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Vai slimnīcas gaida jauna reforma?

Speciālists stāsta par to, kā šodien tiek ārstēts krūts vēzis un kāpēc sievietēm 
noteikti vajadzētu piedalīties skrīninga programmā.

Kataraktas operācijas – visbiežāk veiktās operācijas oftalmoloģijā.  
Kāpēc tās vajadzētu izdarīt pēc iespējas ātrāk.
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SKAITĀM AITAS SĀP GALVA DZĪVOT VESELĪGĀK
Kas visvairāk bojā mūsu aknas.Kas palīdzēs pārvarēt migrēnas lēkmi.Cik bīstams ir ilgstošs bezmiegs.
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Kāpēc vēdersāpes nedrīkst ārstēt ar NPL.
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Slimnīcu tīkla optimizēšanai Latvijas slimnīcas plānots dalīt četros līmeņos
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Tauta un Veselība izdošanu atbalsta:

REDAKCIJAS SLEJA

Esiet 
sveicināti!
«Jābrauc mājās.» «Nekas nekaiš.» 

«Novērojiet.» Par tādiem un līdzīgiem 
slimnīcu ārstu ieteikumiem pacientiem 
pēdējā laikā ir nācies lasīt diezgan bieži. 
Viss jau būtu labi, ja tiešām ar to viss 
beigtos, taču gandrīz katram šim stās-
tam ir savs turpinājums. Savs neziņas 
pilns, nepatīkams, satraucošs un pat tra-
ģisks turpinājums. Vai tas būtu vīrs ar 
infarktu, kurš ar slimnīcas ārsta vieglu 
roku netika uzņemts slimnīcā, bet aizsū-
tīts mājās nomirt. Vai bērni ar apendi-
cītu, kas  plīsis, jo slimnīcas ārsti to nav 
atpazinuši vai kavējušies ar palīdzību.

Kāpēc par to atgādināt tieši tagad? Ir 
taisnība tiem, kuri saka, ka lietas pa īs-
tam kļūst saprotamas tikai tad, kad tu 
pats ar tām saskaries. Un tā nu gadījās, 
ka slimnīcā ar apendicītu nokļuva mans 
paziņa. Nokļuva ar otro mēģinājumu. 
Pirmajā dežurējošais ķirurgs «paspai-
dīja» vēderu un pēc spazmolītiķa iepotē-
šanas teica paziņam, ka jāiet mājās un 
piecas (!!!) dienas jānovēro, kas notiks 
tālāk. Tā kā sāpes nemitējās, nākamajā 
dienā viņš bija atpakaļ slimnīcā. Šoreiz 
tika uztaisīta ultrasonogrāfija un kon-
statēts, ka pie vēdersāpēm ir vainīgs 
apendicīts. Uz jautājumu, kāpēc izmek-
lējums netika taisīts uzreiz, bet potēts 
medikaments pret spazmām, ārsti skaid-
roja, ka pazīmes bijušas neskaidras, un 
vadlīnijas šādu soli pieļauj. Protams, tā 
varētu būt, vienīgi tādā gadījumā nav 
saprotams, kāpēc gastroenterologi uz-
sver, ka vispirms ir jānoskaidro sāpju 
cēlonis un tikai tad jādod medikamenti? 
Un kas notiktu, ja cilvēks aizietu mājās 
un tur «novērotos», nevis dotos atpakaļ 
uz slimnīcu? Kurš uzņemtos atbildību 
par sekām? Pieļauju, situācija var būt 
neskaidra, bet, ja tu pats neesi par diag-
nozi pārliecināts, varbūt var lūgt kolēģa 
padomu? Vai novērot pacientu slimnīcā, 
uztaisīt nepieciešamās analīzes un iz-
meklējumus? 

