu 
vecumam. Tas ir pilnīgi iespējams, lai arī pirms tam 
nekādu alerģisku izpausmju nav bijis. Vai arī seniora 
vecumā parādās alerģija pret kādu medikamentu. 
Jo cilvēks kļūst vecāks, jo vairāk rodas dažādas vese-
lības problēmas, kuru dēļ tiek lietoti medikamenti. 
Vairāku medikamentu vienlaicīga lietošana arī ir sti-
mulējošs faktors, kas var izraisīt alerģijas attīstību. 
Iesaistās imunoloģiskie mehānismi, un organisms 
sāk alerģiski reaģēt uz noteiktiem medikamentiem.
– Kādi vecāku «grēki» var provocēt alerģiju 
rašanos bērniem?
– Ir pierādīts, ka smēķēšana veicina elpošanas 
problēmu un alerģiju attīstību. Ja sieviete grūtnie-
cības laikā smēķē, tas ļoti ietekmē augļa elpošanas 

sistēmu un, kad bērns piedzimis, mātes smēķē-
šana ir riska faktors alerģijas attīstībai. Pasīvā smē-
ķēšana ir ļoti bīstama.
Kādreiz bija arī tāds uzskats: ja sieviete grūtniecī-
bas laikā kādu produktu ēd ļoti daudz, tad pret to 
bērnam vēlāk ir alerģija, bet tas netika pierādīts. 
Manuprāt, grūtniecei ir jāēd pilnvērtīgs, saba-
lansēts uzturs, nepārspīlējot kāda viena pro-
dukta lietošanu.
– Kā alerģijas attīstību ietekmē dzīvesvieta 
un mājas vide?
– Ja bērns pirmajā dzīves gadā dzīvo telpās, kur ir 
pelējums, slikta gaisa cirkulācija, viņš netiek vests 
pastaigās svaigā gaisā, tas var provocēt alerģi-
jas attīstību. Pārmērīga sadzīves ķīmijas izman-
tošana mājās, kā arī dzīvesvietas atrašanās pie 
lielām autostrādēm, pilsētās, kur ir liels gaisa pie-
sārņojums – tie arī ir riska faktori bērna alerģi-
jas attīstībai.
– Kādā vecumā bērniem visbiežāk sāk izpaus-
ties alerģija? Kādas ir pazīmes?
– Bērniem alerģijas var sākties jau pirmajā dzī-
ves gadā, un, mazajam augot, mainās alerģiskās 
izpausmes. 1–2 gadus vecumā vairāk raksturīga 
pārtikas alerģija. Tās izpausmes ir sarkani vaigi, 
sausa āda, uz ķermeņa parādās sausi, sarkani un 
niezoši plankumi. Pirmsskolas vecumā biežāk 
parādās klepus un alerģiskās iesnas. Skolēniem 
biežāk novērojama ziedputekšņu alerģija, kam 
raksturīga acu niezēšana, graušanas sajūta, asa-
rošana, aizlikts deguns, šķaudīšana. Pieauguša-
jiem izplatītākā alerģijas forma ir alerģiskās iesnas.
– Kādām sūdzībām vecākiem būtu jāpievērš 
uzmanība? 
– Jākļūst uzmanīgiem, ja problēma saglabājās: iet 
dienas, nedēļas, bet simptomi nepāriet. Piemē-
ram, plankumi uz ādas nepazūd vai to kļūst arvien 
vairāk. Tas ir trauksmes zvans. Par iesnām un klepu 
jāsāk uztraukties, ja tie nepāriet pēc nedēļas vai 
desmit dienām. Ja ilgstoši ir grūti elpot, klepus 
un iesnas ir vairāk nekā mēnesi, tad ir vajadzīga 
ārsta palīdzība.
– Vai gadu gaitā ir mainījusies alerģijas izrai-
sītāju (alergēnu) proporcija? Kāds ir biežāk 
sastopams nekā agrāk, bet kāds – retāk? 
Kāda alerģija Latvijas bērniem ir sastopama 
visbiežāk? 
– Es ar šo problēmu strādāju jau 30 gadus. Laika 
gaitā, protams, ir notikušas daudzas izmaiņas. 
Mainoties laikam un ieražām cilvēku uzturā, glo-
balizācijas seku rezultātā mēs daudz vairāk patē-
rējam tādus produktus, par kuriem agrāk nebija 
ne jausmas. Tāpēc arī tagad parādās tādas aler-
ģijas, par kurām mēs agrāk nerunājām. Klasisks 
piemērs ir alerģija pret zemesriekstiem, par ko 
jau agrāk ļoti daudzās valstīs uztraucās un runāja. 
Mums tas likās kaut kas tāls, tāds, kas uz mums 
neattiecas. Tā es domāju 90. gados, bet tagad 

situācija ir mainījusies – arī manā ārsta praksē un 
aprūpē ir bērni un jaunieši, kuriem ir bijušas ana-
filaktiskas reakcijas uz zemesriekstiem. Var teikt, 
ka, mainoties mūsu ēdienkartei, mainās arī pro-
dukti, kas var izraisīt alerģiju.
– No kāda vecuma bērniem veic alerģijas 
testus? 
– Testus var veikt, kolīdz bērnam var paņemt asins 
analīzes. Asins serumā var noteikt imūnglobulīnu 
E ātrā tipa alerģisko reakciju noteikšanai. Ādas 
dūriena testa veikšanai arī nav nekādu vecuma 
ierobežojumu, bet ir virkne citu iemeslu, kad to 
nevar darīt. Proti, ja uz ādas ir alerģijas uzliesmo-
jums vai elpošanas grūtības, ja pacients lieto kādu 
ādas krēmu, kas izmaina ādas reaktivitāti, vai lieto 
pretalerģijas medikamentus, tad uz ādas testus 
nevar veikt. Ādas dūriena testam ir daudzi iero-
bežojoši faktori. Tikai tad, ja nav neviena no tiem, 
mēs pacientam šo testu varam veikt. Savukārt 
asins seruma testam nav nekādu ierobežojumu, ja 
vien tehniski ir iespējams to izdarīt. Asins seruma 
testi ir dārgāki, un tos veic daudzās laboratorijās. 
Dūriena testus var veikt tikai pie alergologiem.
– Pastāv arī daudz maldīgu uzskatu par 
bērnu ēdināšanu. Ir māmiņas, kuras, cenšo-
ties pasargāt mazo no alerģijas briesmām, 
panāk gluži pretēju rezultātu.
– Mums ir jāatgriežas pie vecām, pārbaudītām 
vērtībām. Mazu zīdainīti, kuram ir četri mēneši, 
ir jāsāk piebarot. Ilgstoša atturēšanās no kāda 
konkrēta produkta vai produktu grupas nekādā 
veidā nepasargā no alerģiju attīstības, tieši otrādi. 
Pēdējos gados rekomendācijās tiek uzsvērta orga-
nisma tolerances veidošanas nozīme. Pamazām 
radinot organismu pie konkrēta produkta, tas, 
iespējams, neizraisīs vētrainas, problemātiskas 
reakcijas. 100% krūts barošana līdz pusgada vecu-
mam nepasargā no alerģijas.
Piebarošanu sākam ar graudaugiem, dārzeņiem, 
augļiem. Pakāpeniski, katru nedēļu dodam mazu-
lim kaut ko jaunu, jo vēlāk būs daudz grūtāk. Daž-
kārt mammas nav uzsākušas bērna piebarošanu 
līdz 8–9 mēnešu vecumam. Pēc tam viņām ir ļoti 
grūti mazo pieradināt. Uzskats, ka, nedodot bēr-
nam to vai citu produktu, mēs viņu noteikti pasar-
gāsim no alerģijām, ir pilnīgi maldīgs.
– Varbūt ģimenei vajadzētu iegādāties māj-
dzīvnieku, bērnam vēl mazam esot, kad 
alerģija pret dzīvnieku spalvu vēl nav parā-
dījusies, tādā veidā pieradinot bērnu un sama-
zinot alerģijas risku?
– Ir pierādīts, ka laukos auguši bērni, kur ir suņi un 
kaķi, ir mazāk alerģiski. Tātad dzīvnieku klātbūtne 
nav tā, kas sekmē alerģijas attīstību, drīzāk otrādi. 
Fermās, laukos, kur ir dažādi dzīvnieki, ir mazāk 
alerģisku bērnu nekā pilsētā.
Cits stāsts ir par telpām ar sliktu gaisa ventilā-
ciju, piemēram, mazgabarīta dzīvokļiem. Šajā 

gadījumā ir jāpadomā, vai ņemt dzīvnieku, un kā 
viņš tur jutīsies. Tāpat jāpadomā, kā šaura dzīvo-
jamā platība un vēl dzīvnieki var ietekmēt bērna 
veselību. Taču, ja mājā jau gadiem dzīvo kaķis vai 
suns un ir ieplānots bērns, kaķis nekādā gadījumā 
nav jāsūta prom.
– Kā ārstē alerģiju?
– Cīņā ar alerģiju vispirms tā ir jāatpazīst un jāmē-
ģina noskaidrot cēlonis. Tad jāmazina kontakts 
ar alergēnu un pamazām jāmēģina organisms 
pie tā pieradināt. Viena no metodēm ir imūntera-
pija, kad ļoti, ļoti nelielas alergēna devas injekciju, 
pilienu vai tablešu veidā tiek ievadītas organismā. 
Pakāpeniski devu palielina un mēģina izveidot 
organisma toleranci.
Papildus imūnterapijai ir jārūpējas, lai alerģiskā 
iekaisuma sekas «neuzplaukst» un nebojā dzīvi. 
Jāatceras, ka visa pamatā ir organismu vispārspē-
cinoši pasākumi: veselīgs uzturs, fiziskās aktivitā-
tes, svaigs gaiss un sportošana.
Pastāv mīts, ka nedrīkst iet ārā svaigā gaisā, ja 
bērns vai pieaugušais klepo. Tieši pretēji: pastai-
gas svaigā gaisā visiem cilvēkiem ar elpošanas 
problēmām dos tikai pozitīvu efektu. Tāpat vēlreiz 
gribu uzsvērt, ka nevajag izdomāt nepamatotas 
diētas it kā pārtikas alerģijas dēļ. It īpaši, ja tas ir 
mazs, augošs bērns. Nedrīkst no uztura izslēgt 
pamatproduktus – pienu, gaļu, zivis, kviešus vai 
olas –, ja alerģija nav pierādīta. Visi minētie pro-
dukti ir nepieciešami, lai bērns normāli augtu un 
attīstītos. Cits stāsts ir par saldumiem, pārtikas 
piedevām, konservantiem, pusfabrikātiem, ilg-
stoši glabājamiem produktiem. No tiem bērna 
uzturā vajadzētu maksimāli izvairīties. Mam-
mām vajag pašām gatavot ēdienu, ēst to un dot 
saviem bērniem.
Alerģija vai pārtikas nepanesība vispirms ir jāpie-
rāda. Lai to izdarītu, ir jādodas pie ārsta.
– Ja alerģijai nav smagu izpausmju, tad cilvēki 
mēdz domāt: «Varbūt pāries». Kad būtu jāsāk 
rīkoties, lai novērstu alerģijas tālāku attīstību?
– Būtiski ir, lai alerģijas radītās sekas neveidotu 
neatgriezeniskas izmaiņas mazā cilvēka, jau-
nieša vai pieaugušā organismā. Ja cilvēkam 
alerģijas ietekmē ir bojāta, sarkana un niezoša 
āda, tā dara cilvēku nemierīgu, viņš kļūst ner-
vozs un kašķīgs. Kasot ādu, tajā tiek ienesta 
infekcija, rodas komplikācijas – rētainas izmai-
ņas un ādas defekti. Turklāt infekcija var radīt 
nopietnas veselības problēmas. Tāpat ir arī 
ar elpošanas sistēmas alerģijām. Ja mēs neko 
nedarām, neārstējam, piemēram, astmas gadī-
jumā bronhi deformējas, un izmaiņas tajos kļūst 
neatgriezeniskas. Ja ir radusies alerģija, ikvie-
nam ir svarīgi zināt un atcerēties, ka, lietojot 
zāles, to var koriģēt, neļaut tai uzplaukt, attīs-
tīties. Varbūt pat iespējams pavisam likvidēt 
un kļūt veselam.

Vai tā ir alerģija? 
Ko darīt?

OK
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«Nereti cilvēkiem šķiet, ka ik pavasari viņi 
saslimst ar vīrusiem un alerģijas izpaus-
mes – iesnas, acu asarošana un citas – ir 
saistītas ar dažādām infekcijām. Lai gan 
patiesībā tā ir alerģija. Koki sāk ziedēt 
jau martā, gaisā parādās ziedputekšņi, 
un alerģiskiem cilvēkiem rodas elpoša-
nas problēmas,» stāsta Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas pneimo-
noloģe alergoloģe Antra Beķere.

Šajā sarunā speciāliste stāsta par to, cik dažādas 
var būt alerģijas un kā ar tām sadzīvot.

– Vai alerģiju var uzskatīt par slimību un vai 
tai pārsvarā ir sezonāls raksturs?
– Alerģija ir slimība. Tā ir izmainīta imūnās sistē-
mas reakcija uz apkārt esošajām vielām, piemē-
ram, ziedputekšņiem un putekļiem. Alerģija nav 
raksturīga tikai pavasarim, tā cilvēkam var būt 
visu gadu. Ziemas periodā alerģiju veicinošie fak-
tori ir, piemēram, pelējuma sēnīte, putekļu ērcīte, 
dzīvnieku alergēni. Pavasarī un vasarā tie vairāk ir 
ziedputekšņi. Kāpēc vairāk tiek runāts par pava-
sara alerģijām? Tāpēc, ka pavasarī alerģijas norit 
aktīvāk un akūtāk, bieži vien izpausmes formas ir 
smagākas, ir izteikta šķaudīšana, acu asarošana un 
nieze. Tāpēc var rasties iespaids, ka alerģija ir tikai 
pavasarī vai vasarā, bet īstenībā tā ir visu gadu.
– Kas var izraisīt alerģiju?
– Klasiskie alerģijas izraisītāji ir putekļu ērcīte, zied-
putekšņi, pelējuma sēnīte, dzīvnieku alergēni. 
Tiem nonākot uz acu, deguna vai elpceļu gļot-
ādas, rodas attiecīgie simptomi: acu asarošana, 
šķaudīšana, klepus u.c.
Pārtikas alergēni respiratorās alerģijas izraisa 
samērā reti. To izpausmei parasti raksturīga izsi-
tumu veidošanās. Mēdz būt arī ļoti smagas, dzī-
vībai bīstamas reakcijas, kam ir savs apzīmējums 
– anafilaktiskais šoks. Sākotnēji tā var būt apgrū-
tināta elpošana, spiedošas sāpes krūtīs, uz ādas 
parādās nātrene, var būt lūpu, mēles tūska. Tālāk 
jau pazeminās asinsspiediens, cilvēkam var būt 
krampjainas sāpes vēderā, vemšana, caureja. Arī 
kukaiņu (bišu, lapseņu) dzēlienu gadījumā aler-
ģiskās reakcijas mēdz būt ļoti smagas.
Ķīmiskās vielas visbiežāk darbojas kā kairinā-
tāji un izraisa vēlīnā tipa alerģiskās reakcijas, kas 
parādās uz ādas. Protams, cilvēki man stāsta, ka 
viņiem, berot veļas pulveri vai saskaroties ar ķīmis-
kām vielām, parādās iesnas, asaro acis, ir klepus. 
Tādas reakcijas var būt, bet vienmēr ir jāskatās, vai 
fonā nav kāda alerģiska reakcija, kuras rezultātā ir 
pastāvīgs iekaisums. Līdz ar to reakcija izpaužas 
krasāk. Bieži vien arī pilnīgi veseli cilvēki, nonākot 
saskarsmē ar ķīmiskām vielām, sāk klepot – tā ir 
gļotādas aizsargreakcija, nevis alerģiska reakcija.
Ir vairākas medikamentu grupas, piemēram, 
nestereoīdie pretiekaisuma līdzekļi, kas var izrai-
sīt iekaisumu degunā. Vēl viena medikamentu 
grupa, kas var izraisīt iesnas, ir ACE inhibitori. Taču 
tās nav alerģiskas reakcijas, tie ir zāļu blakusefekti.
Arī kontraceptīvo līdzekļu lietošana var izraisīt 
hroniskas iesnas. Taču arī tas nav tieši saistīts ar 
alerģiskām reakcijām, bet vairāk ar medikamentu 
blakus efektiem. Grūtniecēm reizēm ir aizlikts 
deguns, kas saistīts ar hormonālām izmaiņām. 
Beta blokatori var izraisīt iekaisumu gļotādās. Tie 
ir mediakmentu izraisīti blakus efekti, bet simp-
tomi ļoti bieži ir līdzīgi kā alerģiskajām iesnām.
– Lielākoties alerģiskā reakcija parādās 
tūlīt pēc saskares ar alergēnu, taču citkārt 
starp brīdi, kad cilvēkam ir bijis kontakts ar 

alergēnu, un reakciju uz to var paiet pāris 
dienas. 
– Pamatā reakcija ir divējāda. Pirmā tipa alerģiskā 
reakcija attīstās ļoti strauji, dažu minūšu laikā pēc 
kontakta ar alergēnu. Simptomi ir spilgti izteikti. 
Ja mēs runājam par alerģiskajām iesnām un 
iekaisušām acīm, tad parādās šķaudīšana, nieze, 
acu asarošana, klepus. Pirmā tipa reakcijai ir arī 
vēlīnā fāze, kuras laikā attīstās aizliktā deguna 
simptomi. Bieži vien ir tā: bijis kontakts ar aler-
gēnu, sākas akūtā fāze, un pēc kāda laika attīs-
tās vēlīnā fāze (reaktivitāte degunā, pietūkums). 
Atkārtoti nonākot kontaktā ar alergēnu, atkal ir 
akūtā fāze. Parasti pacienti lielāku diskomfortu 
izjūt akūtajā fāzē.
Vēlīnā tipa reakcijas vairāk izpaužas uz ādas. Pie-
mēram, atopiskie dermatīti attīstās vairāku dienu 
laikā. Cilvēks ir kaut ko apēdis vai uzsmērējis uz 
ādas, bet reakcija sākas tikai pēc dažām dienām. 
Arī medikamentu lietošanas blakusefekti var 
izpausties kā vēlīnā tipa alerģiska reakcija.
– Kā diagnosticē alerģiju? Daudzi simptomi, 
piemēram, iesnas pavasarī var piemeklēt 
ikvienu un ne vienmēr tām būs sakars ar zied-
putekšņu alerģiju.
– Tieši tā. Ne visas iesnas ir alerģiskas. Tikai līdz 
30% gadījumu pastāv šāda iespēja. Iesnas var 

izraisīt dažādi izsaucēji, un jebkuru iesnu rezultātā 
deguna gļotādā rodas iekaisums. Tāpēc cilvēks 
saasinātāk reaģē uz kairinošām vielām. Ir jāmē-
ģina noskaidrot, kāda rakstura iekaisums tas ir. To 
var izdarīt, ņemot vērā pacienta anamnēzes datus, 
sezonu, kad vērojams uzliesmojums. Tikpat labi 
tās var būt arī iesnas bez kāda no alerģiju izraiso-
šajiem iemesliem, bet sūdzības būs ļoti līdzīgas.
Alerģijas diagnostika ir vienkārša. Ir jādodas pie 
alergologa, kurš veiks ādas testu (ādas un aler-
gēna kontakts), un 15–20 minūšu laikā būs zināms 
rezultāts. Alerģijas testu ir vēlams veikt pirms zie-
dēšanas sezonas sākuma. Ja cilvēks pie ārsta aiz-
ies jau ar problēmu, viņš, iespējams, būs lietojis 
pretalerģijas zāles. Tad testa rezultāti nebūs tik 
precīzi. Starp jaunākās paudzes antihistamīna 
līdzekļu lietošanu un ādas testu jābūt apmēram 
nedēļu ilgai pauzei. Ja problēmas jau ir sākušās, 
tad labāk tās ārstēt, bet ādas testu veikt alerģi-
jas miera periodā, lai nākamajam gadam varētu 
sagatavoties laikus.
Alerģiju var arī diagnosticēt, veicot asins analī-
zes un nosakot specifisko imūnglobulīnu E uz 
konkrētu izraisītāju, alergēnu. Asins analīzes var 
veikt arī alerģijas paasinājuma periodā. To visla-
bāk darīt četras nedēļas pēc pirmo simptomu 
rašanās, lai pagūtu izveidoties antivielas. Pēc šo 

pamatizmeklējumu izdarīšanas dakteris izvērtēs, 
vai vajadzīgi papildu izmeklējumi.
– Ir pierasts teikt: «Man pret to un to produktu 
ir alerģija». Taču bieži vien tā varbūt nemaz 
nav alerģija.
– Jā, tā var būt. Vienkāršākais veids, kā to precizēt, 
ir ādas dūriena tests, kad uz ādas uzpilina aler-
gēnu un pilienā iedur ar speciālu lanceti. Var arī 
veikt analīzes, nosakot imūnglobulīnu E, bet daž-
kārt arī analīzes nesniegs pilnīgi precīzu atbildi. 
Tad stacionārā ir jātaisa provokācijas testi. Sevišķi 
svarīgi izslēgt alerģiju ir maziem bērniņiem, kad 
jāuzsāk piebarošana. Piens ir pirmais alergēns.
– Kā tiek ārstētas alerģijas? Kad būtu laiks sākt 
lietot pretalerģijas preparātus?
– Ziedputekšņu alerģijas gadījumā mēs zinām, 
kas ir alerģijas izsaucējs un parasti zinām arī zie-
dēšanas kalendāru. Koki sāk ziedēt jau martā. Ja 
pavasaris ir silts, tad jau marta sākumā jāsāk lie-
tot pretalerģijas zāles. Pamatā ārstēšanu sāk ar 
antihistamīna līdzekļiem. Pēc tam, skatoties, cik 
smagi ir simptomi, pievieno arī citus medikamen-
tus. To, kādu ārstēšanas shēmu izvēlēties, vēlams 
izrunāt ar dakteri. Alksnis, lazda, bērzs ir tas trio, 
kas pavasarī visbiežāk izsauc alerģiskas reakcijas. 
Bērzi beidz ziedēt maijā. Ja gribam justies labi, no 
marta līdz maija beigām ir jālieto zāles. Rezultātu 
sasniegt noteikti neizdosies, pāris dienas palieto-
jot zāles un tad pārtraucot. Zāles ir jālieto regu-
lāri. Protams, ja gadās ļoti lietains pavasaris, kad ir 
maz saulainu dienu, varbūt var no medikamentu 
lietošanas izvairīties, bet ir jārēķinās, ka, pārtrau-
cot lietot medikamentus, simptomi var atjauno-
ties. Ilgstoša terapija ir daudz efektīvāka. Kolīdz 
pacients pārtrauc lietot zāles, pēc atkārtota kon-
takta ar alergēnu atkal rodas akūta situācija. Ja 
simptomi saglabājas, lietojot antihistamīna līdzek-
ļus, pievieno topiskos kortikosteroīdus.
Ja ir zināms alerģijas izsaucējs, pēc iespējas vaja-
dzētu no alergēna izvairīties, bet tas ir bezgala 
grūti, jo nevar taču visu pavasari pavadīt telpās. 
Vienīgi aktīvākās ziedēšanas laikā fiziskās akti-
vitātes brīvā dabā vajadzētu veikt tad, kad nav 
ļoti sauss un saulains laiks, bet tad, kad ir nolijis.
Viena no alerģijas ārstēšanas metodēm ir arī spe-
cifiskā imūnterapija, kas ārstē pašu slimību, nevis 
tikai simptomus. Noteiktu alergēnu pacientam 
ilgstoši injicē arvien pieaugošās devās. Tādā veidā 
organismu mēģina pieradināt, lai tas nereaģētu, 
piemēram, uz ziedputekšņiem, jo laika gaitā izvie-
dojušās antivielas palīdz imūnajai sistēmai nostip-
rināties. Šī metode nav lēta, bet ir efektīva, un ir 
cilvēki, kuri to labprāt izvēlas.
– Ko mēs varam darīt, lai alerģijas mestu 
mums līkumu?
– Pastāv uzskats, ka alerģijas ir ģenētiski noteik-
tas. Jautājums ir tikai par to, kurā brīdī tās izpau-
žas. Ir mazi bērniņi, kuriem jau drīz pēc dzimšanas 
ir smagas alerģijas, nopietnas problēmas, bet ir 
cilvēki, kuriem alerģijas parādās 50–60 gadu 
vecumā un vēlāk. Šodien pat veicu alerģijas testu 
kungam, kuram ir pāri 70. Viņam tikai tagad tika 
atklāta alerģija pret mājas putekļu ērcīti. Nekad 
dzīvē viņš par to nebija sūdzējies, bet pēdējā laikā 
kungam parādījās klepus un citi simptomi.
To, kad alerģija izpaudīsies, nosaka vairāki fak-
tori. Viens ir ģenētiskā bāze, bet otrs ir apkārtējā 
vide: kādi ir apstākļi, kuros mēs dzīvojam, kādi 
ir papildu faktori – mitrums, smēķēšana, kaitīgi 
darba apstākļi, stress, pārtika. Arī izplūdes gāzes, 
sevišķi dīzeļdegviela, kaitīgi ietekmē mūsu elpce-
ļus. Taču ir cilvēki, kuri dzīvo ļoti veselīgi, piemē-
rotā vidē, bet viņiem attīstās alerģijas. Ir daudz 
faktoru, un ne vienmēr var pateikt, kas ir alerģijas 
sākšanās katalizators.