Noteikti ārstiem par šādiem gadīju-
miem ir savs pamatots spriedums, un 
viņi man sīki un smalki izskaidrotu, kā-
pēc un kā pacienti tiek uzņemti slimnīcā 
vai uzņemšana tiek atteikta. Taču es ļoti 
labi atceros kāda ārsta teikto: ja pacien-
ti neko neprasīs, tad arī neko nedabūs. 
Tāpēc mums ir vairāk jāprasa.

Laikraksta Tauta un Veselība redaktore
Sarma Zvirbule
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Veselības ministrija izstrādājusi informa-
tīvo ziņojumu par augstas intensitātes sta-
cionāro ārstniecības iestāžu* kartējumu 
un attīstību. Latvijas slimnīcas ir plānots 
sadalīt četros līmeņos.

Ziņojums ietver esošās situācijas analīzi attiecībā 
uz demogrāfiskajām tendencēm, saslimstību un 
veselības aprūpes sistēmu, kā arī paredz risināju
mus veselības aprūpes sistēmas attīstībai, to vidū 
augstas intensitātes stacionāro ārstniecības ies
tāžu kartējumu un plānotās investīcijas turpmā
kajai attīstībai. PB pētījuma secinājumi norāda, 
ka demogrāfiskās izmaiņas un pacientu plūsma 
neietekmēs esošo augstas intensitātes stacionāro 
ārstniecības iestāžu tīklu tādā mērā, lai kādai no 
ārstniecības iestādēm būtu jāpazemina inten
sitātes līmenis. Tādēļ, lai nodrošinātu savlaicīgu 
pieejamību augsta līmeņa veselības aprūpes pakal
pojumiem, būtu nepieciešams nekavējoties veikt 
investīcijas terciārā un reģionālā līmeņa slimnīcās, 
kā arī monoprofila iestādēs, kas nodrošina rehabi
litācijas, dzemdību palīdzības un traumatoloģijas 
pakalpojumu sniegšanu.

Balstoties uz iedzīvotāju skaita un vecuma struk
tūras prognozēm, sagaidāms, ka vajadzība pēc 
sirds un asinsvadu slimību aprūpes pieaugs par 
20% tuvāko desmit gadu laikā. Tāpat būs vēro
jams mērens ļaundabīgo audzēju saslimstības 
pieaugums, ņemot vērā gan agrīnās vēža stadijās 
atklāto saslimšanu, gan dzīvildzes palielināšanos 
pacientiem. Paredzēts arī dzimstības palielinājums 
aptuveni par 20%. 

Plānojot stacionāro veselības aprūpes pakal
pojumu pieejamību, slimnīcas tiek iedalītas čet
ros līmeņos, nosakot cilvēkresursus un medicīnas 
ierīces, kas ir nepieciešami darbības nodrošināša
nai. I līmeņa slimnīcā tiktu nodrošināta plānveida 
pacientu uzņemšana un hronisku pacientu aprūpe. 
Pacientus uz slimnīcu nosūtītu ar ģimenes ārsta vai 
speciālista nosūtījumu. Slimnīcā būtu iespējams 
nodrošināt pacientam nepieciešamos diagnostis
kos izmeklējumus, kā arī būtu pieejami speciālisti 
akūtu veselības problēmu gadījumā.

II līmeņa slimnīca iedzīvotājiem nodrošinātu 
diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
Slimnīca nodrošinātu diagnostikas un ārstēšanas 
pakalpojumus plānveida un akūtajiem pacientiem, 
nepieciešamības gadījumos nodrošinot pasāku
mus pacienta veselības stāvokļa stabilizēšanai, lai 
būtu iespēja pārvest pacientu uz augstāka līmeņa 
slimnīcu. Slimnīcā 24 stundas diennaktī palīdzību 
nodrošinātu pieci speciālisti – ķirurgs, anestezio
logs/reanimatologs, ginekologs, pediatrs, inter
nists  –, tāpat būtu pieejami funkcionālās un vizuālās 
diagnostikas, kā arī laboratoriskie pakalpojumi.