Alerģijas: atpazīt, diagnosticēt un ārstēt

Antra Beķere: «Klasiskie alerģijas izraisītāji ir putekļu ērcīte, ziedputekšņi, pelējuma 
sēnīte, dzīvnieku alergēni. Tiem nonākot uz acu, deguna vai elpceļu gļotādas, rodas 
attiecīgie simptomi: acu asarošana, šķaudīšana, klepus u.c.»
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Plaušu
veselības avīze

ILONA NORIETE

Mazi bērni un klepus reizumis ir tik nesa-
raujami saistīti, ka vecāki jau piekusuši ar 
to cīnīties. Taču viena lieta, ja klepus sais-
tīts ar saaukstēšanos, bet pavisam cita, 
ja to provocē kāda nopietna saslimšana.

Vairāk par to noskaidrosim sarunā ar Bērnu klīnis-
kās universitātes slimnīcas alergoloģi pneimono-
logi Inetu Grantiņu.

– Klepus ir viena no problēmām, ar kuru bērnu 
vecāki visbiežāk vēršas pie ārsta.
– Tā tas ir. Klepu iedala specifiskā un nespeci-
fiskā – tieši specifisko ir būtiski sīkāk izmeklēt 
un noskaidrot tā iemeslu. Tāpat ir svarīgi, kāds 
ir klepus raksturs un ilgums, jo no tā atkarīgs, cik 
nopietni tam jāpievērš uzmanība. Vai tas ir mitrs 
vai sauss, vai ar krēpām, vai lielākoties pa dienu vai 
naktī, kādi faktori veicina tā rašanos. Katra situā-
cija liecinās par ko citu, to vidū var būt runa arī par 
nopietnām plaušu saslimšanām.
– Teicāt, ka būtisks ir klepus ilgums.
– Lai runātu par hronisku klepu, tam jābūt ilgākam 
par trim četrām nedēļām, turklāt katru dienu. Ja 
klepus būs spazmatisks, sauss, ar sēkšanu, mēs 
vairāk domāsim par astmu. Bet, ja ar klepu lielāko-
ties nākas saskarties jaundzimušo periodā un tas 
ir nepārejošs, ārsts var apsvērt dažādas iedzimtas 
elpceļu anomālijas, kas parasti iet kopā arī ar citām 
iedzimtām anomālijām. Biežāk sastopamās pato-
loģijas ir traheobronhiālās malformācijas (mīkstāks 
trahejas skrimslītis), aspirācijas sindroms. Ja jaun-
dzimušā periodā ir klepus ēšanas laikā un bērniņš 
ir piedzimis ar barības vada atrēziju, būtu jāaizdo-
mājas par traheoezofageālo fistulu.
– Kāds ir visbiežākais klepus, ar kuru vecāki 
ved bērnus pie ārsta?
– Viens no biežākajiem ir klepus, ko pavada ies-
nas un paaugstināta ķermeņa temperatūra (tā 
saucamais ARS). Šādas problēmas bērnam lielā-
koties izpaužas, apmeklējot pirmsskolas izglītības 
iestādi. Vēl ļoti bieži ir sastopams sauss klepus ar 
vai bez sēkšanas. Reizēm klepus galvenais iemesls 
ir augšējo elpceļu problēmas – iesnas, aizdegunes 
tecēšanas sindroms. Tad vecāki parasti novēro ļoti 
stipru, atklepojošu klepu, savukārt dakteris trokš-
ņus nesaklausa.
– Kad pacients vēršas pie jums un viņa vecāki 
stāsta par to, kāds klepus, ko jūs viņiem jau-
tājat un gribat noskaidrot?
– Vispirms jau mēs, ārsti, vienmēr gribam zināt, 
kad klepus ir sācies, cik ilgi tas ir, kāds ir tā rak-
sturs, kādi medikamenti palīdz, vai klepus mainās 
atkarībā no slodzes, ēšanas, vai tam ir sezonas rak-
sturs, vai biežāk tas ir dienā vai naktī. Vai klepum 
ir kādi citi pavadošie simptomi, vai iesaistītas arī 
citas orgānu sistēmas. Vai vienlaikus ir sūdzības 
arī par iesnām, šķaudīšanu, varbūt bērnam jau 
ilgstoši ir zaļganīgi izdalījumi no deguna. Varbūt 
paralēli klepum ir sūdzības no kuņģa zarnu trakta 
puses, iespējams, pat biežas vemšanas. Vai kle-
pus ir vienlaikus ar temperatūru, vai bez tās. Vai 
tas ir saistīts ar infekciju. Bet galvenais: ja klepus 
ilgst 2–3 nedēļas, tad tā var būt arī norma, ja pēc 
tam neseko nekāds rīta, vakara klepus vai pie slo-
dzes. Tad to var definēt kā normālu klepu, un tas 
nav nekas slikts.
Viens no biežākiem klepus iemesliem gan mazā-
kiem, gan lielākiem bērniem var būt gastroezo-
fageālais atvilnis. Bērnam, nepareizi ēdot vai arī 
pirms gulētiešanas notiesājot lielākas porcijas, 
ēdiens var celties uz augšu, kairinot augšējos elp-
ceļus un tādējādi veicinot klepus rašanos.

– Ja bērnam parādās klepus, vecāki parasti 
vispirms iet uz aptieku un nopērk kādu sīrupu. 
Cik ilgi tādus sīrupiņus drīkst dot un kad tomēr 
jāvēršas pie ārsta?
– Ja klepus ir ilgāks par trim četrām nedēļām, tad 
tomēr būtu jādodas pie ārsta.
– Vai to nevajag darīt jau pēc nedēļas?
– Atkarībā no simptomiem. Ja klepus, piemēram, 
ir ļoti sauss, rejošs, mokošs un bērnam iekšā viss 
sēc un pīkst, tad noteikti nevajag vilcināties un 
gaidīt, kad tas pāries. Jādodas pie ārsta. Ja kle-
pus netraucē un neietekmē bērna vispārējo stā-
vokli, turklāt viņam nav grūti elpot un klepus iet 
mazumā, tad ar klepu, kas ilgst nedēļu, uzreiz nav 
jāskrien pie daktera.
Ja mazulis katru dienu pieceļas un no rīta nedaudz 
paklepo, bet tas netraucē viņa attīstībai (viņš labi 
pieņemas svarā, labi aug, ir aktīvs, dzīvespriecīgs), 
tad varbūt viņa problēma ir saistīta ar aizdeguni. 
Bērnam it kā iesnu nav, bet no aizdegunes izda-
lās sekrēts – tas var kairināt klepus receptorus, un 
bērns var visu laiku klepot. Tad, protams, jāskatās, 
vai mazajam nav nepieciešama otolaringologa 
apskate, lai noskaidrotu, vai viņam nav palielinā-
tas aizdegunes mandeles, kas uztur ilgstošo klepu.
– Kā rīkoties situācijā, ja klepus saistīts 
ar astmu, turklāt tas parādījies pēkšņi un 
mājās nav nekādu pretastmas aerosolu? 
Tādā situācijā vislabāk laikam tomēr saukt 
ātro palīdzību?
– Ja tāda astmatiskā klepus lēkme ir pirmo reizi, 
tad ar vislielāko varbūtību mājās nekādu pretast-
mas aerosolu nebūs. Ja vecāki saskaras ar to, ka 
bērns klepo ļoti bieži, viņam ir apgrūtināta, paāt-
rināta elpošana, turklāt var redzēt, ka elpošanā 
jau piedalās palīgmuskulatūra (gan vēders, gan 
arī deguna «spārniņi»), un pa gabalu var dzirdēt, 
ka bērns sēc, tad noteikti uzreiz jāsauc ātrā palī-
dzība un jāgriežas stacionārā. Reizēm vecākiem, 
īpaši ar šādu klepus lēkmi saskaroties pirmo reizi, 
var šķist, ka varbūt tā tūlīt pāries un viss būs labi. 
Bet, ja klepus dēļ bērns negrib ēst, dzert un viņu 
velk uz miegu, to nevajadzētu ignorēt.
– Cik bieži bērniem sastopamas netradicio-
nālas, nepopulāras iedzimtas plaušu saslim-
šanas, kuru pavadonis arī ir klepus?

– Medicīna attīstās, un mēs, ārsti, tagad spējam 
labāk šīs saslimšanas diagnosticēt. Mēs jau jaun-
dzimušo periodā varam noteikt vairākas iedzim-
tas elpceļu patoloģijas, līdz ar to ar tām šobrīd 
saskaramies vairāk. To vidū arī ar dažādām plaušu 
attīstības anomālijām, kuras diagnosticē jau jaun-
dzimušo periodā. Jau minēju, ka bērniņi mēdz pie-
dzimt ar barības vada atrēziju. Viņiem starp barības 
vadu un traheju izveidojas tāds kā savienojums – 
traheoezofageālā fistula, ko jaundzimušo periodā 
veiksmīgi operē. Vienīgi iespējams, ka, bērniņam 
augot, fistula var recidivēt un problēma atkārto-
sies. Tādos gadījumos ir vērojami manis pieminētie 
simptomi: bērnam ir klepus, sevišķi ēšanas laikā.
Vēl es noteikti gribētu minēt intersticiālas plaušu 
saslimšanas. Tas nozīmē, ka bērniņam noteico-
šais ir nevis klepus, bet viņam varētu būt ātrāka 
elpošana, samazināts skābekļa daudzums asinīs, 
sliktāka svara dinamika, traucēta vispārējā fiziskā 
attīstība. Protams, bērnu sīkāk izmeklējot, varam 
ātrāk noteikt diagnozi.
– Ja bērnam ir kāda nespecifiska plaušu saslim-
šana un viņš ir uzskaitē, viņam jāiet pie ārsta 
tieši Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā? 
– Jā, viņi katru mēnesi uz trim dienām iestājas 
slimnīcā un šajā laikā saņem specifisku ārstēšanu. 
Tāpat viņi arī tiek papildus izmeklēti.
– Kas notiek tajā brīdī, kad bērnam paliek 18 
gadi, bet problēma nav pārgājusi?
– Tālāk mēs viņu novirzām pie pieaugušo pneimo-
nologiem. Jāteic gan, ka tādu pacientu šobrīd nav 
daudz – viņi vēl nav izauguši.
– Vai jūsu teiktais nozīmē, ka intersticiālas 
plaušu saslimšanas tiek diagnosticētas tikai 
pēdējā laikā?
– Tik tiešām agrāk šīs diagnozes bērniem neat-
pazina un nemācēja ārstēt. Iespējams, kāds no 
šādiem pacientiem ir jau miris bez diagnozes.
– Kāda ir šo slimnieku ikdiena? Vai tā ir ļoti 
apgrūtināta un viņi vispār var iekļauties 
sabiedrībā? 
– Jā, šie bērni labi iekļaujas sabiedrībā: viņi 
apmeklē bērnudārzu, skolu, ir pietiekami aktīvi. 
Es nevarētu teikt, ka viņi cieš no šīs slimības, vie-
nīgi viņiem reizi mēnesī uz trim dienām jāiestājas 
slimnīcā ārstēties.

– Vai vīrusi, piemēram, gripa, šīs slimības gaitu 
būtiski pasliktina?
– Noteikti. Šiem pacientiem līdzīgi kā jebkuram 
cilvēkam ar hronisku saslimšanu ir jāuzmanās no 
vīrusiem, jo tie pasliktina slimības norisi. Tāpēc, 
ja vien tas ir iespējams, viņi noteikti būtu jāvak-
cinē pret visiem vīrusiem, pret gripu, lai tādējādi 
pacientam būtu mazāk uzliesmojumu.
– Ko šiem slimniekiem nevajadzētu darīt?
– Viss atkarīgs no paša bērna. Jāskatās, kā viņš 
panes fiziskās aktivitātes. Vai viņam tās nav par 
grūtu, par smagu, vai nav jūtams elpas trūkums. 
Protams, ja bērns sāk bieži slimot, tad jāvērtē, vai 
viņš var apmeklēt bērnudārzu, skolu. Bet pārsvarā 
šiem slimniekiem nav ļoti lielu ierobežojumu.
– Vai viņiem ikdienā ir jālieto arī kādi 
medikamenti? 
– Ikdienā mājās noteikti jālieto zāles, piemēram, 
pretiekaisuma medikamenti. Ja pacientam sācies 
bronhīts vai plaušās parādījušies kādi trokšņi, 
kas var veicināt slimības uzliesmojumu, ārsts 
viņam var ieteikt lietot inhalatorus. Bet tie nav 
jālieto pastāvīgi.
– Kā jūs parasti mierināt vecākus, ja viņu bēr-
nam noteikta kāda specifiska plaušu saslim-
šana? Kā viņi spēj pieņemt to, ka viņu bērnam 
tagad būs vajadzīgas īpašas rūpes un ka viņam 
visu mūžu būs jāsadzīvo ar šo diagnozi?
– Konstatējot šīs slimības un uzsākot terapiju, 
mēs varam vecākus mēģināt mierināt ar to, ka, 
visticamāk, plaušu funkcija nekļūs sliktāka, bēr-
nam neizveidosies komplikācijas un viņa attīs-
tība uzlabosies.
Katru mēnesi redzot šo bērnu, mēs skatāmies, 
kāda ir viņa slimības dinamika, un to kontrolē-
jam, veicam dažādus izmeklējumus. Vecāki parasti 
mums ļoti uzticas un mēģina priecāties kopā ar 
mums, ka bērna veselības stāvoklis nepasliktinās.
– Vai pastāv iespēja, ka bērns izveseļosies un 
viņam vairs nebūs jāsaskaras ar specifiskajai 
plaušu saslimšanai raksturīgām problēmām?
– Šī saslimšana tomēr noris ar hroniskām izmai-
ņām. Ar medikamentu palīdzību mēs vienkārši 
mēģinām kontrolēt procesu, lai tas neietu tālāk. 
Par prognozēm vienmēr ir grūti runāt, bet tāpēc 
jau mēs šos bērnus kontrolējam.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Ja klepus ir ļoti sauss, rejošs, mokošs un bērnam iekšā viss sēc un pīkst, tad noteikti nevajag vilcināties un gaidīt, kad tas pār-
ies. Jādodas pie ārsta. Ja klepus netraucē un neietekmē bērna vispārējo stāvokli, turklāt viņam nav grūti elpot un klepus iet 
mazumā, tad ar klepu, kas ilgst nedēļu, uzreiz pie daktera nav jāiet.

Klepus bērniem. Kas aiz tā slēpjas?

OK
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TOMS ZVIRBULIS

Medicīnas nozarē Latvijā ir ne mazums 
problēmu, bet viena no izteiktākajām 
ir akūts sistemātiskas attīstības vīzijas 
trūkums, kas ietekmē ikkatru Latvijas 
iedzīvotāju. Plāna neesamība ir savilkusi 
tumšus mākoņus arī virs Tuberkulozes un 
plaušu slimību centra (TPSC) – Latvijas lie-
lākās plaušu slimību ārstēšanas iestādes.

Lai vairāk uzzinātu par to, kā centra darbu ietekmē 
biežās izmaiņas Veselības ministrijā un konkrēta 
plāna trūkums tuberkulozes apkarošanai, uz 
sarunu aicinājām Latvijas Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes priekšsēdētāju, 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
(RAKUS) plaušu slimību galveno speciālistu asoc. 
prof. Alvilu Kramu, stacionāra Tuberkulozes un 
plaušu slimību centrs galveno ārsti Andru Cīruli, 
Torakālās ķirurģijas nodaļas vadītāju, Latvijas Tora-
kālo ķirurgu biedrības prezidentu Intu Siliņu un 
RAKUS torakālās ķirurģijas galveno speciālistu 
Māri Apšvalku.

– Apmēram pirms gada stāstījāt, ka valdībai 
nav konkrēta plāna cīņai ar tuberkulozi, lai 
gan šīs slimības izplatība Latvijā ir augsta. Vai 
šajā ziņā kas ir mainījies?
Andra Cīrule. – Cik mums ir zināms, tad nē. Vis-
maz es par to neko neesmu dzirdējusi. Tik vien, ka 
Uga Dumpis, Veselības ministrijas galvenais spe-
ciālists infektoloģijā, ir aktualizējis šo jautājumu.
Alvils Krams. – Veselības ministrija šobrīd strādā 
pie HIV/AIDS apkarošanas plāna. HIV/AIDS iepriek-
šējās programmas termiņš beidzās vēl gadu pirms 
mūsējā. Tad jau šai bīstamajai slimībai plāna 
izstrādē būs pirmā roka.
– Paradoksāli, ka tik bīstamai infekcijas slimī-
bai nav izstrādāts konkrēts apkarošanas plāns. 
A. K. – Tuberkulozes ierobežošanā galvenais ir 
sakārtot sistēmu. Ja ir labi sakārtota sistēma un 
izcili speciālisti, tādi kā daktere Cīrule, tad prob-
lēmām nevajadzētu būt, jo sistēma pati virzās uz 
priekšu. Taču ir lietas, kuras varētu uzlabot. Ja būtu 
pieejams atbilstošs finansējums, tad slimību būtu 
iespējams ierobežot vēl efektīvāk.
A. C. – Patiesībā ministrijai pašai šāda plāna nemaz 
nav bijis. Tas tika ieviests tikai pēc PVO un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra (European 
Centre for Disease Prevention Control) speciālistu 
vizītes. Viņu noslēguma ziņojumā tika uzsvērts, 
ka tuberkulozes izplatības ierobežošanas plāns 
ir vajadzīgs. Mēs to izstrādājām laika posmam 
no 2013. līdz 2015. gadam. Taču plānā paredzē-
tajiem pasākumiem finansējums netika iedalīts. 
Tagad, šķiet, par jauna plāna nepieciešamību visi 
ir aizmirsuši.
– Tuberkuloze kā lipīga infekcijas slimība tiek 
ārstēta arī tad, ja nauda ir beigusies, kā šāda 
sistēma darbojas realitātē?
A. K. – Kad centrs tika pievienots Gaiļezeram, mūsu 
budžets bija aptuveni deviņi miljoni eiro. Nāka-
majā gadā tie bija vairs tikai seši miljoni. Kā redzat, 
slimnīca vēl arvien darbojas, taču naudas trūkums 
akumulējas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas (RAKUS) zaudējumos. Vēl arvien daudzas 
lietas, ko mēs darām, netiek finansētas.
A. C. – Attiecībā uz tuberkulozes medikamentiem 
izmaksas pieaug līdz ar jaunu zāļu parādīšanos. 
Tādā gadījumā gan varam prasīt papildu finan-
sējumu, un Nacionālais veselības dienests (NVD) 
vienmēr naudu atrod.
A. K. – Pirms gadiem desmit mums bija apmēram 
100 simptomātiski pacienti jeb pacienti, kuriem 
terapija nav iespējama. Viņi gan saņēma zāles, bet 

būtībā pamazām mira no tuberkulozes. Šobrīd 
tāds ir tikai viens pacients. Tāpēc finansējumu, 
ko agrāk izmantojām šiem pacientiem, tagad 
var novirzīt jauno medikamentu iegādei, kuri ir 
ļoti dārgi.
– Ņemot vērā to, ka zāles kļūst ne tikai dārgā-
kas, bet arī efektīvākas, noteikti samazinās 
stacionārā pavadīto dienu skaits.
A. K. – Pamatā tuberkulozes ārstēšanā gadiem 
izmantojam vienas un tās pašas zāles. Klāt ir 
nākuši papildu medikamenti, ko lieto tad, ja 
tuberkuloze ir rezistenta pret diviem galvenajiem 
tuberkulozes medikamentiem. Ārstējot parastu 
tuberkulozi, terapijas ilgums ir seši mēneši, bet, 
ja slimība ir rezistenta pret diviem svarīgākajiem 
medikamentiem, tad minimālais ārstēšanas laiks 
ir tuvu diviem gadiem, un no atlikušajām zālēm 
liela daļa ir mazefektīvas. Pašlaik klāt ir nākuši 
divi jauni medikamenti, kas ir dārgi, bet pietie-
kami efektīvi.
– Kas, jūsuprāt, būtu tālredzīgāks solis: iegul-
dīt naudu medikamentu iegādē vai infrastruk-
tūras uzlabošanā?
A. K. – Tuberkulozes apkarošanā svarīgākais ir 
sakārtot sistēmu, atrast un izārstēt slimos cilvē-
kus. Visefektīvākā profilakse ir pacientu atrašana 
un viņu ārstēšana, un to nosaka sistēma. Varbūt 
torakālā ķirurģija vai kāda cita plaušu ķirurģijas 
nozare ir māksla, bet tuberkulozes ārstēšanā gal-
venais ir plāns.
– Ar kādām valstīm jums ir izveidojusies veik-
smīgākā sadarbība un pieredzes apmaiņa 
tuberkulozes ārstēšanā?
A. C. – Pie mums tika izveidots Pasaules Veselības 
organizācijas sadarbības centrs multirezistentas 
tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā. 
Tāpēc šurp brauc speciālisti gan no bijušajām 
Padomju bloka valstīm, gan pārējās pasaules. 
Attīstītajās valstīs tuberkuloze sastopama samērā 
reti, un viņiem nav tādas pieredzes kā mums.
Drīzumā tiks pārstrādāti starptautiskie tuberkulo-
zes aprūpes standarti, un arī Latvija ir uzaicināta 
dot savu ieguldījumu šajā darbā.
– Kādi ir jūsu lielākie panākumi cīņā ar tuber-
kulozi, vai tie vēl arvien ir saistīti ar multire-
zistentās tuberkulozes ārstēšanu?
A. C. – Es nedomāju, ka tā ir tikai multirezistentā 
tuberkuloze. Mums vispār saslimstība ar katru 
gadu samazinās. Pērn atkal bija par 61 saslimšanas 
gadījumu mazāk. Arī šogad līdz martam saslim-
stība ir mazāka nekā 2016. gadā.
– Cik ilgi šāda tendence varētu saglabāties? Vai 
visu laiku iespējams šāds pakāpenisks sama-
zinājums, vai kādā brīdī tas apstāsies?
A. C. – Saslimstībai vajadzētu visu laiku samazinā-
ties, bet ir dažādi šķēršļi. Viens no tiem ir izplatītā 
HIV infekcija, kas šo procesu ietekmē.
Māris Apšvalks. – Cilvēku migrācija arī varētu 
būt viens no faktoriem. Eiropa pašlaik iepazīstas 
ar tuberkulozi pilnā mērā.
A. K. – Balkānu krīzes laikā Austrijas klīnikas bija 
pilnas ar slimniekiem. Arī Vācijas klīnikās bija daudz 
tuberkulozes pacientu.
– Vai pie mums situācija varētu pasliktināties 
līdz ar patvēruma meklētāju skaita pieaug-
šanu virs līdzšinējiem aptuveni 350 bēgļiem?
A. K. – 350 patvēruma meklētāji neietekmēs situā-
ciju. Tas, kas notiek tagad, varbūt arī nav lielākais 
drauds no visiem. Mēs nezinām, kas notiks tālākā 
nākotnē. PVO ir diži plāni 20–30 gadu laikā tuber-
kulozi eliminēt, bet ar esošajiem resursiem mēs to 
nevaram izdarīt. Mēs ļoti ceram, ka nākotnē tiks 
izstrādāta tuberkulozes vakcīna, kas būs efektīva 
un kuru varēs lietot gan pieaugušie, gan bērni. 
Pagaidām notikušie pētījumi nav bijuši sekmīgi, 
jo tas prasa milzu finansējumu.

– Tuvākajā nākotnē tiek prognozēta vēl viena 
ekonomiskā krīze. Kā mēs varam labāk tai 
sagatavoties, lai slimība no jauna neizplatītos?
A. K. – Jo efektīvāk mēs ārstēsim slimību, kamēr 
mums tādas iespējas ir, jo mazāk paliks pacientu, jo 
mazāks būs pieaugums, ja kāda krīze tiešām būs.
– Agrākās sarunās jūs minējāt divas izteiktas 
Tuberkulozes un plaušu slimību centra prob-
lēmas: pirmā ir saistīta ar personāla trūkumu, 
un otrā – ar infrastruktūru. Kā jūs tās risināt?
A. C. – Ar personāla trūkumu līdz šim vēl esam 
kaut kā tikuši galā, bet nu jau ir sasniegts kritis-
kais slieksnis.
Ints Siliņš. – Personāla ziņā mūsu galvenais balsts 
pašlaik ir entuziasms un pensijas vecuma māsas. 
Viņām īsti nekādu citu alternatīvu nav, un viņas 
turpinās strādāt, kamēr vien varēs. Piesaistīt jau-
nas māsas ir grūti, pat nereāli, jo māsām, kuras 
šeit strādā ilgāk, algas ir lielākas nekā tām, kuras 
nākušas klāt no jauna.
M. A. – Ja šis jautājums netiks atrisināts nākamā 
gada laikā, tad mums būs ļoti lielas problēmas. 
Pieņemsim, ka pēkšņi tiktu radīti ļoti labi apstākļi, 
paaugstinātas algas, bet māsām pirms tam vēl ir 
jāmācās, viņas neatnāk jau pilnībā gatavas darbam 
specifiskos apstākļos.
A. K. – Jebkurā lietā daudz kas ir atkarīgs no kolek-
tīva un komandas darba. Mēs jūtamies kā viena 
komanda ar vienotu misiju. Stradiņa slimnīcas divi 
labākie torakālie ķirurgi aizbrauca strādāt uz ārze-
mēm. Mūsu labākie torakālie ķirurgi vēl arvien 
strādā Latvijā.
– Un telpas?
A. C. – Darbam piemērotu telpu trūkums ir ļoti 
nopietna problēma. Daļa telpu nav remontētas 
kopš slimnīcas atvēršanas.
I. S. – Viens no izaicinājumiem, kas tiek apspriests 
retāk, ir nepārtrauktā neziņa un neskaidrība par 
nākotni. Skaidras vīzijas nav ne valsts, ne medi-
cīnas nozares attīstībai kopumā. Visu laiku kāds 
kaut ko vēlas reformēt, bet nezina, kā to izda-
rīt. Neziņa ļoti traucē, un attīstība nenotiek. Mēs 
varētu mēģināt darīt vairāk, bet mums ir jācīnās 
par izdzīvošanu. Daudziem patīk teoretizēt par 
plaušu transplantāciju. Lai mēs to varētu darīt, 
vispirms ir jānodrošina normāli apstākļi ikdienas 
darbam. Šobrīd tas ir kā ekskluzīvs «zilais sapnis». 
Reālajā dzīvē mēs mēģinām pierādīt to, ka plaušu 

vēzis ir jāoperē, vai to, ka mums ir nepieciešamas 
normālas telpas, jo pacienti nevar uzturēties sep-
tiņvietīgā palātā, un ar vienu tualeti 50 pacien-
tiem nepietiek.
A. K. – Mūsu slimnīcai tas ir nākotnes jautājums. 
Ko darīt, ja tiek paziņots, ka šajā slimnīcā līdzek-
ļus vairs neieguldīs? Piemēram, ķirurģijas nodaļā 
pacients salauza kāju, jo bija bojāta grīda.
Mums, iespējams, ir labākais profesionālais kolek-
tīvs un sliktākās telpas. Nav moderni pieminēt 
bijušo veselības ministru, bet Belēvičs pateica, ka šī 
ir vienīgā slimnīca Latvijā, kur reāli darbojas zaļais 
koridors gan tuberkulozes, gan plaušu vēža, gan 
plaušu slimību diagnostikā, bet ir sliktākās slim-
nīcas telpas valstī. Kad tika uzņemta filma par 20. 
gadsimta 60. un 70. gadiem Latvijā, izrādījās, ka šī 
ir vienīgā slimnīca, kur operāciju zālē ir saglabāju-
šās padomju laika flīzes.
Mēs būtu ar mieru doties uz jaunām telpām. Tas 
var būt gan jauns korpuss starp Latvijas Onkolo-
ģijas centru un Gaiļezera slimnīcu, gan Linezera 
slimnīca. Lokācijai tiešām nav nozīmes. Bet tam ir 
nepieciešami vismaz desmit miljoni. Kā sāk strādāt 
jauns ministrs, mēs mēģinām šīs problēmas risi-
nāt, bet vieglu risināju par rubli piecdesmit gluži 
vienkārši nav. Skaidrs, ka Stradiņa slimnīcai nauda 
šobrīd tiks dota, bet RAKUS tā nespīd. Tajā pat laikā 
slimnīca pamazām brūk kopā. Un atkal rodas 
runas, ka mūs vēlas sadalīt pa vairākām iestādēm, 
no kā cietīs Latvijas iedzīvotāji. Mēs tomēr esam 
komanda, tāpēc nevajag censties izjaukt mūs pa 
daļām! Nevar paņemt atsevišķi vienu slimību un 
ārstēt. Tas ir torakālo ķirurgu, plaušu ārstu, diag-
nostiķu un onkologu kopīgs darbs. Šī ir vienīgā 
tāda veida speciālā slimnīca valstī, aiz kuras mugu-
ras ir milzīga pieredze šajā nozarē. Ja šis kolektīvs 
tiktu izjaukts, ciestu visa veselības nozare.
– Vai tā cena, ko valsts jums šobrīd maksā par 
pakalpojumiem, ir atbilstoša?
A. K. – Valstij vajadzētu spēlēt pēc jauniem notei-
kumiem. Pašlaik tarifi par pakalpojumiem ir 20 
gadus veci. Kad mēs vēl bijām valsts aģentūra, 
mēs darbojāmies pēc šiem tarifiem, kur daudzām 
no jauna klāt nākušām procedūrām ir nulles vēr-
tība. Piemēram, endobronhiālā sonoskopija, kuras 
vērtība ir 400–500 eiro, pie mums tiek uzskaitīta ar 
0,00 eiro izmaksām. Tās ir ierēķinātas tarifā, kuru 
apmaksā slimnīcai.

SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

Tuberkulozes un plaušu slimību centru nevajag integrēt. Tam jāpalīdz attīstīties

Andra Cīrule: «Ministrijai tuberkulozes 
apkarošanas plāna nemaz nav bijis. Tas 
tika ieviests tikai pēc PVO un Eiropas Sli-
mību profilakses un kontroles centra 
speciālistu vizītes. Mēs to izstrādājām 
laika posmam no 2013. līdz 2015. gadam. 
Tagad, šķiet, par jauna plāna nepiecieša-
mību visi ir aizmirsuši.»

Alvils Krams: «Mūs vēlas sadalīt pa vai-
rākām iestādēm, no kā cietīs Latvijas 
iedzīvotāji. Nevar paņemt atsevišķi vienu 
slimību un ārstēt. Tas ir torakālo ķirurgu, 
plaušu ārstu, diagnostiķu un onkologu 
kopīgs darbs. Šī ir vienīgā tāda veida spe-
ciālā slimnīca valstī, aiz kuras muguras ir 
milzīga pieredze šajā nozarē.»
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SLIMNĪCA TUVPLĀNĀ

M. A. – Šādas lietas kropļo kopējo ainu.
A. C. – Vislielākie zaudējumi ir torakāla-
jiem ķirurgiem.
A. K. – Kā saka dakteris Apšvalks, tad, tikai 
ievedot pacientu operāciju zālē, slimnīca sāk 
ciest zaudējumus.
M. A. – Es esmu dziļi pārliecināts, ka medicīnai 
nevajadzētu pelnīt. Tajā pat laikā visam ir jābūt 
līdzsvarā, pa nullēm.
A. K. – Par kādu attīstību var būt runa, ja mūsu 
situācija pēdējo piecu gadu laikā nodrošinā-
juma ziņā ir dramatiski pasliktinājusies. No tā 
cieš pacienti. Tas nav Pētera, Jāņa vai Andras, bet 
pacientu labklājības jautājums. Viņiem varbūt tiek 
izdarītas liekas operācijas, kuras netiktu veiktas, ja 
būtu sakārtota sistēma. Kādu varbūt ilgāk ir jāiz-
meklē, tāpēc kāds cits netiek laikus operēts.
– Vai tiešām šis jautājums tik ilgi ir atstāts 
novārtā, vai tas vienkārši ir saistīts ar nau-
das trūkumu?
M. A. – Drēbe plīst visās vietās. Vai tā ir zemko-
pība, vai kas cits. Citur tas varbūt ir vairāk izteikts, 
citur mazāk. Kurš skaļāk bļauj, tam arī nauda 
tiek piešķirta.
A. K. – Ir nozares, kas darbojas ar plus zīmi, un 
ļoti daudzas nozares, kas darbojas ar mīnus 
zīmi. Ja tu raksti pamatojumu, kāpēc tev ir vaja-
dzīga jauna aparatūra, tad uzreiz jāuzklausa 
arguments: «Jūs darbojaties ar zaudējumiem. 
Kāpēc tur vēl kaut ko attīstīt.» Ir pilnīgi absurdi 
visur pielietot biznesa principus. Šī nav ražošana 
vai kaut kas, ko mēs varam pārdot. Te ir runa 
par palīdzību konkrētiem pacientiem. Ja tas ir 
plaušu pacients, tad viņa ārstēšanā un izmeklē-
šanā investēt nevajag?
A. C. – Ministri mainās, un mainās arī viņu redzē-
jums. Mūsu slimnīcu reorganizē jau no 2009. gada, 
bet galu tam vēl neredz.
M. A. – Ir apnicis ik pēc maza brīža skaidrot vienu 
un to pašu, lai beigās nonāktu pie slēdziena, ka 
tā tiešām ir. Tad ministrs aiziet no amata, un viss 
jāsāk no jauna. Mums šajā ziņā tiešām nav pavei-
cies [smejas].
Pēctecības trūkums ir viena no lielākajām prob-
lēmām Latvijā. Es domāju, tā ir problēma arī dau-
dzās citās jomās.
A. K. – Es kā profesionālās asociācijas vadītājs 
esmu darbojies jau 20 gadus, un joprojām neviens 

valstī nav uzņēmies atbildību un pateicis, kāds 
būs medicīnas modelis nākotnē. Viens ministrs 
savulaik ir pabijis Dānijā un saka, ka tas ir labākais. 
Otrs ir bijis Apvienotajā Karalistē un Vācijā. Mūsu 
modelis sastāv no ielāpiem. Mēs redzam Vācijas 
modeļa paliekas, Dānijas modeļa paliekas, tad ir 
mūsu Padomju modeļa paliekas.
M. A. – Katrai lietai ir nepieciešama nauda, lai 
sasniegtu kaut kādus panākumus. Ja to nedara, 
tad nekas nesanāk.
A. K. – Šobrīd valsts mēģina savā veidā regulēt 
pakalpojumu cenas medicīnā. Piemēram, pakal-
pojuma pašizmaksa ir 3 eiro, bet valsts maksā tikai 
2. Pārējais jau esot mūsu problēma. Bet apara-
tūra un zāles maksā tāpat kā Rietumeiropā. Tad 
mums ir jātaupa uz medicīnas personāla un aprī-
kojuma rēķina.
– Aukstā kara laikā tika izveidota tāda simbo-
liska lieta kā Pastardienas pulkstenis, kas rāda 
laiku līdz kodolkatastrofai. Kubas krīzes laikā 
tās bija 2 minūtes līdz pusnaktij. Cik minūtes līdz 
pusnaktij ir palicis Tuberkulozes un plaušu sli-
mību centram? Kad šis rūpīgi veidotais kolek-
tīvs varētu beigt eksistēt?
M. A. – Tā ir problēma. Viens no maniem jaunā-
kajiem kolēģiem atklātības brīdī vaicāja: «Vai tu 
31 gada vecumā biji apmierināts ar savu dzīvi?» 
Es ātri patinu laiku atpakaļ. Man 31 gads bija 1991. 
gadā. Tieši tad tauta bija spārnos, un nebija laika 
domāt par ko sliktu. Mēs cēlām jaunu dzīvi. Ja tas 
būtu iekritis citā laikā, varbūt es domātu savādāk. 
Taču, ja viņš man tā jautā, tad varbūt pavisam drīz 
var doties kaut kur citur. Šim speciālistam ir viss – 
valoda, izglītība, pieredze.
Arī tolaik daudzi perspektīvi ķirurgi aizgāja strādāt 
uz zāļu firmām, jo zināja, ka tur viņi varēs saņemt 
vairāk. Aizgāja un strādā tur vēl joprojām.
– Izvērtējot prioritātes, ar ko būtu jāsāk – ar 
infrastruktūru vai ar personālu?
A. C. – Ar personālu. Neko nedod aparatūra, ja 
nav, kas ar to strādā.
M. A. – Nupat vairs nav svarīgi, kādas tupeles tev 
ir kājās, lai tikai ir kāds, kuram tās vilkt. Mēs esam 
nonākuši līdz tādam brīdim. Agrāk mēs diskutē-
jām: vajadzētu to un šo, mēs vēl varam nedaudz 
paciesties. Nu vairs nē.
– Šādā situācijā likumsakarīgs ir jautājums par 
komunikāciju ar Veselības ministriju. Vai viņi 

jūs uzklausa, vai viss tiek runāts tikai un vie-
nīgi ar RAKUS vadību?
A. K. – Tā kā mēs esam asociācijas vadītāji, tad 
varam daudzus jautājumus risināt tieši ministrijā, 
kad tiekamies ar ministri. Risināšana bieži vien ir 
lēna, jo tā nav tieši atkarīga no ministres, bet gan 
no zemāk stāvošiem ierēdņiem.
– Varbūt nevajadzētu reformēt veselības aprū-
pes nozari, bet sākt ar Veselības ministriju?
A. K. – Es domāju, ka vajadzētu reformēt attieksmi 
tiem, ko mēs saucam par politisko eliti. Uz bijušās 
un esošās politiskās elites sirdsapziņas ir tūksto-
šiem cilvēku dzīvības. Ir ļoti daudz gadījumu, kad 
cilvēki, kurus varētu ārstēt, mirst veselības aprū-
pes nepietiekamā finansējuma dēļ. Latvija, šķiet, 
ir viena no vadošajām valstīm Eiropā, ja parēķina, 
proporcionāli, cik liela budžeta daļa tiek pārdalīta 
pašvaldībām. Kādas ir pašvaldības darbinieku un 
kādas mediķu algas?
M. A. – Padomju Savienībā medicīna bija bez mak-
sas. Pēc tam palika doma, ka mēs to varētu pārcelt 
arī uz brīvo Latviju. Tāds bija sākuma sauklis, bet 
ar gadiem medicīna arvien vairāk ir kļuvusi par 
maksas pakalpojumu.
A. K. – Visām ziņām ir pastnieks, un šis pastnieks 
ziņas saņēmējam asociējas ar atnesto vēsti. Tāpēc 
ir izcili ārsti, kuri sūta pie pacienta jaunos speciālis-
tus, lai pateiktu, ka viņam ir vēzis vai operācija nav 
izdevusies. Tajā pat laikā profesors paliek kā gaišais 
tēls. Latvijas sabiedrībā notiek kaut kas ļoti līdzīgs. 
Pacients nekomunicē ar politiķiem, bet ar ārstiem. 
Pacientam visas problēmas asociējas ar ārstu vai 
māsiņu. Mediji to visu vēl pastiprina, uzsverot, ka 
ārsts ir korumpēts, neprofesionāls, un tur ir galvenā 
problēma. Faktiski ārsts ir politisko kļūdu pastnieks.
M. A. – Parastais pacienta stāsts ir par to, ka viņam 
jāgaida rindā uz izmeklējumu trīs mēneši, bet par 
maksu to var izdarīt jau rīt. Tātad valsts vienkārši 
par to nav samaksājusi, tas arī viss.
– Pie jums rindas arī ir problēma?
A. K. – Pie mums rindas neveidojas. Mēs šad tad 
nevaram piedāvāt izmeklējumu uzreiz un ir jāpa-
gaida 1–2 nedēļas, it īpaši gripas sezonas laikā, kad 
ir pilnas nodaļas. Tas gan attiecas tikai uz plān-
veida pacientiem, akūtos gadījumus mēs pieņe-
mam uzreiz.
– Tas vairāk ir Tuberkulozes un plaušu slimību 
centra vai sistēmas nopelns?
A. C. – Tas vairāk ir saistīts ar slimības specifiku. 
Sistēmas veidotāji saprot, ka nevar veidot rindas 
un likt šiem pacientiem gaidīt.
A. K. – Ja mēs redzam izmaiņas plaušās, vai tā ir 
tuberkuloze vai kas cits, šis pacients var apdrau-
dēt apkārtējos iedzīvotājus. Tieši tāpēc ir jādar-
bojas operatīvi.
– Nedaudz atgriežoties pie telpām. Ir daudz 
jaunu un tukšu rajonu slimnīcu, bet Rīgā jaunu 
slimnīcu trūkst.
M. A. – Manuprāt, modernizāciju vajadzēja sākt 
ar centru un pakāpeniski nonākt līdz rajoniem. 
Visur ir jābūt labai veselības aprūpei, bet ar kaut 
ko viss ir jāsāk. Es ļoti priecājos, ka Jēkabpilī ir jau-
nas operāciju zāles un uzņemšanas nodaļa. Bet 
tika aizmirsts par Stradiņiem un Gaiļezeru.
Valsts ir tā, kurai daudz ko vajadzētu regulēt. Pirms 
laba laika bijām Japānā. Tolaik sākās video tora-
koskopijas un video lobektomijas ieviešana. Tur 
valsts par jaunāku tehnoloģiju izmantošanu mak-
sāja krietni vairāk nekā par veco tehnoloģiju, un 
tad visi centās izmantot jauno metodi, jo ar to vai-
rāk varēja nopelnīt. Arī mums ir jāpielieto jauni teh-
niski paņēmieni, un tie visi maksā naudu. Kad mēs 
nonāksim līdz līmenim, kad valsts būtu ar mieru 
apmaksāt jaunās tehnoloģijas bez vārda runas? 
Dzīve iet uz priekšu, medicīnā nepārtraukti ienāk 
kaut kas jauns. Sen jau visi ir aizmirsuši, kā agrāk 

operēja žultspūšļus – taisīja lielu griezienu paribē 
un to izņēma. Tas pats notiek arī mūsu nozarē. 
Laparoskopija, torakoskopija – tā visa ir minimāli 
invazīva ķirurģija.
A. K. – Jaunās tehnoloģijas – tās nav ārstu iegri-
bas. Tās ir vajadzīgas pacientiem. Jaunas teh-
noloģijas nozīmē labākus rezultātus, mazāk 
ciešanu pacientiem.
I. S. – Mūsdienās taču neviens pat nedomā, ka 
varētu operēt bez narkozes. Dzīve attīstās.
– Vai notiek arī slimnīcas attīstība?
M. A. – RAKUS kuģis pašlaik ir par lielu. Šis mūsu 
mākslīgais veidojums ir par lielu un par lēnu.
A. K. – RAKUS ir četri valdes locekļi, kuri pārvalda 
5000 darbiniekus un kuriem reizumis jārisina gau-
žām absurdi jautājumi, tādi kā lampiņu nomaiņa 
medicīnas iekārtām. RAKUS apvieno piecas medi-
cīnas iestādes, kuru ikdienas dzīvi līdz pat lam-
piņām kontrolē četri cilvēki, kuri tālāk atskaitās 
Veselības ministrijai, kas šī veidojuma pārvaldīšanu 
padara vēl sarežģītāku un neefektīvāku. Cerams, 
ka jaunā RAKUS valde situāciju labos.
– Tad kā, pēc jūsu domām, būtu jāreformē 
RAKUS? 
A. C. – Līdz kļuvām par RAKUS sastāvdaļu, mums 
vēsturiski bija ļoti maz administratīvo darbinieku. 
Bija direktors, vietnieks, grāmatveži un ekonomisti, 
finanšu direktors. Un tas arī viss.
A. K. – Vislabāk bija, pirms mūs pievienoja Lat-
vijas Infektoloģijas centram. Bijām mēs, Ceplīšu 
slimnīca un Lielbērzes slimnīca, kas nesen tika 
slēgtas. Kopā strādāja trīs grāmatveži, ieskaitot 
galveno, un ekonomists. Tad mūs pievienoja Latvi-
jas Infektoloģijas centram, kas bija divreiz mazāka 
iestāde, bet tai bija kādi desmit grāmatveži, ārpa-
kalpojumu līgumi.
Ir grūti strādāt atmosfērā, kad viens otram neuz-
ticas un slimnīcas galvenais ārsts nevar nomainīt 
lampiņu bez valdes lēmuma.
M. A. – Uzreiz jāteic, ka cilvēks prot adaptēties. 
Viņš pierod pie šādas situācijas, pats kļūst lēnāks, 
un interese pamazām zūd. Tu vairs nejūti kairi-
nājumus, atskaitot gadījumus, kad notiek kaut 
kas briesmīgs.
A. K. – Jautājums par TPSC ir jārisina, situāciju šādu 
atstāt nevar. Turklāt tam nav nepieciešami gran-
diozi līdzekļi.
– Vai jūs labprātāk pārceltos uz citu slimnīcu, 
vai pēc slimnīcas renovācijas paliktu šeit pat?
M. A. – Mēs labprātāk paliktu šeit, jo mēs arī vairs 
neesam nekādi jaunie stādiņi. Lielus kokus ar lie-
lām saknēm ir grūti pārcelt uz citurieni. Iekļauties 
citā kolektīvā būtu grūtāk. Ja slimnīcu kvalitatīvi 
renovētu, tad kāpēc ne? Šeit ir pietiekami izde-
vīga vieta. Pēc manām domām, šai slimnīcai 
vajadzētu pastāvēt vēl vismaz gadus 20–30. Tad, 
iespējams, tuberkuloze būtu sastopama pavisam 
reti. Situācija būtu līdzīga kā Somijā pēc kara. Val-
stī bija ļoti daudz sanatoriju, tās visas faktiski likvi-
dēja un vietā izveidoja rehabilitācijas centrus. Es 
nākotni redzu tā.
A. K. – Paņemsim Heidelbergas Torakālās klīnikas 
piemēru. Tā ir viena no vadošajām plaušu slimību 
ārstēšanas iestādēm Vācijā, kur veic 5000 bron-
hoskopiju (visvairāk Vācijā!) gadā. Apmēram tikpat 
cik pie mums. Slimnīcas profils ir tāds pat kā mums. 
Esam bijuši tur gan pirms, gan pēc renovācijas. 
Renovāciju veica par aptuveni 30 miljoniem eiro.
M. A. – Heidelberga ir universitātes pilsēta. Tur ir 
lieliska universitātes klīnika, bet neviens neiedo-
mājas klīniku integrēt universitātes sastāvā. Šis 
koncepts strādā, un Heidelbergas klīnika ir viena 
no vadošajām pasaulē. Tas varētu būt piemērs 
mums. Nevajag par katru cenu visu integrēt. Ja 
nozare strādā veiksmīgi, to nav nepieciešams opti-
mizēt, tai gluži vienkārši ir jāpalīdz.