III līmeņa slimnīca iedzīvotājiem nodrošinātu 
diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
Slimnīca nodrošinātu diagnostikas un ārstēšanas 
pakalpojumus plānveida un akūtajiem pacientiem, 
nepieciešamības gadījumos nodrošinātu pasāku
mus pacienta veselības stāvokļa stabilizēšanai, lai 
būtu iespēja pārvest pacientu uz augstāka līmeņa 
slimnīcu. Tāpat slimnīca nodrošinātu insulta vienī
bas darbību. III līmeņa slimnīcā 24 stundas diennaktī 
palīdzību nodrošinātu vismaz astoņi speciālisti: 
internists, ķirurgs, anesteziologs/reanimatologs, 
ginekologs, pediatrs, traumatologs, neirologs (ja 
iestāde specializējusies kardioloģijā un onkoloģijā, 
tad speciālistu skaits – 9–10). Ja slimnīcā nodrošina 
dzemdību palīdzību vairāk nekā 1000 dzemdībās 
gadā, tad tajā obligāti jābūt nodrošinātam neonato
logam. Tāpat būtu pieejami funkcionālās un vizuā
lās diagnostikas, kā arī laboratoriskie pakalpojumi. 

IV līmeņa slimnīca diennakti nodrošinātu pacien
tiem neatliekamos, sekundāros un terciāros veselības 
aprūpes pakalpojumus. Slimnīcā 24 stundas dien
naktī iedzīvotājiem palīdzību nodrošinātu desmit 
(8+2 atkarībā no specializācijas profiliem) speciālisti – 
internists, ķirurgs, anesteziologs/reanimatologs, 
ginekologs, traumatologs, neirologs, kardiologs, nei
roķirurgs un citi speciālisti NMP sniegšanai atkarībā 
no universitātes slimnīcas specializācijas profiliem. 
Tāpat būtu pieejami funkcionālās un vizuālās diag
nostikas, kā arī laboratoriskie pakalpojumi. Iestāde 
arī nodrošinātu diploma un pēcdiploma apmācību 
medicīnas izglītībā un rezidentūras programmas 
īstenošanā, kā arī veiktu zinātnisko un pētniecisko 

darbu ārstniecības jomā, viecinot jaunu ārstniecī
bas metožu un medicīnas tehnoloģiju ieviešanu.

Paredzēts, ka Nacionālais veselības dienests 
(NVD) slēgs līgumus ar ārstniecības iestādēm 
par stacionāro pakalpojumu sniegšanu, nosakot 
obligāto profilu minimālo skaitu atbilstoši ārst
niecības iestādes līmenim. Gadījumā, ja slimnīca 
nevar nodrošināt kādu no obligāto profilu mini
mālā skaita, tad NVD ar attiecīgo ārstniecības 
iestādi slēdz līgumu atbilstoši līmenim, kuru obli
gāto profilu minimālo skaitu ārstniecības iestāde 
var nodrošināt. Gadījumā, ja ārstniecības iestāde 
būs piesaistījusi finansējumu profila attīstībai un 
pēcuzraudzības periodā pārtrauks pakalpojumu 
sniegšanu attiecīgajā profilā, tad proporcionāli 
profila darbības laikam pēcuzraudzības periodā 
būs jāatmaksā ieguldītās investīcijas.

Veicot aprēķinus par nepieciešamajām investī
ciju vajadzībām un iespējām augstas intensitātes 
stacionārajās ārstniecības iestādēs, secināts, ka 
Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai 
no pieejamā Eiropas struktūrfondu finansējuma 
infrastruktūras attīstībai būtu piešķirams 91 mil
jons eiro, pārējām universitātes slimnīcām līdz 25 
miljoniem eiro, IV līmeņa monoprofila slimnīcām – 
līdz 2,5 miljoniem eiro, savukārt III līmeņa slimnī
cām – līdz 15 miljoniem eiro.

Ziņojumā arī uzsvērts, ka, lai turpmāk nodroši
nātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
reģionu līmenī atbilstoši plānotajai veselības aprū
pes pakalpojumu attīstībai, nepieciešams rast 
jaunus, inovatīvus risinājumus veselības aprūpes 
personāla piesaistei reģioniem (to vidū finansiālā 
motivācija), attīstot sadarbību ar citu nozaru minis
trijām, pašvaldībām, darba devējiem un izglītības 
iestādēm u.c.

Pagaidām kartējums izstrādāts III un IV 
līmeņa slimnīcām.

*Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā 
slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca, Jelgavas pilsē
tas slimnīca, Vidzemes slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, 
Rēzeknes slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, 
Rīgas Dzemdību nams, Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari.

Pēc sniegto pakalpojumu apjoma slimnīcas 
varētu sadalīt četros līmeņos

OK
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Vai Latvijā gaidāms  
difterijas uzliesmojums?

Apstiprina izmaiņas veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtībā

Onkoloģijas jomai papildus novirzīs 12,3 miljonus eiro

Valsts vadošie infektoloģijas speciā-
listi epidemioloģijas un infektoloģijas 
jomā ir nobažījušies par to, ka šobrīd 
Latvijā saslimstība ar difteriju jau vai-
rākus gadus ir pati augstākā Eiro-
pas Savienībā.

Kā norāda Slimību profilakses un kontroles centrs, 
2015. gada dati liecina: vakcinācijas aptvere pret 
difteriju un stingumkrampjiem pieaugušajiem 
(vecākiem par 25 gadiem) bijusi 65,3% (pēc ģime
nes ārstu datiem), pusaudžiem 14 gadu vecumā – 
91%, bērniem septiņu gadu vecumā – 97,4%. 
Tas nozīmē, ka aptuveni trešā daļa pieaugušo 
ir nokavējuši balstvakcināciju pret difteriju, un 
katrs desmitais pusaudzis pabeidz skolu un uzsāk 

pieaugušo gaitas bez pietiekamas aizsardzības 
pret šo dzīvībai bīstamo infekcijas slimību. Tai pat 
laikā vakcīna pret difteriju ir valsts apmaksāta, un 
vakcinācija ir vienīgais veids, kā sevi pasargāt no 
šīs slimības.

Difterija ir ļoti lipīga un dzīvībai bīstama infek
cijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā. No 
saslimšanas ar to var pasargāt tikai savlaicīga un 
regulāra vakcinācija. Latvijā vakcināciju pret dif
teriju veic divu, četru, sešu un 12 līdz 15 mēnešu 
vecumā, bet pēc tam – 7 un 14 gadu vecumā. 
Imunitāte nesaglabājas visu mūžu, tāpēc ik pēc 
5–10 gadiem ir nepieciešams veikt revakcināciju. 
Difterijas vakcīna ir valsts apmaksāta un pieejama 
ģimenes ārstu praksēs vai ārsta norādītā Vakci
nācijas kabinetā.

Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti 
Veselības ministrijas izstrādātie grozī-
jumi noteikumos par veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtību.* 

Noteikumu grozījumu mērķis ir uzlabot ļaunda
bīgo audzēju sekundāro diagnostiku, iekļaujot 
noteikumos kārtību, kādā tiks nodrošināti pre
cizējošie diagnostiskie izmeklējumi un uzsākta 
specifiska onkoloģisko slimnieku ārstēšana. Kār
tība paredzēs, ka pacientam, kas ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu paātrinātā kārtā nosūtīts uz onkolo
ģisko iestādi sakarā ar pirmreizēji atklātu onkolo
ģisko saslimšanu, būs jāsaņem visi nepieciešamie, 
precizējošie izmeklējumi, un ārstu konsilijam 
jāpieņem lēmums par pacienta ārstēšanas tak
tiku ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pirmās speciā
lista konsultācijas.