Tuberkulozes un plaušu slimību centru nevajag integrēt. Tam jāpalīdz attīstīties

Māris Apšvalks: «Manuprāt, moder-
nizāciju vajadzēja sākt ar centru un 
pakāpeniski nonākt līdz rajoniem. Visur 
ir jābūt labai veselības aprūpei, bet ar 
kaut ko viss ir jāsāk. Es ļoti priecājos, ka 
Jēkabpilī ir jaunas operāciju zāles un 
uzņemšanas nodaļa. Bet tika aizmirsts 
par Stradiņiem un Gaiļezeru.»

Ints Siliņš: «Ir nepārtrauktā neziņa un 
neskaidrība par nākotni. Skaidras vīzi-
jas nav ne valsts, ne medicīnas nozares 
attīstībai kopumā. Visu laiku kāds kaut ko 
vēlas reformēt, bet nezina, kā to izdarīt. 
Neziņa ļoti traucē, un attīstība nenotiek. 
Mēs varētu mēģināt darīt vairāk, bet 
mums ir jācīnās par izdzīvošanu.»
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ALVILS KRAMS,

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

Kas ir astma?
Astma ir hronisks alerģisks elpceļu iekaisums, 
kas izraisa to paaugstinātu jutīgumu. Tā sekas 
ir potenciāla elpceļu sašaurināšanās (bronhu 
spazmas), kas izpaužas kā elpas trūkuma – ast-
mas – lēkme. Šo astmas lēkmi var izraisīt veselam 
cilvēkam absolūti nekaitīgi kairinātāji – auksts 
gaiss, asa smarža vai smaka, putekļi, smiekli.

Klasiskās astmas pazīmes ir atkārtotas elpas 
trūkuma epizodes ar klepu, sēcošu elpošanu un 
spīlēšanas sajūtu krūtīs. Tipiska ir minēto sim-
ptomu atkārtošanās saistībā ar ieelpojamiem 
kairinātājiem un alergēniem, fizisku slodzi (3–15 
minūtes pēc tās!), kā arī nakts elpas trūkuma 
lēkmes. Simptomu pieaugumu parasti novēro 
saistībā ar vīrusu infekciju («saaukstēšanos»).

Astmas simptomi ir mainīgi no stundas uz 
stundu, no dienas uz dienu, no nedēļas uz 
nedēļu, kā arī mēnešu laikā. Mēdz sacīt, ka kat-
ram astmas slimniekam ir «sava astma».

Visgrūtāk ir diagnosticēt vieglu astmu, jo tās 
gadījumā priekšplānā parasti ir nevis elpas trū-
kums, bet klepus. Akūts bronhīts pēc «saauk-
stēšanās» (vīrusu infekcijas) parasti pāriet 1–2 
nedēļu laikā, astmas slimniekiem simptomus 
novēro 3–4 nedēļas un ilgāk.

Astmas diagnoze ir jāapstiprina speciālistam, 
kurš eventuāli veiktu spirometriju (plaušu funkci-
jas pārbaudi) pirms un pēc bronhus paplašinošu 
medikamentu inhalācijas, nepieciešamības gadī-
jumā – arī citus testus.

«Astmātiskais» bronhīts
Padomju laikā astmu diagnosticēja tikai ļoti 
smagas norises gadījumā, tādējādi vecākās 
paaudzes uzskatos astma asociējas ar smagu 
slimības norisi. 70.-jos un 80.-jos gados lietotās 
diagnozes «astmātisks bronhīts» vai «astmo-
īds bronhīts» diezgan droši norāda uz ast-
mas diagnozi.

Lielākajā daļā gadījumu astmas norises ir 
viegla. Slimnieku ar vidēji smagu slimības norisi 
ir mazāk, savukārt slimnieku ar patiešām smagu 

norisi ir maz, un lielākajā daļā gadījumu prob-
lēmas rada nevis pašas slimības smagums, bet 
gan slikta līdzestība ārsta ieteiktajai terapijai vai 
nevēlēšanās atmest smēķēšanu.

Vai astmu var izārstēt?
Tiek uzskatīts, ka astmu nav iespējams izārstēt. 
Būs lasītāji, kas tam iebildīs: «Man kādreiz bija 
astma, bet nu jau gadus divdesmit es to neiz-
jūtu!» Jā, šādu gadījumu ir samērā daudz. Diem-
žēl astma ir tepat blakus. Nokļūstot ekstrēmos 
apstākļos, piemēram, ugunsgrēka dūmos vai 
ķīmisku vielu noplūdes gadījumā, ar lielu var-
būtību tomēr sagaidāma astmas lēkme. Savu-
kārt «saaukstēšanās» (vīrusu infekcijas) gadījumā 
elpceļu simptomi varētu būt izteiktāki un/vai ilg-
stošāki, arī astmas simptomi agrāk vai vēlāk var 

atjaunoties. Svarīgi, par ko jūs strādāsiet, kādos 
apstākļos dzīvosiet, utt. Astmas tāpat kā daudzu 
citu slimību manifestāciju nosaka ne tikai mīles-
tība (vecāku nodotie gēni), bet arī vide!

Pat ja astmu nevar izārstēt, praktiski ikvie-
nam astmas slimniekam iespējams panākt slimī-
bas norises kontroli (un slimības uzliesmojumu 
riska samazināšanu). Šī mērķa sasniegšanai tiek 
ieteikta piecu soļu programmu:
1. Apzinies faktorus, kas pasliktina tavas ast-

mas norisi.
2. Iemācies pazīt simptomus, kas liecina par ast-

mas norises pasliktināšanos.
3. Lieto zāles atbilstoši sava ārsta ieteikumiem.
4. Zini, kā jārīkojas astmas uzliesmojuma (lēk-

mes) gadījumā.
5. Palūdz savam ārstam rakstisku personisko ast-

mas ārstēšanas plānu.

Vides faktoru kontrole
Vides faktorus, kas potenciāli var pasliktināt 
astmas norisi, iedala divās grupās. Pirmie, pie-
mēram, auksts gaiss, asa smarža, tikai provocē 
lēkmi, savukārt otrie – alergēni (ziedputekšņi, 
mājas putekļu smidži, sēnītes un mājdzīvnieku 
epidermālie alergēni), smēķēšana, akūta respi-
ratoriska vīrusu infekcija (ARVI), arodfaktori – 
izsauc arī iekaisuma pieaugumu. Lai ilgtermiņā 
nodrošinātu labāku astmas kontroli, svarīgi 
novērst otrās grupas faktoru iedarbību.

Alergēni bieži izraisa ne tikai astmu, bet arī 
alerģisku rinītu (iesnas). Svarīgi apzināties, ka 
augšējie un dziļie elpceļi ir cieši saistīti, un vie-
nas slimības sekmīga ārstēšana uzlabo arī otras 
slimības ārstēšanas rezultātus. Un otrādi. Pie-
mēram, neārstētas alerģiskās iesnas pasliktina 
astmas norisi.

Smēķējošiem pacientiem palīdzēt ir grūti. 
Smēķēšana ne tikai pastiprina elpceļu iekai-
sumu, bet arī dramatiski samazina astmas 
zāļu efektivitāti! Tas ir tāpat kā ar koka skaidu 
10–20 reizes dienā bakstīt brūci un brīnīties, ka 
tā nedzīst.

Astmas medikamenti
Astmas zāles iedala divās grupās – t.s. pretie-
kaisuma līdzekļos un bronhus paplašinošajos 
(bronhodilatatoros). Pirmie nomāc alerģisko 
iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina astmas 
norises kontroli ilgtermiņā (astmas ārstēšanas 
pamatlīdzeklis ir inhalējamie glikokortikoīdi – 
IGK), savukārt otrie nodrošina elpceļu caurlai-
dību to lietošanas laikā.

Ātrās iedarbības bronhodilatatorus (pazīsta-
mākais no tiem ir salbutamols), kurus lieto (paš)
palīdzībai astmas lēkmes gadījumā, dēvē arī par 
«glābjošajiem».

Astmas slimniekiem (bērnu vecākiem!) nereti 
ir nepamatotas bailes no IGK lietošanas. IGK ir 
mērķtiecīgi izstrādāti lokāli aktīvi medikamenti, 
lai tos varētu lietot inhalācijās. Inhalāciju gadī-
jumā zāļu deva ir desmitām reižu mazāka nekā 
lietojot iekšķīgi! Mazās un vidējās devās šiem 
medikamentiem principā nav sistēmiskās iedar-
bības. Taisni otrādi – IGK nelietošana daudz-
kārt paaugstina astmas uzliesmojuma risku, 
kad glikokortikoīdus (piemēram, prednizo-
lonu) nepieciešams lietot augstās devās iek-
šķīgi vai injekcijās!

Kā nosaka astmas smagumu
Astmas kontroli nosaka pēc dienas, nakts sim-
ptomu un «glābjošo» medikamentu lietošanas 
biežuma, kā arī novērtējot, vai astma neierobežo 
ikdienas aktivitātes.

Savukārt astmas smagumu raksturo, cik inten-
sīva terapija ir nepieciešama, lai panāktu stabilu 
astmas norisi (kontroli).

Apmācība
Sekmīga astmas ārstēšana bez pacienta apmācī-
bas faktiski nav iespējama. Jādomā, slimniekam 
vissvarīgāk ir iemācīties pareizu inhalatora lieto-
šanu! Inhalatori ir dažādi un ar atšķirīgu ieelpas 
tehniku. Nepieciešams kopā ar speciālistu (pnei-
monologu vai alergologu) izvēlēties vispiemē-
rotāko. Iemaņas nepieciešams pārbaudīt vismaz 

reizi pusgadā. Svarīgi arī bez īpašas nepiecieša-
mības nemainīt inhalatorus.

Astma un grūtniecība
Astma ir biežākā nopietnā plaušu slimība grūt-
niecēm. Grūtniecības laikā tās norise trešdaļai 
sieviešu uzlabojas, trešdaļai nemainās, savukārt 
trešdaļai – pasliktinās. Pasliktināšanos biežāk 
novēro sievietēm ar smagāku slimības norisi.

Slikti kontrolēta astma un slimības uzliesmo-
jumi rada draudus gan bērnam (priekšlaicīgas 
dzemdības, augļa augšanas atpalicība, augstāka 
perinatālā mirstība), gan mātei.

Astmas medikamenti ir droši, un to hipotētiskā 
ietekme uz augli ir daudzkārt mazāk bīstama 
nekā augļa hipoksijas risks smaga uzliesmojuma 
gadījumā! Zāļu lietošanas pārtraukšana vai kavē-
šanās ar savlaicīgas un pietiekami agresīvas ārs-
tēšanas uzsākšanu astmas uzliesmojuma (īpaši, 
smagas norises) gadījumā ir nepieļaujama kļūda.

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciālista 
(pneimonologa vai alergologa) konsultācija ar 
eventuālu turpmāku novērošanos. Ideālā gadī-
jumā – pirmā konsultācija vēl pirms grūtniecības.

Tātad, kas ir svarīgākais 
astmas ārstēšanā?
Svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inhalatoru 
lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai ārstēšanai. 
Sekmīga astmas norises kontrole bez apmācības 
faktiski nav iespējama. Apmācības galvenās sastāv-
daļas ir pareiza inhalatoru lietošana, izpratne par 
slimību, vides faktoru kontroli un pretiekaisuma 
terapijas nozīmību, kā arī rīcība astmas lēkmes un 
uzliesmojuma gadījumā. Apmācība ir cieši saistīta 
ar rakstisku ārstēšanas plānu (rekomendācijām).

Kā jau minēju, pacientu ar patiešām smagu 
astmu ir maz! Daudz, daudz vairāk ir pacientu ar 
sliktu līdzestību nozīmētajai ārstēšanai! Jebkurā 
gadījumā vispiemērotāko (personalizēto) ārstē-
šanu nodrošinās laba sadarbība starp ģimenes 
ārstu, speciālistu un pašu pacientu.

Novēlu katram no lasītājiem atrast savus ārstus!

Galvenais – panākt astmas kontroli
VĀRDS SPECIĀLISTAM

Alvils Krams: «Astmas ārstēšanā svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inhalatoru lietošana un līdzestība ārsta noteiktajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez apmācības faktiski nav iespējama.»
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Pacientu ar patiešām 
smagu astmu ir maz! 
Daudz, daudz vairāk 
ir pacientu ar sliktu 
līdzestību nozīmētajai 
ārstēšanai!
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ANNA KALNIŅA

Viena no alternatīvajām rehabilitācijas 
iespējām visdažādāko slimību gadījumos 
ir mākslu terapija, tostarp arī mūzikas 
terapija. Tā var palīdzēt mazināt fiziskus 
un emocionālus traucējumus un īpaši 
ieteicama pacientiem, kuriem konsta-
tēti neiroloģiski, audiāli traucējumi, psi-
hosomatiskas saslimšanas, onkoloģija, 
psiholoģisku, sociālu, emocionālu prob-
lēmu gadījumi. Labi rezultāti tiek uzrādīti 
rehabilitācijas procesā pēc fiziskām trau-
mām, operācijām, insulta.

Mūzikas terapeite Inga Bērziņa, būdama arī 
profesionāla operdziedātāja, izstrādājusi jaunu 
inovatīvu pieredzi: kontrolētas dziedāšanas un 
elpošanas metodi mūzikas terapijā darbam ar 
bronhiālās astmas pacientiem, ņemot vērā gan 
šīs slimības psihosomatisko dabu, gan tās radītās 
elpošanas problēmas.

Viņa stāsta par mūzikas terapijas nozīmi gan 
bronhiālās astmas gadījumā, gan cilvēka labiz-
jūtas veicināšanā kopumā.

Astmas cēlonis – dusmas
«Bronhiālā astma ir viena no visbiežāk sastopa-
majām hroniskajām slimībām. Šobrīd pasaulē 
ar to slimo aptuveni 300 miljoni cilvēku, un tiek 
lēsts, ka pēc 15–20 gadiem to skaits varētu sas-
niegt pat 400 miljonus. Psihoterapeiti norāda, ka 
astma un citas alerģiskās slimības nereti saistītas 
ar psihosomatiku,» stāsta mūzikas terapeite Inga 
Bērziņa. «Psihoemocionālo traucējumu pamatā 
ir akūts stress, kas tieši veicina neiroveģetatīvās 
reakcijas. Zinātnieki ir novērojuši, ka pacientiem 
ar bronhiālo astmu piemīt noteiktas personības 
un rakstura īpatnības, piemēram, paaugstināta 
agresivitāte, aizkaitināmība, aizvainojamība, 
trauksme, nemiers, nomākts garastāvoklis, vai-
nas apziņa, norobežošanās no apkārtējiem. Pētī-
jumos norādīts, ka dzīves galvenais stress sākas 
no mātes un bērna attiecībām. Bērna idealizāci-
jas faktors uz māti var izraisīt psihopatoloģiskas 
reakcijas attiecībā uz savu ķermeni. Tā kā visbie-
žāk iekšējā idealizācija neatbilst ārējiem situā-
cijas apstākļiem, bērnam veidojas pastiprinātas 
dusmas, kuras tiek vērstas uz kādu, piemēram, 
mammu. Radusies negatīvā emocija tiek slāpēta 
un kultivēta, līdz rezultātā tā tiek pavērsta uz sevi, 
izpaužoties alerģiskās reakcijās, tostarp elpošanas 
traucējumos,» skaidro Inga Bērziņa. Viņa uzsver: 
«Jo dziļāk negatīvās emocijas sevī apslēpjam, jo 
vairāk pie tām pierodam. Prakse rāda, ka visbie-
žāk paši alerģiju un astmas pacienti savas dusmas 
vairs neatpazīst.»

Mūzikas terapijas uzdevumi
Mūzikas terapijā hronisku elpceļu slimību gadī-
jumos veic vairākus savstarpēji cieši saistītus 
uzdevumus. Pirmkārt, tajā ir integrēti elpo-
šanas vingrinājumi, kas palīdz apgādāt orga-
nismu ar tam nepieciešamo skābekļa devu, kas 
astmas gadījumā parasti ir nepietiekama. Ska-
tot organismu nevis kā atsevišķus orgānus, bet 
gan kā vienu veselumu, Inga Bērziņa uzsver, ka 
«plaušu veselība ir ļoti saistīta ar dzīvotgribu, 
kā arī ar apziņas stāvokli «šeit un tagad». Bron-
hiālās astmas pacienti mēdz dzīvot kaut kur 
citur – pagātnē, nākotnē, vīzijās, ilūzijās». Viens 
no elpošanas vingrinājumu mērķiem ir panākt, 
lai gaisa plūsma nonāk aiz gļotu un krēpu izda-
lījumiem, tādējādi nodrošinot brīvu plaušu 
ventilāciju izdalījumu laikā. «Dziedāšana un 

muzicēšana palīdz sajust un attīstīt elpošanas 
pieredzi, kuras dabiskā izpausme ir diafragmas 
elpošana. Savā terapeites praksē pielietoju dažā-
dus elpošanas stilus un manieres, bet dziedā-
šanas metodi balstu uz elpošanu, ko izmanto 
klasiskajā dziedāšanā.»

Otrkārt, mūzikas terapijas uzdevums ir piekļūt 
apslēptajām negatīvajām emocijām, proti, dus-
mām, un izstrādāt tās. «Pētījumi rāda, ka dziedot 
cilvēks spēj ātrāk piekļūt saviem apslēptajiem 
konfliktiem, jo notiek tāda kā iekšējo muskuļu 
masāža, elpošana kļūst strukturēta, plaušas 
atbrīvojas. Mainoties dziedāšanas pieredzei, tiek 
apgūta dziļāka elpošana, un attiecīgās muskuļu 
grupas var producēt vieglu vibrāciju, rezultātā 
sekmējot emociju atbrīvošanos. Nosacīti var teikt, 
ka ķermenim ir vairāki izejas ventiļi, un, ja kādu no 
tiem ar prātu aiztaisa ciet, tad neizpaustās emo-
cijas deformējas un ar atgriezenisko saiti sāk strā-
dāt pret mums, ietekmējot gan elpošanas ritmu, 
plaušu izplešanās un saspiešanās tilpumu un 
vitālo kapacitāti. Starp citu, pēc elpošanas kvali-
tātes var pateikt, cik ļoti cilvēks sev uzticas un kā 
jūtas. Piemēram, sekla elpa norāda, ka emocijas 
tiek aizturētas un apspiestas. Kontrolēta diafrag-
mas elpošana kopā ar dziedāšanu sekmē iespēju 
atbrīvoties no negatīvajām emocijām, bieži vien 
tās pat neverbalizējot. Dziedāšana rada resursu 
kāda sava iekšējā konflikta risināšanai. Neirozi-
nātnē mūzika tiek aplūkota no trīs iedarbības 
līmeņiem uz organismu. Pirmkārt, mūzika kā 
veids, kas ietekmē labizjūtu; otrkārt, mūzika kā 
stimuls, kas korelē dažādus neironu ceļus; treškārt, 
mūzika kā process, kas veicina bioķīmiskas reak-
cijas. Ir pierādīts, ka mūzika stimulē un aktivizē 
vairākus smadzeņu apvidus un konkrētu neironu 
darbību, kas ir saistīti ar uzvedību, savukārt nei-
roķīmiskie pētījumi liecina, ka mūzikai ir ietekme 
uz dažādu hormonu, piemēram, endorfīna, dopa-
mīna veidošanos.»

Kā norit terapija
Mūzikas terapijas sesijā galvenais ir pacienta un 
terapeita sadarbības process. «Vingrinājumi un 
uzdevumi ir atkarīgi gan no konkrētās problē-
mas, gan cilvēka vēlmēm, gan arī no situācijas, 
piemēram, tās dienas noskaņojuma. Klients var 

izvēlēties, vai viņš darbosies ar mūzikas instru-
mentiem vai ar balsi. Dziedāšanas prasmes šeit 
nav nepieciešamas. Terapijā bieži tiek izmantotas 
dabīgas skaņas: vāvuļošana, zummināšana, vai-
manāšana, nopūtas. Skaņa ir tā, kas fizikāli iedar-
bojas uz ķermeni, izgaismo problēmu, izvelk ārā. 
Nav arī nepieciešamas zināšanas mūzikā. Tieši 
otrādi – muzikālā izglītība var darboties kā trau-
cējošs faktors, jo terapijā nepieciešams atslēgt 
prātu, bet cilvēks tā vietā sāk mēģināt atcerē-
ties mūzikas skolā mācītos skaņdarbus… Tajā 
pašā laikā muzikāls cilvēks uztver terapijas pro-
cesu empātiskāk, var brīvāk un dziļāk improvizēt, 
izmantojot savu muzikalitāti kā veidu, lai atraisī-
tos, atvērtos un iepazītu sevi no citas savas dzīves 
pieredzes puses,» Inga Bērziņa dalās pārdomās 
un novērojumos.

Kvalitatīvai terapijai nepieciešamas vismaz des-
mit sesijas, ideālā gadījumā pat vairāk. Vienas 
sesijas ilgums ir 30, 60 vai 90 minūtes atkarībā no 
katra klienta vēlmēm un spējas uztvert informā-
ciju. Bērniem parasti tās ir 30 minūtes.

Pirmās trīs sesijas uzskatāmas par iepazīša-
nās fāzi, kad tiek noskaidrots, kāda problēma 
vai doma atvedusi pacientu pie terapeita, tiek 
dibināts kontakts, izvirzīti kopīgi sasniedzamie 
mūzikas terapijas mērķi, klients tiek iepazīs-
tināts ar terapijas telpu, mūzikas instrumen-
tiem. «Problēmas izstrāde parasti notiek no 
ceturtās līdz astotajai sesijai, savukārt pēc tam 
seko noslēgums, kas ietver jaunās pieredzes 

sajušanu, tās integrāciju ikdienā un nākotnes 
iespēju apzināšanos.»

Mūzikas terapijā iespējamas gan individuālas, 
gan grupu nodarbības. Individuālās nodarbības, 
protams, ir intīmākas, visa uzmanība tiek veltīta 
pacientam vienam pašam, taču terapeites piere-
dze liecina, ka dinamiskākas pārmaiņas un uzlabo-
jumi vērojami tieši grupu terapijas dalībniekiem: 
«Grupas enerģētika ir jaudīgāka. Piemēram, ja 
grupā ir astoņi pacienti, atklājot savu problēmu, 
pārējie grupas dalībnieki veido atbalsta spēku, 
kas attiecīgo emociju izstrādē iedarbojas ar astoņ-
kārtīgu jaudu, līdz ar to atbrīvoties no emocio-
nāliem blokiem ir vieglāk un ātrāk. Grupa rada 
lielāku atbalstu un apziņu – es neesmu viens. Ja 
kādam individuālajās nodarbībās vajadzēs pat 
desmit sesijas, lai atbrīvotos, tad grupu nodarbī-
bās viņam ir pietiks ar mazāku skaitu, piemēram, 
četrām sesijām. Turklāt esmu novērojusi, ka grupu 
nodarbībās pulcējas cilvēki ar līdzīgām problē-
mām un jautājumiem; tas notiek neapzināti, un 
var teikt, ka līdzīgais pievelk līdzīgo – tieši šeit un 
šodien man ir laiks un vēlme nākt…»

Ideālā terapijas regularitāte ir divas reizes 
nedēļā, taču praktisku iemeslu dēļ pacienti to 
apmeklē reizi nedēļā vai retāk; dažiem viena sesija 
sniedz tik daudz informācijas un iespaidu, ka to 
apstrādei nepieciešams ilgāks laiks. Terapeite to 
akceptē: «Primārais ir brīvā griba. Es neiespaidoju 
tavu brīvo gribu, bet gan izmantoju to kā resursu 
tavai labizjūtai.»

Elpošana paaugstina pašvērtību

Mūzikas terapijas nodarbības laikā.
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Inga Bērziņa: 
«Dziedāšana un 
muzicēšana palīdz 
sajust un attīstīt elpo-
šanas pieredzi, kuras 
dabiskā izpausme 
ir diafragmas elpo-
šana. Savā terapeites 
praksē pielietoju 
dažādus elpošanas 
stilus un manieres, 
bet dziedāšanas 
metodi balstu uz 
elpošanu, ko 
izmanto klasiskajā 
dziedāšanā.»
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ATTĪSTĪBA

TOMS ZVIRBULIS

Mūsdienu medicīnā arvien nopietnāku 
lomu ieņem individualizēta ārstēšana, 
kas pielāgota konkrētajam pacientam, 
lai veiksmīgāk ārstētu slimību un tās 
izraisītos sarežģījumus. Arī astmas ārstē-
šanā cilvēka gēnu un slimības ģenētiskās 
uzbūves izpēte ir viens no galvenajiem 
ieročiem, lai palīdzētu ar to cīnīties.

Vairāk par jaunākajiem atklājumiem cīņā ar astmu 
stāsta pneimonologs dr. Māris Bukovskis.

– Kādas ir jaunākās pieejamās astmas ārstē-
šanas metodes?
– Ir pagājuši divi gadi, kopš Latvijā ir reģistrēts 
jauns bronhus paplašinošs līdzeklis, kuru var lie-
tot astmas ārstēšanā. Tas ir tiotropija bromīds – 
ilgstošas darbības antiholīnerģisks līdzeklis. Ja 
mēs runājam par parastajiem bronhu paplašinā-
tājiem – beta 2 agonistiem –, tie ir adrenerģiskos 
receptorus stimulējoši bronhu dilatatori.
Kā mēs zinām, ir divu veidu nervu sistēmas – sim-
pātiskā un parasimpātiskā. Simpātiskā sistēma 
ir veģetatīva sistēma un kā mediatoru izdala 
adrenalīnu, savukārt parasimpātiskā – acetilho-
līnu. Simpātiskā sistēma paplašina bronhus, bet 
parasimpātiskā izraisa bronhu spazmas. Ja mēs 
ieelpojam vielu, kas stimulē adrenerģiskos recep-
torus, mēs bronhus paplašinām. Savukārt, lai mēs 
paplašinātu bronhus, iedarbojoties uz holīner-
ģiskajiem receptoriem, mums vajag vielu, kura 
šos receptorus bloķē. Holinoblokatori astmas 
ārstēšanas vadlīnijās tika iekļauti pirms aptuveni 
diviem gadiem pacientiem ar ceturto un piekto 
astmas soli jeb problemātiskajiem pacientiem. Šī 
terapija tika nozīmēta kā papildu zāles pamatte-
rapijai – inhalējamajiem glikokortikoīdiem. Jau-
nās zāles ir ar labu pierādījumu bāzi, tās samazina 
uzliesmojumu biežumu, uzlabo plaušu funkcijas 
rādītājus un pacienta dzīves kvalitāti. Protams, 
šis ir tikai un vienīgi kontrolējošs medikaments, 
kura iedarbība izzūd, ja to pārtrauc lietot. Otrs 
jauninājums ir atsevišķa bioloģisko medikamentu 
klase, kuru pamatā ir antivielas. Tās tiek ražotas 
mākslīgā veidā, un to uzdevums ir kaut ko blo-
ķēt. Viens no terapijas veidiem mums ir pieej-
ams jau labu laiku. Tās ir monoklonālās antivielas 
pret alerģisko imūnglobulīnu E. Mēs reizi divās 
vai četrās nedēļās injicējam pacientam noteiktu 
antialerģisko imūnglobulīna devu, kas bloķē 
alerģisko astmas komponenti. Šie medikamenti 
ir nepieciešami pacientiem ar smagu, nekon-
trolētu astmu, kuriem ir alerģija, tātad atopiska 
astma. Tos lieto papildus pamatterapijai, un arī 
šajā gadījumā ievērojami uzlabojas pacienta dzī-
ves kvalitāte, samazinās slimības uzliesmojumu 
biežums. Šādas zāles tiek izrakstītas pacientiem, 
kuriem ar inhalējamajiem glikokortikoīdiem un 
beta 2 agonistiem nepietiek. Tā būtu ideāla ārs-
tēšanas metode pacientiem ar atopiju, bet tai ir 
viens liels mīnuss – izmaksas. Ārstēšana izmaksā 
15, reizēm pat 25 tūkstošus gadā. Šos medika-
mentus vajadzētu izrakstīt tikai pacientiem, kuri 
slimības uzliesmojumu dēļ nonāk slimnīcā 2–3 
reizes gadā vai arī bieži sauc ātro palīdzību. Val-
stīs, kur veselības aprūpei atvēl vairāk līdzekļu, šīs 

zāles ir risinājums. Latvijā pašlaik ir viens pacients 
bērns, kurš saņem tādu valsts apmaksātu ārstē-
šanu. Ir vēl vairāki citi medikamenti. Viens no 
tiem ārstu aprindās ir zināms kopš 2000. gada, 
kad tas nonāca izpētes stadijā. Visi saprata – tera-
pija būs ļoti dārga, turklāt sākotnēji dažkārt nebija 
skaidrs, kuriem pacientiem tā būtu nepieciešama. 
Šis medikaments nav universāls kā inhalējamie 
glikokortikoīdi vai bronhu dilatatori, tas der tikai 
konkrētiem pacientiem un ir vēl viens solis ceļā uz 
individualizētu medicīnu. Mums ir nepieciešami 
noteikti kritēriji, izvēloties pacientus, bet konkrē-
tai pacientu grupai augstās izmaksas attaisnojas. 
Medikamentu sakarā ir jārunā arī par anti-interlei-
kīnu 5. Interleikīns ir viela organismā, kas nosaka 
eozinofīlo iekaisumu. Šis iekaisums ir raksturīgs 
alerģiskiem cilvēkiem, bet to var novērot arī 
bez alerģijas. Astmas pacientiem ar šāda veida 
iekaisumu medikaments ir ļoti efektīvs, jo bloķē 
eozinofīlu rašanos un aktivitāti. Pētījumi rāda, 
ka minētās zāles par 50–70% samazina astmas 
uzliesmojumu (paasinājumu) skaitu. Savukārt 
pacientiem bez šī iekaisuma medikaments nedar-
bojas. Latvijā viens no šādiem medikamentiem 
ir pieejams, un mēs gatavojamies ar tā palīdzību 
ārstēt pirmo pacientu. Ir arī zāles izpētes stadijā, 
tostarp medikaments, kas varētu ietekmēt slimī-
bas gaitu, bet to efektivitāte vēl nav pierādīta. Tas 
ļauj cerēt, ka mēs varētu atrast slimības atslēgas 
mehānismu un nevis to kontrolēt, bet gan ārstēt.
– Vai jūsu teiktais nozīmē, ka vecās zāles 
varētu tikt pilnībā aizstātas ar jaunām?
– Jaunie medikamenti tiks pievienoti papildus 
iepriekšējai terapijai problēmu pacientu grupās 
tiem pacientiem, kuri atbilst konkrētiem kritē-
rijiem. Piemēram, anti-interleikīns 5 tiks izraks-
tīts pacientiem ar smagu eozinofīlo iekaisumu 
un uzliesmojumiem, jo tādā veidā tiks sasniegts 
farmakoekonomiskais efekts, kad ar dārgām 
zālēm mēs izvairāmies no vēl dārgākas ārstēša-
nas stacionārā.
Pamatā astmas ārstēšanā šodien izmanto gli-
kokortikoīdus, kas labi iedarbojas uz slimības 
radīto iekaisumu. Tiem papildus terapija ir 
bronhu paplašinātāji. Pacienti gan vairāk novērtē 
bronhu dilatatoru (paplašinātāju) simptomātisko 
efektu, jo tas ir tūlītējs, bet ne galvenos iekaisuma 
ārstēšanas līdzekļus kortikosteroīdus, jo to dar-
bības rezultāts tūlīt nav sajūtams. Ar šiem medi-
kamentiem mēs varam palīdzēt lielākajai daļai 
pacientu, bet 5% no visiem pacientiem lietderīgi 
būtu izmantot jaunos terapijas veidus.

– Vai jūs uzskatāt, ka astmu var izraisīt ne 
tikai fiziski, bet arī psihosomatiski faktori?
– Ja mēs skatāmies uz to vēsturiski, tad Zigmunds 
Freids bija viens no tiem, kurš uzskatīja astmu 
par ekskluzīvi psihosomatisku slimību. Diemžēl 
šis uzskats saglabājās diezgan ilgi – līdz pat 20. 
gadsimta piecdesmitajiem gadiem. Patiesībā psi-
hosomatiskie faktori ir saslimšanas iemesls vien 
retajam pacientam, un tas savā ziņā stipri vien 
aizkavēja īstās izpratnes rašanos par astmas dar-
bības mehānismiem. Astmas pamatā ir ģenētiska 
predispozīcija jeb iedzimtība, kur viens no gal-
venajiem faktoriem ir pacienta alerģija un spe-
cifiskā IgE (imūnglobulīns E) veidošanās. Tālāk 
pacientam notiek strukturālas izmaiņas elpceļos.
Astmas un alerģijas izcelsmē sava loma tiek atvē-
lēta higiēnas teorijai. Tās pamatā ir uzskats par 
pārāk mazu infekciju slodzi bērnībā. Infekciju 
slodze izraisa tolerances veidošanos. Ja mums 
tās nav, tad saskarsme pat ar nelielu devu var 
veicināt alerģijas un astmas veidošanos. Bieži 
vien alerģizācija notiek caur ādu, kad alergēns 
nonāk organismā, nevis dabīgā ceļā un lielākā 
devā, kas mums rada toleranci, bet pa citu ceļu 
un mazākā devā, kas izraisa alerģizāciju. Rezul-
tātā pacientam notiek izmaiņas elpceļos, kuras 
mēs novērst nevaram.
– Vai, pēc jūsu domām, uz nākamo izrāvienu 
astmas ārstēšanā būs vēl ilgi jāgaida?
– Grūti pateikt, jo šis process ir neparedzams. 
Šobrīd ir pilnībā mainījies pētniecības veids, pie-
mēram, slimības mehānisma izpētē. Ņemot vērā 
tehnoloģisko attīstību, genomu izpēte ir spērusi 
platus soļus uz priekšu. Ja pirms 17 gadiem, kad 
toreizējais ASV prezidents Bils Klintons paziņoja, 
ka ir atšifrēts cilvēka genoms, procedūras cena 
bija viens miljons dolāru, tad šobrīd izmaksas 
ir sarukušas līdz aptuveni 200 dolāriem. Tas ir 
nepārtraukts process: sākotnēji tas bija miljons, 
tad 100 tūkstoši, tad daži tūkstoši, un šobrīd tuvo-
jas masu patēriņa iespējām. Tiek plānots analizēt 
genomu lielām pacientu grupām. Izrādās, ne visu 
nosaka paši gēni. Lielākoties tas ir veids, kā tie tiek 
ieslēgti un izslēgti. Mūsu gēni var būt uz kaut ko 
predisponēti, bet, ja tie ir izslēgti, nekas nenotiek. 
Pašlaik tiek pētīta olbaltumvielu izstrāde, un tālāk 
tiek meklētas kopsakarības ar iekaisuma veidu, 
klīniskajām izpausmēm, fizioloģiskajām izpaus-
mēm, jo pacienti ir ļoti dažādi. Tiek mēģināts 
atrast slimības pamatmehānismus, kas katram 
pacientam var būt atšķirīgi, un tas tiek darīts jau 
pavisam citā līmenī.

– Astmu uzskata par neārstējamu slimību. 
Vai tuvāko desmit gadu laikā situācija varētu 
mainīties, ņemot vērā straujo tehnoloģiju un 
medicīnas attīstību?
– Es neņemšos prognozēt, jo to vienkārši nevar 
izdarīt. Paiet aptuveni pieci gadi, lai jaunas zāles 
nonāktu līdz klīniskā pētījuma stadijai. Prog-
ress ir jūtams, bet tas ir lēns un pakāpenisks. 
Ir grūti izprast astmas būtību. Tā ir sarežģīta 
lieta, bet cilvēka prāts – ierobežots. Ja ir 4–5 sli-
mību ietekmējoši faktori, tad mēs varam tiem 
izsekot, taču, ja to ir simtiem, tad tas ir ievēro-
jami grūtāk.
Joprojām galvenie astmas ārstēšanā ir inhalēja-
mie glikokortikoīdi, taču ir kāda nianse. Ārsti ir 
teikuši, ka tik ilgi nācies cīnīties par to, lai visi ast-
mas pacienti saņemtu šīs zāles, bet tad parādās 
slimības apakšgrupas, kurām šie medikamenti, 
iespējams, vispār nav vajadzīgi. Tie ir pacienti, 
kuriem ir neeozinofīlā astma un kuriem ir ļoti liels 
ķermeņa svars. Šeit ir jāmeklē cita pieeja. Situā-
cija ir īpatnēja: ir divi ļoti veci medikamenti šāda 
tipa astmas ārstēšanai. Viens no tiem ir teofilīns 
(bronhu paplašinātājs) un otrs – makrolīdu gru-
pas antibiotikas, kurām piemīt pretiekaisuma 
efekts. Tad gan uzreiz rodas jautājums: vai mēs 
mēnešiem un gadiem varam pacientu ārstēt ar 
antibiotikām, kaut gan tās ir efektīvas noteiktai 
pacientu grupai?
– Ja ir zināms, ka dažādi astmas pacienti ir 
jāārstē atšķirīgi, tas ir vēl viens solis ceļā uz 
individualizētu medicīnu?
– Es prognozēšu, ka nākotnē mēs šo slimību 
nesauksim par astmu, bet sauksim to dažādi. Tā 
pat nav individualizēta, bet gan precision (preci-
zitātes – no angļu val.) medicīna. Mēs tēmējam 
ārstēšanu uz konkrētu mehānismu un iegūstam 
rezultātu. Kas ir diagnoze? Tas var būt cukura dia-
bēts, tā var būt astma vai kas cits – visi šie termini 
ir 19. gadsimta beigu terminoloģija jeb 19. gad-
simta precizitātes medicīna. Tajā laikā mēģināja 
slimības klasificēt šādi, bet pēc vairāk nekā 100 
gadiem tas nu ir jāpārkārto, jo mēs zinām, ka cil-
vēki ir ļoti dažādi. Ģenētiskie faktori, cilvēka mij-
iedarbība ar vidi, šo sakritību kopums vienam 
cilvēkam ļauj no slimības izvairīties, bet citam 
– nē. Rezultātā, visu to saprotot un ņemot vērā, 
pacienti būtu jāārstē atšķirīgi, pat ja viņu diag-
nozes ir vienādas. Tā ir modernās medicīnas bur-
vība. Ar šādu attīstības tempu iepriekš šķietami 
neārstējamas slimības kļūst viegli kontrolējamas 
un dažreiz pat izārstējamas.

Gēnu izpēte – spēcīgs 
ierocis cīņā ar astmu
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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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TOMS ZVIRBULIS

Modernā medicīna arvien vairāk kon-
centrējas uz katra konkrētā pacienta 
ārstēšanu, nevis paļaujas uz terapiju, 
kas varētu būt veiksmīga kopumā. Katrs 
pacients un saslimšanas gadījums ir uni-
kāls, un tādēļ katram ir nepieciešama 
individuāla pieeja. Šo taktiku izmanto 
arī pneimonologi, lai veiksmīgāk ārs-
tētu vienu no bīstamākajām plaušu sli-
mībām HOPS (hroniska obstruktīva 
plaušu slimība).

Lai vairāk uzzinātu par izmaiņām HOPS ārstē-
šanas vadlīnijās un jaunākajām ārstēšanas ten-
dencēm, uz sarunu aicinājām pneimonologu dr. 
Māri Bukovski.

– Ar kādu mērķi tika ieviesta GOLD sis-
tēma HOPS pacientiem, un kādi ir sistēmas 
pirmsākumi? 
– Tāpat kā jebkuras slimības diagnostikai un 
ārstēšanai pēdējo gadu laikā, arī HOPS ir ievies-
tas vadlīnijas. GOLD (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease jeb globālā obstruk-
tīvas plaušu slimības iniciatīva) tika izstrādāta 
pacientiem ar HOPS, kuriem veidojas obstruk-
cija jeb, vienkārši skaidrojot, – plaušu funkcijas 
mazspēja, kuru parasti izraisa ilgstoša smēķēšana. 
Vadlīnijas apkopo informāciju, kā labāk izmek-
lēt šos pacientus, slimību labāk diagnosticēt un 
ārstēt. Lielākoties tā ir uz pierādījumiem balstīta 
terapija un rekomendācijas pacientiem ar šo sli-
mību. Dažādās valstīs šīs vadlīnijas tiek modifi-
cētas, piemērotas noteiktiem apstākļiem. GOLD 
tiek veidots, lai vadlīnijas tiktu ievērotas globālā 
līmenī. Tas ir kā vadošo pasaules speciālistu pie-
redzes apkopojums.
– Šajā sistēmā HOPS tiek dalīta četrās sma-
guma pakāpēs – no A līdz D. Kā tiek ārstēta 
katra atsevišķā pakāpe un kā tās atšķiras?
– Pēc smaguma pakāpēm HOPS tika klasificēta 
iepriekšējās GOLD versijās, kad viss balstījās tikai 
uz plaušu funkcijas raksturlielumiem, kas ir for-
sētās izelpas apjoms vienas sekundes laikā. Ja 
pacientam tas ir virs 80%, tad slimība ir vieglā 
formā, ja no 50–80%, tā ir vidēji smaga, 30–50% 
– smaga, un zem 30% ir ļoti smaga slimības 
forma. Problēma ir tāda, ka HOPS ir ļoti daudz-
veidīga, un pacienti savā starpa krasi atšķiras. 
Agrāk tika runāts par slimības paveidiem. Pie-
mēram, ir pacienti, kuriem dominē bronhīts, kle-
pus ar krēpām; ir pacienti, kuri biežāk saskaras ar 
plaušu emfizēmu, un klepus nav tik izteikts. Ja 
mēs pacientus papētām padziļināti, tad ir grupa, 
kurai ir slimības uzliesmojumi, un arī terapija var 
būtiski atšķirties. Ir pacienti, kuriem ir astma un 
HOPS vienlaikus. Tie var būt cilvēki, kuriem astma 
ir bijusi bērnībā un kuri dzīves laikā ir sākuši smē-
ķēt. Pacienti ir ļoti dažādi, un plaušu funkcija vien 
nav pietiekams rādītājs, pēc kā slimību novēr-
tēt. Jaunajā versijā tiek vērtēti vairāki parametri: 
gan plaušu funkcija, gan simptomu intensitāte, 
gan uzliesmojumi, kas ir ļoti svarīgi, jo 20–25% 
pacientu ir bieži uzliesmojumi. Ar bieži es domāju 
vienu līdz divas reizes gadā, kad pacients veselī-
bas problēmu dēļ tiek stacionēts. Tāpēc pašlaik A 
būtu pacienti ar samērā netraucētu plaušu funk-
ciju, kuriem ir maz simptomu un nav uzliesmo-
jumu. B ir pacienti ar saglabātu plaušu funkciju 
bez uzliesmojumiem, bet ar ievērojami vairāk 
simptomiem. C ir vismazākā grupa jeb pacienti 
ar plaušu funkciju zem 50%, ar uzliesmojumiem, 
bet bez izteiktiem simptomiem. Tas varbūt izklau-
sās nedaudz paradoksāli, bet tādi pacienti ir. D 