Noteikumos ir izdarīti arī precizējumi, lai 
nodrošinātu ieslodzījuma vietās nodarbināta
jiem ārstiem tiesības nosūtīt ieslodzījuma vietās 
esošās personas uz nepieciešamajiem izmek
lējumiem ļaundabīgo audzēju primārai diag
nostikai paātrinātā kārtībā, kā arī, lai veicinātu 
agrīnu onkoloģisko slimību atklāšanu un sav
laicīgu ārstēšanu ieslodzījumu vietās esošajām 
personām. 

Ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas 
celšanu no 370 uz 380 eiro, 2017. gadā tiks palie
lināts atalgojums (zemākās mēnešalgas apmērs 
par slodzi) arī veselības aprūpes sektorā strādā
jošajiem, līdz ar to tiks pārrēķināti un palielināti 
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas tarifi. 
Tāpat tiks palielināta ģimenes ārstu kapitācijas 
nauda un palielināts apmaksas tarifs vienas vese
lības aprūpes epizodes ietvaros. 

Ņemot vērā to, ka dzemdību pakalpojuma 
tarifā valstī noteiktais ārstniecības personu 
atalgojums nav atbilstošs dzemdību palīdzī
bas sniedzēju ieguldītajam darbam un reālajai 

situācijai, kā arī to, ka šobrīd atalgojums ambu
latorajā sektorā ievērojami atšķiras no atalgo
juma stacionārajā sektorā, kā rezultātā slimnīcām 
ir arvien grūtāk piesaistīt nepieciešamo perso
nālu dzemdību palīdzības nodrošināšanai, tiek 
veikta dzemdību palīdzības nodrošināšanas orga
nizācijas reforma. Lai nodrošinātu cilvēkresursu 
piesaisti stacionārajā sektorā un nodrošinātu 
kvalitātes prasības dzemdību palīdzības snieg
šanai, tiks palielināts dzemdību palīdzības tarifs.  
Tāpat paredzēts, ka 2016. gadā noteiktā piemaksa 
valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs nodar
binātajiem darba samaksas pieauguma nodroši
nāšanai tiks nodrošināta arī 2017. gadā. 

Lai novērstu HIV infekcijas vertikālās trans
misijas riskus (bērna inficēšanās ar HIV, lie
tojot inficētas mātes pienu), no 2017. gada 
1. aprīļa inficēto māmiņu jaundzimušajiem 
līdz viena gada vecumam paredzēts nodroši
nāt mātes piena aizstājējproduktus (mākslīgos 
piena maisījumus).

Lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību un savlaicīgu medicīniskās palīdzības 
saņemšanu jebkurā diennakts laikā, ar grozīju
miem noteikts, ka ārstniecības iestādēm atkarībā 
no to līmeņa būs pienākums nodrošināt atbil
stošu specialitāšu ārstniecības personu diennakts 
dežūras slimnīcās. Piemēram, lokālajās daudzpro
filu slimnīcās (Preiļu slimnīca, Kuldīgas slimnīca, 
Tukuma slimnīca u.c.) diennakts režīmā būs jāno
drošina trīs speciālisti – ķirurgs vai traumatologs 
ortopēds; internists vai neatliekamās medicīnas 
palīdzības ārsts, vai ģimenes ārsts; anesteziologs, 
reanimatologs. Attiecīgā prasība būs obligāta 
no 2017. gada 1. jūlija, bet līdz tam konkrētajām 
ārstniecības iestādēm būs jānodrošina noteiktais 
dežūrspeciālistu skaits atbilstoši ārstniecības ies
tādē esošajiem cilvēkresursiem.

*Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 
«Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība»

Veselības ministrija izstrādājusi infor-
matīvo ziņojumu «Par veselības refor-
mas pasākumu īstenošanu 2017. gadā». 
Reformu īstenošanai onkoloģijas jomā 
paredzēts novirzīt 12,3 miljonus eiro.