ir vissmagākā pacientu grupa, kurai raksturīga 
vāja plaušu funkcija, uzliesmojumi un daudz 
simptomu. Tāds iedalījums tika ieviests, lai kat-
rai grupai varētu piemeklēt atbilstošu ārstēšanu 
un adekvāti reaģētu uz uzliesmojumiem.
– Kā GOLD sistēmas optimizācija un pielāgotā 
ārstēšana palīdz labāk cīnīties ar HOPS?
– Mērķis ir pielāgot vadlīnijas pacienta vajadzī-
bām, tātad pielāgot ārstēšanu. Piemēram, pastāv 
jautājums par inhalējamo glikokortikoīdu lieto-
šanu HOPS ārstēšanā. Kā medikamentu grupa 
tā lielākajai daļai pacientu nav indicēta, bet ir 
būtiski šos medikamentus nozīmēt tiem pacien-
tiem, kuriem ir arī astma, jo tad šīs zāles ir ļoti 
efektīvas. Mēs vērtējam pacientus individuāli un 
nozīmējam viņiem inhalējamos glikokortikoīdus 
papildus pamatterapijai. Agrāk šie medikamenti 
tika nozīmēti visiem HOPS pacientiem, neskato-
ties uz to, vai viņiem tie bija nepieciešami, vai nē. 
Ir pacienti ar bullozo emfizēmu, kurai raksturīga 
alveolu starpsienu izzušana plaušu augšdaļā. Izrā-
dās, ka šos pacientus var ārstēt ķirurģiski. Nogrie-
žot to plaušu daļu, kurā ir bullozā emfizēma, 
plaušu funkcija pēc operācijas pat uzlabojas. 
Diemžēl Latvijā to īsti nedara! Ja emfizēma ir kon-
centrējusies kādā citā plaušu daļā, tās izoperēšana 
var novest pie mirstības palielināšanās. Izvēloties 
pareizos kritērijus, mēs varam noteikt, kādai gru-
pai pacients pieder un kādas ārstēšanas metodes 
izmantot. Ja HOPS pacientam ir hroniskā bronhīta 
fenotips, tad pie smagas gaitas un biežiem uzlies-
mojumiem mēs varam nozīmēt noteiktu medika-
mentu grupu – fosfodiesterāzes-4 inhibitorus –, 
kuri ir pirmie īstie pretiekaisuma medikamenti 
HOPS terapijā. Šie medikamenti iedarbojas tieši 
uz konkrētajiem pacientiem raksturīgo iekaisuma 
veidu. Taču ārstēšana ar šo medikamentu grupu 
saistīta ar biežām blaknēm, un valsts tos nekom-
pensē. Glikokortikoīdi vairāk piemēroti astmai 
raksturīgā iekaisuma ārstēšanai.
– Vai inhalējamo kortikosteroīdu lietošana 
HOPS pacientiem vienmēr ir pamatota?
– Pamatota tā ir divos gadījumos. Pirmkārt, 
pacientiem ar astmatisko komponenti. Otrkārt, 
pacientiem, kuriem nav izdevies samazināt sli-
mības saasinājumu skaitu, lietojot kombinētos 
bronhu dilatatorus LAMA/LABA. Šī ir grupa, kurai 
būtu jāpievieno inhalējamie glikokortikoīdi, tādē-
jādi samazinot slimības saasinājumu risku. Saasi-
nājumus novērst ir svarīgi, jo tas ir ļoti nopietns 
pacientu mirstības riska faktors. Ja cilvēks ir dzī-
vojis ar HOPS 20 gadus un viņam pēkšņi ir slimī-
bas uzliesmojums, tad uzreiz pieaug atkārtota 
uzliesmojuma risks. Bieži uzliesmojumam seko 
strauja stāvokļa pasliktināšanās, un, ja seko arī 
tālāki uzliesmojumi, nāves risks būtiski palieli-
nās. Nereti pacients savās funkcionālajās spējās 
«nokāpj» vienu, divus pakāpienus zemāk un vairs 
nespēj atgūt iepriekšējo līmeni. Fiziskās spējas 
tieši HOPS pacientiem ir ārkārtīgi svarīgas. Uzska-
tāms piemērs ir soļošanas tests, kad pacientam 
sešu minūšu laikā ir jānoiet 100 metri. Sākotnēji 
tas var likties maz, taču, ja pacients to nespēj izda-
rīt, tad risks, ka viņš nākamā gada laikā mirs, ir 
90%. Savukārt ja viņš var noiet vairāk nekā 325 
metrus, tad viņa risks nomirt ir tikai 10%. Fiziskā 
aktivitāte īpaši vīriešiem ir dzīvības un nāves jautā-
jums. Kustības un spēja kaut ko darīt ir ļoti svarīga.
– Paskaidrojiet nedaudz sīkāk, kas ir LAMA 
un LABA, un kā tos izmanto HOPS ārstēšanā?
– LAMA un LABA ir divu veidu bronhu dilatatori. 
LAMA no angļu valodas tieši tiek tulkots kā ilgsto-
šas darbības antiholīnerģiski medikamenti (ilgs-
tošas darbības M-holinoblokatori). Tie mazina 
parasimpātiskās nervu sistēmas ietekmi uz 

bronhu muskuļiem. Bloķējot šos nervu impulsus, 
samazinās bronhu spazmas. Faktiski tā ir pamat-
terapija, un ar to būtu jāsāk visu HOPS pacientu 
ārstēšana. Savukārt LABA ir ilgstošas darbības 
beta-2 agonisti, kuri stimulē adrenerģiskos proce-
sus – stimulēšanas rezultātā tiek paplašināti elp-
ceļi. Šī medikamentu grupa vairāk samazina HOPS 
simptomus un nepieciešamību pēc ātras iedarbī-
bas bronhus paplašinošajiem līdzekļiem. Savukārt 
LAMA būtiski ietekmē uzliesmojumu biežumu. 
Ir pētījumi, kuri norāda uz to, ka LAMA lietošana 
būtiski samazina mirstību no HOPS raksturīga-
jiem simptomiem. Galu galā pacientiem ar vidēji 
smagu un smagu slimības formu būtu nepiecie-
šama kombinēta bronhu dilatācija. Ir pieejami 
inhalatori, kuru sastāvā ir abi šie medikamenti.
– Kādi ir svarīgākie LAMA un LABA klīniskie 
ieguvumi? 
– Šo medikamentu apvienotajai terapijai ir kom-
binēta iedarbība. LAMA samazina uzliesmojumu 
biežumu, ko beta-2 agonisti neietekmē, savu-
kārt simptomātiski tieši ilgstošas darbības beta-2 
agonisti rada pacientam uzlabojumu un sama-
zina vajadzību pēc ātras darbības bronhu papla-
šinātāja lietošanas. Tikpat labi kā medikamenti 
iedarbojas arī citas lietas, piemēram, pulmonālā 
rehabilitācija. Ja pacients 6–8 nedēļas piecas rei-
zes nedēļā pa 30 minūtēm brauc ar veloergo-
metru un viņam ir izvēlēta pareiza slodze, fiziskās 
spējas uzlabojas. Ja mums izdodas pacientam 
saglabāt interesi par fiziskajām aktivitātēm, pie-
mēram, garām pastaigām vai regulārām fiziskām 
nodarbībām, tad efekts ir fantastisks. Uzlabojas 
pašsajūta un kopējais veselības stāvoklis, sama-
zinās elpas trūkums. Tātad ievērojami uzlabojas 
pacienta dzīves kvalitāte.
– Kāda ir LAMA un LABA loma jaunajās GOLD 
vadlīnijās? 
– Būtībā tā ir pamatterapija jau pacientiem ar 
vieglu HOPS pakāpi. Arī A grupas pacientiem, 

ja ātras iedarbības bronhu dilatatori nesniedz 
nepieciešamo efektu, ārstēšanu būtu jāturpina ar 
LAMA vai dažreiz arī ar LABA. Ja simptomu kon-
trole nav apmierinoša vai pacientam ir C vai D 
pakāpe, tad mēs izmantosim inhalatorus, kuros ir 
šo medikamentu kombinācija. Tā ir pamatterapija, 
kas nodrošina gan simptomu, gan uzliesmojumu 
skaita mazināšanos. Tas savukārt nozīmē būtisku 
dzīves kvalitātes uzlabošanos.
– HOPS ir neārstējama slimība, bet vadlīnijās 
tiek runāts par tās ārstēšanu. Ko tas nozīmē 
pacientiem? 
– Vārds ārstējama tiek izmantots, lai mainītu 
pagātnes uzskatu, ka smēķētājs pats ir vai-
nīgs pie savām problēmām un viņu ārstēšanā 
nebūtu jāiegulda īpašas pūles. Jaunās vadlīni-
jas piešķir nedaudz vairāk humānisma slimības 
ārstēšanai. Vārdi par ārstējamu slimību vairāk 
attiecas uz to, ka mēs varam ievērojami uzlabot 
pacienta stāvokli, bet izārstēt mēs šo pacientu 
vēl arvien nevaram.
– Vai, pēc jūsu domām, mēs to kādreiz varē-
sim izdarīt?
– Tas patiesībā ir ļoti sarežģīts jautājums, jo HOPS 
rezultātā plaušās notiek nopietnas organiskas 
izmaiņas. Es šaubos, vai izdosies plaušas reģe-
nerēt tādā pakāpē, lai mēs pacientu uzskatītu 
par izārstētu. Tajā brīdī, kad plaušas varēs reģe-
nerēt, tad mēs varēsim runāt par HOPS izārstē-
šanu. HOPS ir ārstējama, bet ne izārstējama. Šīs 
slimības sakarā tiek novērota viena ļoti intere-
santa tendence. Atmetot smēķēšanu līdz 30 vai 
augstākais 40 gadu vecumam, rezultāts ir fan-
tastisks, jo tiek zaudēta tikai neliela daļa plaušu 
funkcijas. Ja cilvēks turpina smēķēt, tad ar katru 
gadu desmitu rezultāts, kuru mēs iegūstam no 
smēķēšanas atmešanas, samazinās. Pacientiem, 
kuri smēķēšanu atmetīs 60 gadu vecumā, iegu-
vums būs daudz mazāks nekā tiem, kuri smēķē-
šanu atmetīs 30 gadu vecumā.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Māris Bukovskis: «HOPS sakarā tiek novērota ļoti interesanta tendence. Atmetot 
smēķēšanu līdz 30 vai augstākais 40 gadu vecumam, rezultāts ir fantastisks, jo tiek 
zaudēta tikai neliela daļa plaušu funkcijas. Ja cilvēks turpina smēķēt, tad ar katru 
gadu desmitu rezultāts, kuru mēs iegūstam no smēķēšanas atmešanas, samazinās.»
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Toms Zvirbulis

Tuberkulozes izplatība un pacientu 
skaits ar katru gadu Latvijā samazinās. 
Arī bērnu saslimstības ziņā ir novērojama 
šāda tendence. Taču slimības infekciozā 
rakstura dēļ cīņa ar to notiek nepārtraukti 
un beigsies vien tad, kad jaunu saslimša-
nas gadījumu nebūs vispār.

Lai uzzinātu vairāk par to, kāda ir šī brīža saslim-
stība valstī un kā rīkoties, ja bērns inficējas ar šo 
bīstamo slimību, uz sarunu aicinājām Tuberkulo-
zes un plaušu slimību centra bērnu nodaļas ārsti 
Ivetu Ozeri.

– Bērnu tuberkulozes diagnostika var sagādāt 
problēmas tās nespecifisko simptomu dēļ. Kas 
nepārprotami norāda uz to, ka bērns ir inficē-
jies ar šo slimību?
– Ja mēs runājam tikai par tuberkulozes infekciju, 
tad nepārprotama liecība tam ir pozitīvi imuno-
loģiskās diagnostikas testi, piemēram, Mantu 
tests vai arī gamma interferona izdales testi. 
Ārīgi pateikt, ka bērns ir inficējies ar tuberkulozi, 
mēs nevaram, jo klīniski viņi šķiet pilnīgi veseli, 
specifisku simptomu nav, un viņiem ir normāla 
plaušu rentgenogramma. Runājot par tuberku-
lozi jau kā slimību, kas ir tālāk progresējusi tuber-
kulozes infekcija, arī mums ārīgi nebūs neviena 
specifiska simptoma, kas liecinātu: tieši tuber-
kuloze ir atbildīga par reģistrētajām sūdzībām 
vai simptomiem. Diagnozi var apstiprināt tad, 
ja no parauga, piemēram, krēpām, kuņģa satura 
aspirāta vai bronhu aspirāta izaudzē tuberkulo-
zes mikobaktēriju.
– Visas diagnostikas metodes ir saistītas ar 
paraugu izmeklēšanu laboratoriski?
– Jā, izņemot vienu no tuberkulozes infekcijas 
diagnostikas imunoloģiskajiem testiem – Mantu 
testu. Testa laikā apakšdelmā tiek ievadīts anti-
gēns tuberkulīns, ar kura palīdzību nosaka 
imūnšūnu atbildi uz infekciju. Gamma interfe-
rona tests ir asins paraugu analīze, kuras laikā 
tiek meklētas imūnsistēmas šūnas, kuras atpa-
zīst tuberkulozes mikobaktēriju. Bakterioloģiskā 
izmeklēšana ir iespējama tikai un vienīgi īpaši 
aprīkotā laboratorijā.
– Kādas ir tuberkulozes diagnostikas iespē-
jas Latvijā?
– Latvijā ir nodrošinātas visas iespējas savlai-
cīgai, adekvātai pasaules līmeņa tuberklulo-
zes diagnostikai.
– Tuberkulozes pacientu skaits pie mums 
pakāpeniski samazinās. Vai saslimstība sama-
zinās arī bērnu vidū?
– Tieši tā, jo bērni ir atkarīgi no pieaugušajiem. 
Slimojot pieaugušajiem, slimo arī bērni, un bērnu 
skaits ir viens no rādītājiem, kas nosaka, uz kuru 
pusi epidemioloģiskā tendence virzīsies. Ja slimo 
bērnu skaits samazinās, tad arī kopējais saslim-
stības apjoms kļūs mazāks un otrādi, jo bērni 
saslimst pirmie un ir pirmie sardzes posteņi, 
kuri norāda uz infekcijas izplatīšanos sabiedrībā. 
Saslimušo bērnu skaits ir samazinājies ievērojami. 
Pirms gada ar tuberkulozi saslima 24 bērni līdz 
15 gadu vecumam un četri pusaudži no 15–17 
gadu vecumam.

– Ja mēs salīdzinātu šī brīža situāciju ar situā-
ciju pirms desmit gadiem, kā tā ir mainījusies?
– Samazinājums ir daudzkārtīgs. Pirms desmit 
gadiem Latvijā bija 1144 tuberkulozes slimnieki, 
no tiem 84 bija bērni līdz 15 gadu vecumam un 
deviņi pusaudži no 15–17 gadu vecumam. Tātad 
slimnieku skaits ir samazinājies četras reizes. Ja 
skatāmies vēl tālāk – 2001. gadu –, tad līdz 15 gadu 
vecumam ar tuberkulozi slimoja 162 bērni. Tātad 
slimnieku skaits ir samazinājies septiņas reizes.
– Šeit varbūt var vilkt paralēles ar labklājības 
līmeņa celšanos, jo tuberkuloze daļēji ir arī 
sociāla slimība?
– Tuberkuloze ir slimība ar sociālekonomiskām 
saknēm. 2008./2009. gadā sākās pēdējā ekono-
miskā krīze. Saslimušo bērnu skaits 2010. gadā bija 
45, bet 2011. gadā – jau 61. Pieaugušo pacientu 
skaits tajā laikā samazinājās, bet, kā jau minēju, 
bērni ir kā slimības ierobežošanas priekšpostenis, 
un mums bija skaidrs, ka pieaugs arī pieaugušo 
slimnieku skaits. 2012. gadā tā arī notika, kad bija 
par 100 saslimšanas gadījumiem vairāk.
Tuberkuloze pie mums tiek ārstēta sekmīgi, un ļoti 
veiksmīgi tiek ārstēta multirezistentā tuberkuloze, 
jo ir pieejami jauni medikamenti. Pēdējos gados 
slimnieku skaits sarūk, un nav, kas inficētu bēr-
nus. Vēl slimības izplatības mazināšanā nozīmīgs 
ir fakts, ka šobrīd tuberkuloze koncentrējas iedzī-
votāju slāņos, kuriem nav mazu bērnu, kuri dzīvo 
vieni un kuri ar bērniem tik daudz nekontaktējas.
– Tas nozīmē, ka tuvākajos gados šī slimība 
pie mums varētu pārstāt būt par nopietnu 
problēmu? 
– Jā un nē. Mēs nedrīkstam atslābināties, jo 
atslābināties mēs varēsim, kad šī slimība nebūs 
sastopama vispār. Tuberkuloze nepārtraukti ir 
jākontrolē, saslimstība Latvijā, salīdzinot ar Rie-
tumeiropas valstīm, ir ļoti augsta. Latvija ir to 
piecu Eiropas Savienības valstu vidū, kur saslim-
stība ir visaugstākā. Pirmajā vietā ir Rumānija, tad 
nākam mēs un Bulgārija, sarakstu noslēdz Igau-
nija un Lietuva.
– Ik dienu pasaulē no šīs ārstējamās slimības 
mirst aptuveni 200 bērnu. Kāda ir situācija 
Latvijā, cik liela pie mums ir bērnu mirstība 
no tuberkulozes?
– Pie mums bērni no tuberkulozes nemirst. Pēdē-
jie letālie gadījumi bija 2010. gadā, kad no sma-
gākās tuberkulozes formas meningīta nomira 
divi bērni, kuriem slimību uzsāka ārstēt novēloti. 
Vienā gadījumā vecāki nemeklēja medicīnisko 
palīdzību, bet otrā bērns nebija potēts pret tuber-
kulozi un nevarēja noteikt infekcijas avotu. Pēc 
tam bērni no tuberkulozes pie mums nav miruši.
– Kāpēc vecāki atsakās savas atvases vakcinēt 
pret šo bērniem tik bīstamo slimību?
– Es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts ar nezinā-
šanu. Nav pietiekamas informācijas un sapratnes 
par šo slimību. Atteikšanās no vakcinācijas notiek 
arī tā saucamā pseido zaļā dzīvesveida dēļ. Vēl 
daudz briesmīgāk ir, ja bērnu nevakcinē pret dif-
teriju, stinguma krampjiem un garo klepu. Varbūt 
tas būs akmens arī mediķu lauciņā, jo informatīva-
jām kampaņām ir jābūt visaptverošām. Mediķiem 
ir jāizskaidro vecākiem situācija, jāinformē, cik sva-
rīgi ir nodrošināties pret šīm saslimšanām. Te gan 
uzreiz jāpiebilst, ka vecāku skaits, kuri atsakās no 
bērnu vakcinēšanas, nebūt nav tik liels. 2015. gadā 

vakcinācijas aptvere bija 96%. Tomēr, ja gadā pie-
dzimst aptuveni 20 000 bērnu, tad katru gadu 
netiek vakcinēti 800 bērni. Ar gadiem tas sakrā-
jas, un mums ir diezgan liels kumulatīvais rādītājs 
bērniem, kuri nav saņēmuši prettuberkulozes poti.
– Šeit acīmredzot vairāk būtu jārunā par 
vecāku atbildību, jo vakcīna ir bez maksas.
– Vakcīna ir valsts apmaksāta, diemžēl atšķirībā 
no citām potēm BCG pote var izraisīt nevēlamas 
blaknes, un to mēs paredzēt nevaram. Tās ir ielik-
tas vakcīnas dabā, jo tā ir dzīva tuberkulozes miko-
baktērija, kura tiek ievadīta bērnam. Ja bērns ir 
ļoti maziņš un imūnsistēma nav tik nobriedusi, 
tad vakcīna iedarbojas stiprāk. Nevēlamās blak-
nes ir nepatīkamas gan vecākiem, gan ārstiem, 
bet tās neapdraud dzīvību. Noteikti jāuzsver, ka 
tas nerada paliekošas sekas.
– Kādiem bērniem ir lielāks risks saslimt ar 
tuberkulozi? 
– Galvenokārt tie ir bērni, kuriem ir bijis kontakts 
ar tuberkulozes pacientu. Jo ciešāks ir kontakts, 
jo lielāks ir risks. Ciešais kontakts nozīmē māj-
saimniecības kontaktu, kontaktu ģimenē, kad ar 
infekciozo pacientu tiek elpots viens un tas pats 
gaiss, pavadot laiku kopējā telpā.
– Kam vēl ir lielāks risks saslimt?
– Ja bērnam ir nepietiekams svars jeb olbaltum-
vielu trūkums organismā, tad imūnsistēma var-
būt nav spējīga cīnīties tā, kā to vajadzētu, bet 
tādu gadījumu Latvijā es neatminos. Tuberkulo-
zes attīstību bērniem veicina smēķēšana. Tāpat 
risks ir ievērojami augstāks bērniem, kuriem ir 
imūnsistēmas deficīts. Arī personām ar HIV šis 
risks ir lielāks, bet Latvijā tādu bērnu ir ļoti maz.
– Kāds ir labākais veids, kā mēs bērnus 
varētu pasargāt no saslimšanas, ja neskaita 
vakcinēšanos? 
– Vakcinācija mūs pasargās no vissmagākajām sli-
mības formām. No tuberkulozā meningīta un no 
ģeneralizētās tuberkulozes, kad slimība izplatās 
ar asinsriti un nonāk visos orgānos, vakcīna pasar-
gās. Vakcīna nepasargās mūs no inficēšanās un no 
vieglākām tuberkulozes formām. Diemžēl jauna 
vakcīna nebūs pieejama tuvāko desmit gadu laikā. 
Zinātnieki pie jaunu vakcīnu izstrādes strādā jau 
gadu desmitiem, taču nespēj radīt jaunu vakcīnu 
pret šo slimību. Tāpēc ir jālieto tā pati vakcīna, 
kura 2020. gadā svinēs 100 gadu jubileju. Šo vak-
cīnu izmanto visā pasaulē, ne tikai Latvijā. Otrs 
veids, kā mēs bērnu varam pasargāt, ir brīdī, kad 

viņam bijis kontakts ar tuberkulozes pacientu, 
atcerēties par iespēju inficēties. Nevar gan teikt, ka 
viņš noteikti inficēsies. Ir aprēķināts, ka pēc cieša 
kontakta ar tuberkulozes pacientu iespēja inficē-
ties ir ~50%. Tomēr bērns noteikti ir jāpārbauda 
un jānovēro. Ja mēs bērnam diagnosticēsim infek-
ciju, viņu var ārstēt profilaktiski ar medikamentu, 
kas novērš tālāku infekcijas progresēšanu.
– Vai diagnoze tuberkuloze nozīmē to, ka 
bērns ilgstoši būs jāārstē vai pat jāievieto 
stacionārā? 
– Diagnoze tuberkuloze nozīmē to, ka ir jāsaņem 
pilns tuberkulozes ārstēšanas kurss. Pilns ārstēša-
nas kurss, ja infekcijas ierosinātājs ir jutīgs pret pir-
mās rindas medikamentiem, ilgst sešus mēnešus. 
Sākotnēji vismaz kādu brīdi vajadzēs uzturēties 
stacionārā, jo ir jāpaņem krēpu paraugi, mazā-
kiem bērniem – kuņģa satura aspirāts. Parasti 
arī ārstēšanu mēs vēlamies uzsākt stacionārā. 
Bērnam tiek doti četri medikamenti, bet ne visi 
bērni tos var norīt. Kamēr bērns mācās šīs zāles 
iedzert, mēs skatāmies, vai neattīstās blaknes. 
Ja bērns nav infekciozs, tad pēc divām nedēļām 
ārstēšanu var turpināt ambulatori, ja to iespē-
jams nodrošināt. To labāk var nodrošināt Rīgā, 
jo tuvumā ir ģimenes ārsti, skolas, bērnudārzi, 
Tuberkulozes un plaušu slimību centra ambula-
torā nodaļa. Bērniem zāles atsevišķos gadījumos 
ved uz mājām. Grūtāk ir lauku bērniem. Tā kā ļoti 
svarīga ir tieša kontrolēta ārstēšana, medikamenti 
uz rokas netiek doti.
– Vai pēc šiem sešiem mēnešiem ir gadījumi, 
kad zāles jālieto visu mūžu?
– Nē, tā nav. Bērniem nav bijis atkārtotu tuberku-
lozes gadījumu, ja slimība iepriekš ir izārstēta. Pie-
augušajiem gan ir recidīvi arī pēc kārtīgi izārstētas 
tuberkulozes. Par ilgāku ārstēšanu var runāt, ja 
baktērija ir nejutīga pret pirmās rindas medika-
mentiem. Tad ārstēšanas kursi ir ilgāki un smagāki.
– Kā jūs prognozējat, kāda situācija varētu būt 
2020. gadā? Vai inficēto bērnu skaits turpinās 
kristies, vai arī mēs esam sasnieguši plato un 
saslimušo skaits būs līdzīgs?
– Ir grūti prognozēt, bet es ceru, ka ar tuberkulozi 
saslimušo skaits samazināsies. Vispirms jācer, ka 
samazināsies pieaugušo pacientu skaits un para-
lēli arī slimo bērnu skaits. Pašlaik lielai daļai pieau-
gušo tiek konstatēta jau ielaista slimības forma. 
Tas nozīmē, ka viņi ilgstoši ir bijuši infekciozi un ir 
inficējuši gan citus pieaugušos, gan bērnus.

Vakcinācija mūs pasargās no vissmagākajām slimības formām – no tuberkulozā 
meningīta un no ģeneralizētās tuberkulozes, kad slimība izplatās ar asinsriti un 
nonāk visos orgānos.

ACI PRET ACI

Pasargāt bērnus no 
tuberkulozes

OK
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ILONA NORIETE

Par cistisko fibrozi vai mukoviscidozi 
sabiedrība vairāk uzzināja pirms pāris 
gadiem, kad tika lūgts ziedot naudu 
plaušu transplantācijas operācijām.

Par to, cik nopietna ir šī saslimšana, kā tā veidojas 
un izpaužas, stāsta Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Bērnu slimību klīnikas bērnu alergoloģe 
pneimonoloģe Elīna Aleksejeva.

– Lūdzu, izskaidrojiet, kas ir cistiskā fibroze?
– Cistiskā fibroze (CF) ir samērā reta ģenētiski pār-
mantota slimība, kas izpaužas ar visu ārējās sekrē-
cijas dziedzeru darbības traucējumiem, kas izraisa 
dzīvībai svarīgu orgānu bojājumus. Bet, ja runā 
par retām slimībām kopumā, tad CF ir viena no 
biežāk sastopamajām retajām slimībām.
Slimības nosaukums cēlies no vārda «cistisks», 
jo pacienta bronhos rodas tādi paplašinājumi kā 
cistas un fibroze – elpceļos noris rētošanās pro-
cess. Tas arī ir iemesls, kāpēc slimnieka elpceļi tik 
ļoti tiek bojāti, ka beigu stadijā viņš nevar pael-
pot. Krievu literatūrā vēl lieto otru šīs slimības 
nosaukumu – mukoviscidoze, kas radies no vārda 
«mukos» – gļotas. Tādā veidā uzsverot, ka šai sli-
mībai ir raksturīga biezu gļotu veidošanās. Šīs 
biezās gļotas visvairāk veidojas elpceļos.
– Cik bieži šī slimība sastopama mūsu pla-
tuma grādos?
– Ja raugāmies uz Latvijas populāciju, tad gadā 
mums vajadzētu būt vidēji sešiem ar CF dzimu-
šiem bērniņiem. Taču tā būtu tad, ja katram jaun-
dzimušajam tiktu veikts skrīnings, proti, paņemtas 
speciālas analīzes, kas noteiktu – ir vai nav šīs sli-
mības risks. Pašlaik mūsu valstī jaundzimušajiem 
tiek veiktas pārbaudes divām slimībām – iedzim-
tai hipotireozei un fenilketonūrijai. Diemžēl Lat-
vijā CF skrīninga vēl nav, bet, cik man zināms, tad 
ir plānots jau tuvākajā laikā tādu ieviest. Ja skrī-
nings būs, CF pacienti tiks atklāti laicīgāk.
Šobrīd bieži vien diagnoze tiek noteikta novēloti 
un tikai tad, ja ir tipiskas šīs slimības izpausmes. 
Tālab nereti CF, ja tā ir vieglā formā un ar atipisku 
gaitu, neatklāj laikus. Latvija ārstu redzeslokā 
gadā nonāk viens, maksimums, divi jauni pacienti.
– Vai cilvēki jau piedzimst ar CF, vai tā tomēr 
var attīstīties laika gaitā?
– Piedzimst. Un tas notiek situācijās, ja abi vecāki 
– māte un tēvs – nēsā CF gēnu. Tas nozīmē, ka 
viņi paši nav slimi, bet, satiekoties diviem šādiem 
cilvēkiem, pastāv 25% varbūtība piedzimt sli-
mam bērniņam.
Protams, ģenētiskie izmeklējumi netiek veikti, ja 
vien pārim jau nav iepriekš piedzimis slims bērns. 
Līdz ar to, dibinot ģimeni un gaidot mazuli, jau-
nie vecāki pat nenojauš, ka viņiem var piedzimt 
bērniņš ar CF, jo viņi paši taču ir veseli!
– Kas var likt aizdomāties par CF diagnozi?
– Šīs slimības izpausmes var būt ļoti atšķirīgas. 
Kādam aizdomas par CF var parādīsies jau uzreiz 
pēc dzimšanas, ja, piemēram, ir pirmās vēdera 
izejas jeb mekonija aizture. Ja jaundzimušajam 
mekonijs neiziet, kā normāli tam vajadzētu būt 
līdz trešajai dzīves dienai, bet tas ir tik biezs, ka 
nosprosto zarnu traktu, veidojot zarnu necaureja-
mību (to sauc par mekonija ileusu), tad viņš nonāk 
slimnīcā ķirurģijas nodaļā sakarā ar akūtu vēderu. 
Tas liek ķirurgiem aizdomāties par CF diagnozi. 
Citreiz pirmā CF izpausme jaundzimušajam var 
būt ieilgusi dzelte.
– Kā vēl šī slimība var izpausties?
– Vēlāk CF izpausmes faktiski skar ļoti dau-
dzas orgānu sistēmas. Viena no tām saistīta ar 

gremošanas traktu. Slimniekam var būt bieža, 
turklāt masīva un ļoti smakojoša, taukaina (spī-
dīga) vēdera izeja. Sakarā ar to, ka vēdera izeja ir 
bieža, kā rezultātā tiek traucēta tauku un vitamīnu 
uzsūkšanās, bērns nepieņemas svarā un neaug 
tā, kā tam vajadzētu būt, tāpat atpaliek arī viņa 
fiziskā attīstība. Un tad viņš nonāk ārstu redzes-
lokā. Šīs slimības gadījumā tiek skarti arī elpceļi, 
kuros veidojas ļoti biezs sekrēts – krēpas. Klepus 
un biežas elpceļu problēmas arī ir viena no rak-
sturīgajām CF izpausmēm.
– Ja CF diagnozi noteiktu laikus, cik liela 
ir iespēja, ka pacientam uzlabotos dzīves 
kvalitāte un nebūtu jānonāk līdz plaušu 
transplantācijai? 
– Droši vien agrāk vai vēlāk, bet līdz plaušu trans-
plantācijai tik un tā nonāktu, tikai dzīves kvalitāte 
līdz tam būtu daudz augstāka. To pierāda valstis, 
kurās ir skrīnings, kur agrīni tiek atklāta CF diag-
noze – tur pacientu dzīvildze ir 40 gadu un ilgāk.
Ja diagnoze tiktu atklāta laikus, mēs varētu šos 
bērniņus regulāri novērot, jo ir pieejama enzī-
mus aizvietojoša terapija, kas šādā situācijā ir ļoti 
būtiska. Tāpat mēs varētu apmācīt bērnus un viņu 
vecākus, kādi speciāli vingrojumi regulāri jāpilda, 
lai tādējādi būtu iespēja no elpceļiem evakuēt 
krēpas un tur savukārt neveidotos laba vide infek-
cijai. Tādā veidā tiktu attālināta arī šīs hroniskās 
infekcijas pievienošanās. Ja bērnam būs labāks 
svars, viņš saņems vajadzīgās barības vielas un 
vitamīnus, ja viņš būs fiziski aktīvs, kā arī viņam 
laikus tiks atklāti un ar pareiziem antibakteriā-
lās terapijas līdzekļiem ārstēti elpceļu infekciju 
uzliesmojumi, mēs biežāk varēsim panākt, lai šī 
slimība neprogresētu. Tādā veidā infekcijas nera-
dīs elpceļos neatgriezeniskas sekas un attālinās 
elpošanas nepietiekamību. Arī valstij tas būtu 
ieguvums, jo bērnam tik daudz un tik bieži nebūtu 
jāatrodas stacionārā.

– Jau sākām runāt par plaušu transplantāciju. 
Kas slimības gaitā notiek pacienta organismā, 
ka viņam nepieciešamas donora plaušas?
– Kā jau es teicu, šī slimība skar vairākas orgānu 
sistēmas. Elpceļi ir vieni no galvenajiem. Kad sli-
mības gaitā veidojas biezās krēpas, bronhu sieni-
ņas izplešas, kļūst gluži kā maisi, un bronhos vēl 
vairāk uzkrājas biezais sekrēts. Tas netiek izvadīts 
ārā no elpceļiem, radot tādus kā nosprostojumus, 
kur veidojas laba vide baktērijām. Šādos elpceļos 
var iemājot ļoti sliktas baktērijas, piemēram, psei-
domonas, kas rada pastāvīgu iekaisumu elpceļos, 
kā rezultātā elpceļi tiek bojāti un slimnieks vairs 
nevar paelpot. Taču skābeklis ikvienam ir vitāli 
svarīgs, lai nodrošinātu orgānu sistēmu funkcio-
nēšanu. Ja cilvēks nevar elpot, ja viņam nav skā-
bekļa, tad faktiski viņš beidz eksistēt. Kādu brīdi 
mēs varam palīdzēt, dodot papildu skābekli, bet 
tad, kad arī šī iespēja ir izsmelta, tad atliek tikai 
plaušu transplantācija. Pacienta krēpas ir tik bie-
zas, ka viņš vairs nespēj tās atklepot, visas orga-
nisma rezerves tiek ieguldītas, lai elpotu un lai 
saņemtu skābekli. Bet, kad visas rezerves ir izsmel-
tas, tad cilvēks burtiski nosmok.
– Kas provocē krēpu veidošanos?
– Biezo gļotu veidošanās elpceļos arī ir CF krēpu 
veidošanās pamatā. Pacienta šūnās ir speciāla 
kanāliņa – CF transmembrānā regulējošā olbal-
tuma – trūkums vai defekts, tāpēc normāli netiek 
nodrošināta nātrija un hlora apmaiņa.
– Kāpēc šī kanāla darbība ir tik svarīga?
– Ja elpceļu šūnās nav pareiza šī kanāliņa darbība, 
tad visu laiku veidojas un krājas sekrēts (gļotas). 
Elpceļu skropstiņas, kurām vajadzētu elpceļus 
attīrīt, to nevar izdarīt, jo tās ir pārāk biezas.
Diagnozes noteikšanai pašlaik zelta standarts 
ir sviedru tests. CF pacientiem sakarā ar izmai-
nītu nātrija/hlora kanāla darbību ir ļoti sāļi sviedri. 
Izmeklējums balstās uz to, ka tiek iegūti pacienta 

sviedri un tajos noteikts hlora līmenis. Ja tas ir 
virs normas, tad var tikt apstiprināta CF diag-
noze. Tālāk tiek meklēta gēnu mutācija – ņemtas 
asinsanalīzes gan no paša pacienta, gan viņa vecā-
kiem, lai tādējādi noteiktu un precizētu mutāciju.
Šobrīd pasaulē ir ienākusi jauna terapija, ar kuras 
palīdzību var labot CF transmembrānā regulatorā 
olbaltuma defektu. Proti, pie atsevišķām gēnu 
mutācijām ir iespējams lietot jaunās paaudzes 
medikamentus, kuri gan ir ļoti dārgi. Tikai dažas 
valstis (piemēram, Lielbritānija, ASV) to var atļau-
ties atsevišķos gadījumos un pētījumu ietvaros. 
Šobrīd vēl nav pagājis ilgs laiks, lai mēs varētu 
zināt visu par šiem medikamentiem, bet to klī-
niskā efektivitāte ir ārkārtīgi augsta. Terapiju uzsā-
kot, sviedru prove normalizējas. Tas nozīmē, ka 
mēs varam cerēt šo slimību izārstēt. Mēs gan vēl 
nezinām, kādas ir šo medikamentu iespējamās 
blaknes, to radītās vēlīnās komplikācijas – par to 
ir pāragri spriest.
– Jau minējāt vairākas pazīmes, kas var lieci-
nāt par CF. Vai ir vēl kas, ko nenosaucāt?
– Šie pacienti var būt neauglīgi. Var būt žults 
sabiezēšanās, kas var novest pie aknu cirozes. 
Latvijā ir bijuši daži pacienti, kas miruši aknu ciro-
zes, nevis elpošanas nepietiekamības dēļ.
– Ja pacientam tiek noteikta CF diagnoze, kā 
viņš var uzlabot savu dzīves kvalitāti un kā 
pasargāties no problēmām, kas saistītas ar 
šo saslimšanu?
– Ar šiem pacientiem strādā komanda, un katram 
ir ļoti individuāla pieeja atkarībā no viņa problē-
mām un no vecuma. Pirmkārt, regulāri ir jāievēro 
režīms un uzturam jābūt kalorijām un taukiem 
bagātam. Aizkuņģa dziedzera nepietiekamības 
dēļ jālieto speciāli aizvietojoši fermenti, kas palīdz 
uzsūkties taukiem un vitamīniem. Otrkārt, viņiem 
katru dienu jāizdara inhalācijas, kas palīdz šķidri-
nāt krēpas, un jāveic speciāli vingrojumi, lai atbrī-
votos no krēpām.
Pacientiem var būt slimības paasinājumi, kad 
atkārtoti un ilgstoši jālieto antibiotikas. Gan 
pašiem pacientiem, gan viņu vecākiem visgrūtāk 
ir pieņemt to, ka faktiski visu mūžu ir jālieto kādas 
zāles. Es tiešām apbrīnoju ģimenes, kurām ir ne 
tikai viens ar CF slims bērns, bet vairāki. Apbrīno-
jama ir viņu pacietība un izturība, jo tas ir ārkārtīgi 
liels un smags darbs.
– Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ir CF 
kabinets. Cik daudz pacientu šeit ir uzskaitē?
– Pašlaik tie ir gan bērni, gan pieaugušie. Kopumā 
mums ir zināmi apmēram 40 pacienti, kaut gan, 
kā jau es minēju, vajadzētu būt vairāk. Vai nu tie ir 
viegli gadījumi, kas netiek atklāti, vai arī pacienti 
mirst ar citām diagnozēm.
– Ja pacientam tiek transplantētas plaušas, 
vai šī slimība tās atkal nesabojās?
– Nē, donora plaušās šī slimība «neieperinās». 
Bet ir citas problēmas, ar ko saskaras pacienti 
pēc plaušu transplantācijas. Plaušas atšķirībā no 
citiem transplantētiem orgāniem ir ļoti jutīgas 
un var veidoties sekas no medikamentiem, kuri 
jālieto, lai organisms neatgrūstu donora plaušas. 
Līdz ar to problēmas pēc plaušu transplantācijas 
var būt saistītas ar infekcijām un medikamentu 
blaknēm, nevis CF.
– Ja plaušas ir transplantētas, vai tas krietni 
paildzinās CF pacienta mūžu? Kādas ir viņu 
iespējas dzīvot kvalitatīvu dzīvi?
– Rezultāti var būt dažādi, arī ļoti labi, kad CF 
pacienta dzīvildze pēc plaušu transplantācijas 
sasniedz pat desmit gadus. Jo savlaicīgāk notiek 
pacientu atlase, jo ātrāk mēs šos slimniekus 
ieliekam rindā un piemeklējam viņiem dono-
rus, jo labāks ir viņu veselības stāvoklis un iegū-
tais rezultāts.
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Elīna Aleksejeva: «Cistiskā fibroze ir samērā reta ģenētiski pārmantota slimība, kas 
izpaužas ar visu ārējās sekrēcijas dziedzeru darbības traucējumiem, kas izraisa dzī-
vībai svarīgu orgānu bojājumus.»

Cistiskā fibroze – smaga ģenētiska slimība
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Mediķi nepagurdami atgādina, plašsazi-
ņas līdzekļi atkārto, zinātnieki un medi-
kamentu ražotāji strādā visā pasaulē… 
Tomēr aizvien ļaundabīgas plaušu sli-
mības ir viens no izplatītākajiem audzē-
jiem visā pasaulē, un par spīti augstajai 
medicīnas attīstībai – gan diagnostikai, 
gan ārstēšanas iespējām – no plaušu vēža 
mirušo cilvēku skaits nesamazinās. Lat-
vijā katru gadu ļaundabīgi plaušu audzēji 
tiek diagnosticēti vairāk nekā tūkstotim 
pacientu, un diemžēl ap tūkstoti katru 
gadu arī mirst.

Par nepieciešamību laikus pievērst uzmanību 
simptomiem, plaušu vēža diagnostiku un mūsdie-
nīgas ārstēšanas iespējām stāsta Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Lat-
vijas Onkologijas centrs onkoloģe ķīmijterapeite 
Eva Vecvagare.

Novēlotā diagnostika
Viens no galvenajiem plaušu vēža samērā īsās dzī-
vildzes un augstās mirstības iemesliem ir vēlīnā 
diagnostika, kas saistāma gan ar agrīna plaušu 
vēža nespecifiskajiem simptomiem un cilvēku 
kūtrumu savas veselības aprūpē, gan objektīvām 
diagnostikas problēmām un reizumis ierobežota-

jām ārstniecības iespējām, gan arī, protams, gal-
veno plaušu slimību riska faktoru – smēķēšanu. 
«Lai gan ļaundabīgām plaušu slimībām ir arī citi 
riska faktori, tomēr būtiskākais ir un paliek cilvēka 
paša spēkiem novēršamais faktors – smēķēšana. 
Tas ir galvenais plaušu vēža cēlonis 85–90% gadī-
jumu. Starp smēķētājiem plaušu vēzis ir izplatīts 
vairāk nekā 35 reizes biežāk nekā starp nesmē-
ķētājiem,» uzsver Eva Vecvagare. Paradoksālā 
kārtā pat lielā riska un grūtās ārstēšanas apzinā-
šanās pīpmaņu izvēli un smēķēšanas izplatību 
maz ietekmē.

Lielākoties slimība tiek konstatēta pacientiem 
pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas, turklāt tā 
vairāk raksturīga vīriešiem, tomēr kopš 20. gs. 
80. gadu beigām un 90. gadu sākuma tās izpla-
tība sieviešu vidū, turklāt ne vienmēr smēķējošu, 
palielinājusies par 20–22%. Vaicāta par cēloņiem, 
kas izraisa pēdējās desmitgadēs vērojamās izmai-
ņas, skarot arī gados jaunākas pacientes, Eva Vec-
vagare atzīst, ka tie līdz šim nav skaidri.

Viens no faktoriem, kas kavē plaušu vēža diag-
nostiku agrīnās stadijās, ir raksturīgu specifisku 

simptomu neesamība, savukārt nespecifiskos 
simptomus – tādus kā klepus, elpas trūkums, 
nogurums, nespēks, svara un apetītes zudums – 
cilvēki nereti nesaista ar nopietnas slimības 
iespējamību un bieži «noraksta» uz pavasarim 
raksturīgām sajūtām vai saista ar ikdienas rutīnu. 
Tāpēc Eva Vecvagare uzsver, ka šādus simpto-
mus ne pacients pats, ne arī viņa ģimenes ārsts 
nedrīkst atstāt bez ievērības, pat ja pacients nav 
smēķētājs, jo tie var signalizēt gan par plaušu vēzi, 
gan par citām nopietnām kaitēm.

Tajā pašā laikā pat apzinīgas rūpes par savu 
veselību ne vienmēr sniedz gaidītos rezultātus. 
«Atkarībā no plaušu vēža lokalizācijas agrīnā sta-
dijā to rentgenoloģiskajos izmeklējumos gluži 
vienkārši var neredzēt, tieši tāpēc, nenoskaid-
rojot ieilguša klepus iemeslu pat gados jaunam 
un nesmēķējošam pacientam vai pacientei, 
pēc rentgena vien nevar atviegloti uzelpot un 
atmest ar roku, ka viss kārtībā un gan jau klepus 
un nespēks pāries pats no sevis. Daudz precīzāk 
plaušu audzēju iespējams diagnosticēt ar dator-
tomogrāfijas palīdzību, kā arī nepieciešamības 
gadījumā citiem izmeklējumiem – bronhosko-
piju un bronhu sekrēta mikroskopiskiem izmek-
lējumiem,» skaidro Eva Vecvagare. Ārste uzsver: 
«Ja plaušu vēzi diagnosticē pirmajā vai otrajā sta-
dijā, tad piecu gadu dzīvildze sasniedz 38 līdz 73 
procentus, bet trešajā un ceturtajā stadijā piecu 

gadu dzīvildze samazinās, paliekot divu līdz 25 
procentu robežās.»

Latvijā pieejamā ārstēšana
Ļaundabīgu plaušu slimību ārstēšanas iespējas ir 
atkarīgas vispirmām kārtām no konkrētā audzēja 
tipa. Lielākā daļa – aptuveni 80% plaušu vēža – 
ir dažādi nesīkšūnu tipi, piemēram, adenokarci-
noma, bronhoalveolārais, plakanšūnu, lielšūnu 
vēzis. Primārā šajos gadījumos ir operatīvā ārs-
tēšanas metode, īpaši slimības sākuma stadijās, 
kad iespējams izņemt visus vēža skartos audus. Ja 
vēža izplatība ir lielāka, tiek lemts par kombinē-
tām ārstniecības metodēm, izmantojot arī staru 
un ķīmijterapiju. «Protams, pilnīgas izveseļošanās 
iespējas atkarīgas no slimības smaguma pakāpes, 
un gadījumos, kad atveseļošanās nav iespējama, 
šāda terapija iespēju robežās uzlabo pacienta dzī-
vildzi un tās kvalitāti,» stāsta ārste.

Aptuveni 20% plaušu vēža gadījumu sasto-
pams t.s. sīkšūnu plaušu vēzis, kas, salīdzinot ar 
iepriekš aplūkoto audzēja tipu, ir daudz agresī-
vāks, ar strauju metastāžu izplatību, kas ievēro-
jami samazina tā ārstēšanas iespējas ķirurģiskā 
ceļā. «Tajā pašā laikā, salīdzinot ar citiem plaušu 
vēža tipiem, sīkšūnu vēzis ir daudz jutīgāks pret 
ķīmijterapiju, līdz ar to gan tai, gan kombinē-
tajai terapijai ir augstāka efektivitāte, kas, pro-
tams, mazinās, tiklīdz slimība jau ir ielaista,» Eva 

Vecvagare atkārtoti uzsver savlaicīgas diagnosti-
kas būtiskās priekšrocības.

Mūsdienīgas iespējas
Latvijā par jaunām, mūsdienīgām un līdz ar to 
pagaidām valsts nekompensētām iespējām tiek 
uzskatīta t.s. mērķterapija, kas citviet pasaulē, 
tostarp kaimiņvalstīs, tiek izmatota jau gadus des-
mit, kamēr mūsu valstī apmaksātā terapija jopro-
jām ir tuva tai, kas tika izmantota jau 20. gadsimta 
80. gados. Vaicāta, ko īsti nozīmē mērķa terapija, 
Eva Vecvagare atbild, ka tie ir medikamenti, kas 
traucē audzēja šūnām augt, bloķējot konkrētus 
to receptorus. «Pasaulē šī terapija tiek izmantota, 
ārstējot nesīkšūnu vēzi. Pirms terapijas sākšanas 
tiek veikta audzēja histoloģiskā izmeklēšana, tur-
klāt noteikts ne tikai vēža tips, bet daudz sīkāka tā 
uzbūve, tostarp notiek pārliecināšanās par kon-
krētu receptoru esamību vai neesamību, tādējādi 
nosakot konkrētu maksimāli efektīvu terapijas 
veidu, nevis dodot standarta ķīmijterapiju.» Diem-
žēl Latvijā – atšķirībā pat no Lietuvas un Igauni-
jas – arī tie nav rutīnas izmeklējumi un nav iekļauti 
valsts kompensēto diagnostikas iespēju sarakstā.

Kamēr pilnvērtīga veselības aprūpe plaušu vēža 
pacientiem valstiskā līmenī vēl nav sakārtota un 
nodrošināta, pacienti kopā ar onkologiem par tie-
sībām dzīvot cīnās paši. Visizdevīgākajās pozīcijās 
ir tie pacienti, kam ir iespēja piedalīties jaunāko 
medikamentu klīniskajos pētījumos, jo šajā gadī-
jumā viņiem tiek nodrošinātas ne tikai zāles, bet 
arī iespēja kvalitatīvi sekot slimības un atveseļoša-
nās gaitai. Diemžēl šādi pētījumi nenorit tik bieži 
un regulāri, lai tajos iekļautu visus pacientus, kam 
šāda nepieciešamība rodas un kas saprot, ka klī-
niskais pētījums nenozīmē kļūt par apšaubāmu 
eksperimentu trusīti. Ko darīt pārējiem, kam vieta 
pētījumos neatrodas?

«Ja pacients spēj pats apmaksāt histoloģisku 
detalizētāku audzēja verifikāciju, tad pie dažādu 
veidu mutāciju atradnes ārstu konsilijs var reko-
mendēt piemērotu terapiju, lai arī tā diemžēl Lat-
vijā netiek kompensēta. Šādā gadījumā slimnieks 
var vērsties Nacionālajā veselības dienestā un 
iesniegt dokumentus individuālās kompensācijas 
saņemšanai,» Eva Vecvagare skaidro iespējamo 
rīcību. «Nacionālais veselības dienests apmaksā 
medikamentus 15 tūkstošu eiro apmērā, un 
bieži vien arī zāļu kompānijas ir pretimnākošas 
un mēģina apmaksāt lielāko daļu atlikušās sum-
mas, lai pacients varētu saņemt pareizu un labāku 
terapiju. Tomēr ar līdzmaksājumu jārēķinās prak-
tiski katram.»

Vai tad brīžos, kad uz spēles likta ne tikai vese-
lība, bet pat dzīvība, kādam varētu būt šaubas 
par šādas naudas tērēšanas nepieciešamību? 
Ārste atgādina, ka rocības līmenis mūsu valstī ir 
dažāds, un, lai gan mērķterapija sniedz visai ievē-
rojamu cerības staru, to tomēr nevar simtprocen-
tīgi nosaukt par brīnumzālēm, kas kā uz burvja 
mājienu atņems visas kaites. «Es nevaru mudināt 
cilvēku pārdot visu savu kustamo un nekustamo 
īpašumu, lai tikai viņš spētu apmaksāt nepiecieša-
mos medikamentus, jo es nevaru garantēt simt-
procentīgu izveseļošanos. Tajā pašā laikā esmu 
praksē pārliecinājusies, ka jaunākās paaudzes 
mērķterapijas medikamentiem ir mazāk blakņu, 
tātad ir labāka dzīves kvalitāte, bet būtiskākais, 
ka tie ievērojami palielina pacientu dzīvildzi, aiz-
kavē slimības progresēšanu un pat mazina meta-
stāzes! Efektivitāte ir, pilnīgi noteikti, un daudzus 
gadus jebkurā Eiropas valstī, izņemot Latviju, tā ir 
rutīna! Cilvēki, kas saņēmuši mērķterapiju, ne tikai 
savās, bet arī ārstu acīs izskatās daudz optimistis-
kāk nekā tad, kad šī terapija vēl nebija pazīstama.»

Efektīvas, bet grūti pieejamas iespējas
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Eva Vecvagare: «Esmu praksē pārliecinājusies, ka jaunākās paaudzes mērķterapijas 
medikamentiem ir mazāk blakņu, tātad ir labāka dzīves kvalitāte, bet būtiskākais, 
ka tie ievērojami palielina pacientu dzīvildzi, aizkavē slimības progresēšanu un pat 
mazina metastāzes.»

ACI PRET ACI

Viens no faktoriem, 
kas kavē plaušu 
vēža diagnostiku 
agrīnās stadijās, ir 
raksturīgu specifisku 
simptomu neesamība, 
savukārt nespecifiskos 
simptomus – tādus kā 
klepus, elpas trūkums, 
nogurums, nespēks, 
svara un apetītes 
zudums – cilvēki nereti 
nesaista ar nopietnas 
slimības iespējamību.

OK
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1. februārī Paula Stradiņa Klīnisko univer-
sitātes slimnīcu sāka vadīt daktere Ilze 
Kreicberga. Ar jaunās valdes priekšsēdē-
tājas ienākšanu slimnīcas saimē ikdienā 
ienāk arī svaigas vēsmas un pārmaiņas.

Ar Ilzi Kreicbergu runājam par to, kā, viņasprāt, 
būtu jāstrādā lielai un tradīcijām bagātai slimnīcai.

– Kā jūs sagaidīja jaunie kolēģi?
– Vispār jau es apciemoju jauno darbavietu 
iepriekšējā dienā, tiekoties ar medicīnas padomi, 
tad arī radās izdevība apskatīt jauno darba kabi-
netu. Sapratu, kāda ir iebraukšanas sistēma. 
Nākamajā dienā – 1. februārī –, kas ir mana pirmā 
oficiālā darba diena, darbā ierados ļoti agri.
– Vai jūs esat strikta priekšniece, kura darbā 
ierodas pirmā un uzmana, vai pārējie nekavē?
– Strikta – nē. Es esmu rīta cilvēks. Plānoju drīzumā 
no rītiem atsākt apmeklēt baseinu, tad vairs tik 
agri darbā neieradīšos (smaida).
– Kā jums šeit patīk? Vai esat kaut kā īpaši 
iekārtojusi kabinetu?
– Protams. Man līdzi ir savas mīļlietiņas. Galve-
nais ir mans ahāts, kuru man reiz uzdāvināja 
draudzene. Tas ir mans akmens, kas nes veiksmi 
darba lietās.
– Vai jūs ar «vieglu sirdi» piekritāt pildīt šī 
nopietnā amata pienākumus? Te ir jāapvieno 
zināšanas medicīnā ar zināšanām uzņēmuma 
vadībā un dažreiz pat celtniecībā?
– Jā. Lēmums nāca viegli. Medicīna ir mana sirds-
lieta, pieredze vadībā man arī ir, un tās ir arī manas 
akadēmiskās izglītības. Celtniecībā gan pieredzes 
nav, bet ir šādas tādas iemaņas celtniecības pro-
cesu vadībā. Šis noteikti būs izaicinājums.
– Stradiņu kolēģi ar lepnumu skatījās sižetu 
par korupcijas lietu. Jūs bijāt nostrādājusi vien 
pāris dienu, bet jau ar «stingru mugurkaulu» 
spējāt aizstāvēt slimnīcas godu. Vai arī turp-
māk esat gatava aizstāvēt un pārstāvēt slim-
nīcu sarežģītās situācijās?
– Protams. Es uzņemos atbildību un varu apgal-
vot, ka arī no darbiniekiem tiks prasīta normatīvo 
aktu ievērošana ikdienas darbā. Mans mērķis ir 
izveidot vidi, kura strādā tiesiski pareizi. Esmu par 
tiesisku valsti. Apzinos, ka tik lielā saimniecībā kā 
Stradiņa slimnīca laika gaitā ir radušies jautājumi 
sakarā ar normatīvo aktu ievērošanu, jo dažbrīd 

liekas, ka strādājam tiesiski pareizi un ievērojot 
normatīvo aktu prasības, bet gala rezultātā izrā-
dās, ka tomēr nē. Šādos gadījumos ir jāmaina 
normatīvo aktu saturs un prasības, tos attiecīgi 
piemērojot mūsu nepieciešamībai.
– Vai saskatāt problēmas vai situācijas, kurām 
nepieciešama īpaša uzmanība vai pieeja 
to risināšanā?

– Ir daudz dažādu problēmu un jautājumu, taču 
uzmanību vēlētos pievērst izaicinājumam, kurš, 
manuprāt, izveidojies vēsturiski. Es to nosauktu 
par vairāku karaļvalstu apvienošanu vienā lie-
lākā. Juridiski un finansiāli par visu atbild valde. 
Taču ir lokālas struktūrvienības, kurās dažādus 
svarīgus jautājumus risina saviem spēkiem. Zinu, 
ka pēcpadomju laikos tā bija izteikta problēma 

uzņēmumos, kas līdz 2017. gadam ir samazināju-
sies. Tā ir sistēma, kuru ir iespējams mainīt. Apzi-
nos, ka kolektīvs ir ļoti liels un katram ir savas 
šaubas, tomēr aicinu nebaidīties un visiem kopā 
piedalīties procesos, lai uzlabotu tiesisko pusi. 
Galu galā tas, kurš atbild tiesiski, tam ir pēdējais 
vārds. Apsolu, ka nestrīdēšos pretī, ja kādam izdo-
sies mani pārliecināt.
– Vai jūsu iepriekšējā pieredze slimnīcas 
vadībā dos pozitīvu pienesumu Stradiņa slim-
nīcas vadībā?
– Mans prieks ir Dzemdību nams. Tāds, kāds tas ir 
šodien – ar visām sadzīviskajām, saimnieciskajām 
un finansiālajām niansēm. Jā, izmērus un pacientu 
plūsmu nevar salīdzināt, taču finansiāli ierobežo-
tie apstākļi un citi resursi ir vienādi. Tas ir ceļā uz 
mūsdienīgu un dinamisku aprūpi.
– Ko jūs varat teikt par E-veselību?
– Domāju, ka vajadzētu ieviest un būs labi. Vie-
dokļu atšķirība ir neizbēgama, taču, sakārtojot 
tehnoloģisko pusi un pareizi sakārtojot pārējos 
procesus, mēs visi iegūsim sistēmu, kas atvieglos 
darbu. Nešaubos, ka arī lielākie pesimisti beigu 
beigās izmantos šo pakalpojumu.
– Vai, jūsuprāt, Zaļais koridors atrisinās 
rindu problēmas?
– Esmu par to, lai Stradiņa slimnīcā tiek izveidoti 
šādi «koridori» arī citās nozarēs. Tā ir pareiza pie-
eja no valsts puses. To visu nepieciešams skaidri 
definēt, lai vēlāk nav problēmu un pārpratumu. 
Paņemsim piemēru par satiksmi uz ceļa. Brauc 
ātrās palīdzības mašīna ar iedegtām bākugunīm 
un skaņas signālu. Nav šaubu, ka tā ir jāpalaiž. Būs 
autovadītāji, kuri mēģinās ātri pagūt aizbraukt 
pirms ātrās palīdzības, un būs tādi, kas izman-
tos situāciju un steigsies aiz operatīvā transport-
līdzekļa astītē. Lai vai kā – tas ir uz visu pārējo 
ceļa satiksmes dalībnieku rēķina. Viss šis pro-
cess ir jāpārdomā līdz sīkumiem, jo tā ir medi-
cīna, un ir skaidri jādefinē Zaļā koridora pacienti, 
lai nav nekādu «līdzbraucēju», kā manis minē-
tajā piemērā.
– Ko, jūsuprāt, ietver vārds «kvalitāte» un 
«kvalitatīva apkalpošana»?
– Tas ir ļoti vienkārši. Es vados pēc starptautiski 
izstrādātiem un atzītiem kvalitatīvas veselības 
aprūpes un ārstnieciskā darba kvalitātes kritēri-
jiem. Tie ir pieejami internetā ne tikai medicīnas 
personālam, bet arī plašākai sabiedrībai.

Līdz ar bioloģisko slimību modificējošu 
medikamentu ieviešanu Latvijā kopš 
2000. gada janvāra reimatisko slimību 
ārstēšanā ir noticis sava veida apvērsums.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Reimatoloģijas centra vadītāja, profesore Daina 
Andersone atzīst, ka ārstēšana ar bioloģiskajiem 
medikamentiem ir dārga, bet efektīva, jo to lie-
tošanas rezultātā ir ātrāk sasniedzama slimības 
remisija. Šobrīd Reimatoloģijas centrā vairāk nekā 
700 pacientu ar autoimūnām locītavu slimībām 
saņem bioloģiskos medikamentus. Neskatoties 
uz to, ka pacienti parasti labi panes bioloģiskos 
medikamentus, kā blaknes jāatzīmē paaugstināts 
infekcijas un malignitātes risks.

Bioloģiskais produkts ir medicīnisks produkts, 
kura sastāvdaļas ir veidotas no dzīviem audiem, 
vai arī tie ir ģenētiski modificēti dzīvi organismi un 
šķidrumi vai audu ekstrakti no dažādām cilvēka 

un dzīvnieka daļām. Bioloģiskie medikamenti 
izraisa ātru un būtisku autoimūno artrītu sim-
ptomu samazināšanos, samazina radioloģisko 
progresiju, palielina dzīves kvalitāti efektīvāk nekā 
sintētiskie slimību modificējošie medikamenti.

Profesore Andersone aicina visus Latvijas 
ārstus sadarboties reimatisko pacientu ārstē-
šanā un atgādina: «Iespējams, šobrīd pacients 
atrodas remisijas fāzē un jūtas un izskatās labi, 
taču medikamenti tiek lietoti visu laiku. Tāpēc 
jebkuram speciālistam ir jāpajautā pacientam, vai 
viņš nelieto bioloģiskos medikamentus, jo tad ir 
jāmaina ārstēšanas taktika citiem speciālistiem.»

Reimatiskās slimības ir visbiežākais darba 
nespējas un invaliditātes cēlonis. Pie šīm slimībām 
pieder vairāk nekā 200 dažādu slimību: autoimū-
nās slimības un kaulu-locītavu slimības. Latvijā ir 
ap 330 000 reimatisko slimnieku. Vairāk nekā 60% 
no ilgstošas darba nespējas un priekšlaicīgas pen-
sionēšanās izmaksām izraisa reimatiskās slimības.

Pagrieziena punkts reimatoloģijas nozarē – bioloģiskie medikamenti

Ilze Kreicberga: «Es savā darbā vados pēc starptautiski izstrādātiem un atzītiem kva-
litatīvas veselības aprūpes un ārstnieciskā darba kvalitātes kritērijiem.»

Reimatiskās slimības var būt balsta un kustību, iekšējo orgānu, kardiovaskulārajā 
un nervu sistēmā.
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Ilze Kreicberga: «Jāstrādā tā, lai pēc desmit gadiem šī būtu  
spēcīgākā slimnīca reģionā neatkarīgi no tā, cik reižu ir mainījusies valde»
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Šie kritēriji ir, pirmkārt, pacientu drošība; otr-
kārt, ārstnieciskā efektivitāte; treškārt, pacienta 
interešu ievērošana; ceturtkārt, savlaicīgums; 
piektkārt, ekonomiskā efektivitāte, sestkārt, 
vienlīdzīgums.
Attiecībā uz mūsu slimnīcu varu teikt, ka te 
daudz darāmā būs vienmēr, un tas ir tikai nor-
māli. Man patīk teiciens «Rīga nekad nebūs 
gatava». Tāpat arī pie mums. Ja viss būtu ideāli, 
tad man būtu garlaicīgi strādāt, jo, kā jau minēju, 
medicīna ir mana sirdslieta, un procesu uzlabo-
šana šajā sfērā sniedz lielisku iespēju piepildīt 
savas ambīcijas.
– Vai jaunais korpuss sniegs kvalitatīvāku un 
specializētāku medicīnisko aprūpi?
– Varētu teikt, ka neviena siena nekad nav izār-
stējusi cilvēku, taču tajā pašā laikā viss jaunais 
noteikti atvieglos ārstu un atbalsta personāla 
dzīvi. Slimnīca ir sen būvēta, vēsturiska, un līdz 
ar to arī sadzīve nav no ērtākajām.

– Vai ir izkristalizējušās prioritātes 2017. 
gadam?
– Šī gada prioritātes noteikti ir saistītas ar jaunā 
korpusa būvniecību. Es pati vēlētos pārņemt A2 
korpusa būvniecības projektēšanas daļu. Jo sav-
laicīgāk un precīzāk tiks veikta loģistika attiecībā 
uz jaunā korpusa būvniecību, jo vieglāk un raitāk 
notiks darbs.
– Kādi ir jūsu politiskie uzskati?
– Es pilnīgi noteikti esmu apolitiska persona, jo 
vados pēc savas sirdsapziņas, tāpēc laikam neva-
rētu iet politikā. Protams, sirdsapziņai ir jāiet roku 
rokā ar juridisko pamatu. Es saprotu, ka partijai 
ir jābūt noteiktiem mērķiem, un partijas locek-
ļiem vienmēr ir jābūt vienotiem, bet es vēlos 
pārliecināt cilvēkus ar lietas būtību, nevis parti-
jas lozungiem.
Aicinu ikvienu skatīties desmit gadus uz priekšu, 
nevis divus pagātnē. Strādāt nākotnei, nevis runāt 
par pieļautajām kļūdām pagātnē!

2017. gadā, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, 
Oftalmoloģijas klīnikā par valsts finansē-
jumu mēnesī varēs operēt 600 kataraktas 
slimnieku. Salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir 
par 240 pacientiem vairāk.

Pēdējo desmit gadu laikā ierobežotā valsts finan-
sējuma dēļ būtiski ir pieaudzis to pacientu skaits, 
kuri gaida rindā uz šo operāciju. Laika izpratnē 
rindas garums ir apmēram trīs gadi.

Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja profesore Guna 
Laganovska norāda: «Papildus piešķirtais finan-
sējums noteikti pakāpeniski mazinās kopējo gai-
dīšanas laiku. Mūsu klīnikas ārsti ir gatavi šādam 
darba apjoma pieaugumam, jo kataraktas ope-
rācijas veic astoņi no klīnikas ārstiem. Mūsu spe-
ciālisti ir ļoti pieredzējuši, un, operējot kvantitatīvi 
vairāk, mēs esam droši ne tikai par operāciju kvali-
tāti, bet arī paaugstinām mūsu ārstu kompetenci. 
Modernais aprīkojums ar četriem mikroskopiem 
ļauj mums saplānot raitu operāciju veikšanu.»

«Tāpat mums ir būtiski, lai pacients, atnā-
kot uz operāciju, ir zinošs un informēts par 
to, kas viņu sagaida. Esam izveidojuši ceļvedi 
pacientiem, kurā atrodama informācija par to, 
kā pieteikties kataraktas operācijai, kā rīko-
ties operācijas dienā un pēc tās,» skaidro klī-
nikas vadītāja.

*Ceļvedis pieejams Stradiņa slimnīcas mājaslapas Oftalmolo-
ģijas klīnikas sadaļā. To iespējams izdrukāt.

Pacientu aptauja
Oftalmoloģijas klīnika sadarbībā ar Klientu infor-
mācijas un apkalpošanas daļu ir veikusi pacientu 
klātienes aptauju, jautājot viņiem par nokļūšanu 
nodaļā un veikto kataraktas operāciju.

No pacientiem saņemtās atbildes liecina, ka:
 zpacienti ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu,
 zpacienti pirms operācijas saņēmuši informā-
ciju par precīzu ierašanās laiku un iestāša-
nos slimnīcā,

 zpacienti izceļ laipno personāla attieksmi un 
sapratni, 
 zpacienti atzīst, ka gaidīšanas laiks ir bijis ilgs – 
aptuveni trīs gadi.

Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis uzsācis 
darbu Krūts slimību centrā 2016. gada 
rudenī. Samērā īsā periodā jau veiktas 
vairākas operācijas, tai skaitā vienmo-
menta rekonstrukcijas, kas izdarītas vie-
nas operācijas laikā, uzreiz pēc krūts 
noņemšanas, kā arī pilna apjoma krūts 
rekonstrukcijas operācijas, ietverot 
implantu ievietošanu, pacientes tauk-
audu un krūtsgala transplantāciju.

Ansis Ģīlis uzsver: «Medicīnas praksē mani vien-
mēr ir interesējusi ne tikai estētiskā ķirurģija, bet 
arī krūšu rekonstruktīvā ķirurģija. Uzskatu, ka 
pacientēm, kurām nācies sadzīvot ar ļaundabīgo 
slimību un pārciest krūšu noņemšanas operācijas, 
pēc šiem pārdzīvojumiem turpmākajā ārstēšanās 
gaitā vajadzētu gūt pozitīvu pieredzi. Tieši tādēļ 
pacientēm, kuru pamata slimība pieļauj iespējami 
ātru krūts rekonstrukciju, kas atgriezīs pacientes 
pašapziņu un atjaunos ķermeņa proporcijas un 
dabisku krūšu izskatu, operāciju plānošanā jau 
no paša sākuma piedalās gan ķirurgs, kurš izdarīs 
onkoloģisko operāciju, gan arī plastikas ķirurgs.» 
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Krūts slimību centrs ir Latvijā vienīgā vieta, kur 
onkoloģiskas saslimšanas gadījumā pieejams viss 
nepieciešamais speciālistu loks: radiologi, pato-
logi, staru terapijas speciālisti, ķirurgi un šobrīd 
arī plastikas ķirurgs.

Krūts slimību centra vadītājs Arvīds Irmejs 
uzskaita tās priekšrocības, ko iegūst pacientes, 
ja krūts ķirurģijas operācijas plānošanā ir iespēja 
piesaistīt plastikas ķirurgu: «Ikvienai sievietei ir 
svarīgi, lai krūtis tiktu saglabātas, lai pēc ope-
rācijas būtu pēc iespējas sekmīgāks rezultāts. 
Kvalificēta speciālistu komanda var to nodroši-
nāt, un šāda komanda nav iespējama bez plas-
tikas ķirurga. Sievietes veselībai ir ļoti svarīgi, vai 
krūts noņemšanas operāciju var veikt vienlaikus 

ar krūts rekonstrukcijas operāciju. Tieši plasti-
kas ķirurga iesaiste operācijas plānošanā jau no 
paša sākuma palīdz izvērtēt šādu iespēju un to 
arī realizēt.»

Krūts slimību centra komandai pievienojies 
sertificēts plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis

Stradiņa slimnīcā šogad varēs veikt vairāk kataraktas operāciju

No kreisās: Stradiņa slimnīcas valdes locekles Elita Buša un Arta Biruma, valdes 
priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, Veselības ministrijas valsts sekretārs Kārlis Ketners.

Guna Laganovska: «Papildus piešķirtais finansējums noteikti pakāpeniski mazinās 
kopējo gaidīšanas laiku. Mūsu klīnikas ārsti ir gatavi šādam darba apjoma pieaugu-
mam, jo kataraktas operācijas veic astoņi klīnikas ārsti.»
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zz Pierakstīties uz kataraktas operāciju var, zvanot uz vienoto 
pacientu pieraksta tālruni  (67069280) vai sūtot e-pastu uz 
info@stradini.lv.

zz Pierakstoties uz valsts apmaksātu kataraktas operāciju, pacients 
saņem kārtas numuru. 2017. gada sākumā tiek operēti pa-
cienti, kuru kārtas numurs ir ap 35 500.

zz Tā kā gaidīšanas laiks ir ilgs – aptuveni trīs gadi –, ļoti svarīgi 
ir uzrādīt precīzu tālruņa numuru, kas būs derīgs arī pēc 
gada vai ilgāk.

zz Gadījumos, kad tiek mainīts reģistrētais tālruņa numurs, lūdzam 
informēt Stradiņa slimnīcu par izmaiņām, rakstot uz e-pastu 
info@stradini.lv. 

zz Slimnīcas darbinieks sazinās un informē pacientu vie-
nu mēnesi pirms plānotās operācijas pa pacienta norādīto 
telefonu. 

zz Ja pacients vēlas pārbaudīt rindas kārtu, tad nepieciešams 
nosūtīt e-pastu uz info@stradini.lv un norādīt šādu informāciju 
par pacientu: vārds, uzvārds, piešķirtais kārtas numurs, 
derīgs tālruņa numurs.

SVARĪGI ZINĀT

Ansis Ģīlis absolvējis Rīgas Stradiņa universitāti un regulāri papil-
dina zināšanas Eiropā un ASV. Praktizē Plastikas ķirurģijas klīnikā un 
Stradiņa slimnīcas Krūts slimību centrā. 

VIZĪTKARTE

Slimnīcā ambulatorās konsultācijas notiek Ambulatorās 
ķirurģijas centrā, kurām iespējams pierakstīties pa vie-
noto pieraksta tālruni 67069280.

KĀ MŪS ATRAST

Ilze Kreicberga: «Jāstrādā tā, lai pēc desmit gadiem šī būtu  
spēcīgākā slimnīca reģionā neatkarīgi no tā, cik reižu ir mainījusies valde»
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