Identificētas galvenās problēmas veselības 
aprūpes pieejamības nodrošināšanai: garas 
gaidīšanas rindas ambulatoro un plānveida 
stacionāro pakalpojumu saņemšanai; nepie
tiekams publiskā finansējuma īpatsvars veselī
bas aprūpes sistēmai; nav nodrošināta integrēta, 
nepārtraukta un pēctecīga pacientu veselības 
aprūpe u.c.

Lai sāktu risināt iepriekšminētās problēmas, 
Veselības ministrija ir plānojusi 2017. gadā Eiropas 
Komisijas pieļautā budžeta deficīta ietvaros papil
dus pieejamo finansējumu 34,3 milj. eiro apmērā 
piešķirt šādiem veselības aprūpes pasākumiem: 
1. Rindu mazināšanai pie speciālistiem, uz diag

nostiskiem izmeklējumiem, dienas stacionārā 
un ambulatorajā rehabilitācijā – 16,6 milj. eiro; 

2. Onkoloģisko saslimšanu diagnostikas un ārstē
šanas pieejamības uzlabošanai – 12,3 milj. eiro;

3. Valsts apmaksāto medikamentu nodrošināju
mam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu – 
5,5 milj. eiro.
Attiecībā uz onkoloģiskajām saslimšanām ziņo

jumā norādīts, ka onkoloģiskās saslimšanas 2015. 
gadā veidoja 21,3% no visiem nāves gadījumiem 
Latvijā, turklāt 36,8% ļaundabīgo audzēju 2015. 
gadā pacientiem tika atklāti novēloti.

Tāpēc ar 2016. gada 1. oktobri ir uzsākts refor
mas pilotprojekts, nodrošinot onkoloģisko sli
mību ātrāku primāro diagnostiku. Turpinot 
attiecīgo reformu sekundārajā līmenī, Veselī
bas ministrija ir izstrādājusi ļaundabīgo audzēju 
sekundāros diagnostikas algoritmus noteiktām 

lokalizācijām, kas nosaka kārtību, kādā ārstnie
cības iestāde pacientam, kam veikta ļaunda
bīgo audzēju primārā diagnostika, nodrošina 
konsultāciju pie ārsta speciālista un tālākus 
sekundāros izmeklējumus, lai laikus uzsāktu 
ārstēšanu. Attiecīgajās ārstniecības iestādēs ir 

izveidoti tālruņu numuri, uz kuriem piezvanot, 
ģimenes ārsti (vai ģimenes ārsta prakses māsa) 
var pieteikt pacientus speciālista konsultācijas 
saņemšanai prioritāri aizdomu gadījumā par 
onkoloģiskām saslimšanām.

Laikus atklājot vēzi agrīnās stadijās, progno
zējams onkoloģisko pacientu skaita pieaugums 
stacionārā, līdz ar to palielināsies stacionārā 
nodrošinātās onkoloģisko pacientu ārstēšanas 
izmaksas, kā arī būs nepieciešams nodrošināt 
papildus kompensējamos medikamentus onko
loģisko slimnieku pieaugumam, kam būs nepie
ciešams papildu finansējums.

Lai uzlabotu diagnostisko izmeklējumu kvalitāti 
vēža atklāšanai agrīnās stadijās, tālākai onkoloģis
kās aprūpes reformai ir jāparedz papildu finanšu 
līdzekļi onkoloģisko slimību agrīnai diagnostikai. 
Paredzams, ka, nodrošinot papildu finansējumu 
konkrētajai jomai, tiktu nodrošināti 22 tūkstoši 
diagnostisko izmeklējumu atbilstoši reformas 
ietvarā izstrādātajiem algoritmiem primārajā un 
ambulatorajā veselības aprūpē ar ģimenes ārstu 
nosūtījumiem, tāpat papildus 11 tūkstoši spe
ciālistu konsultāciju, 14,7 tūkstoši diagnostisko 
izmeklējumu sekundārajā ambulatorajā veselī
bas aprūpē atbilstoši reformas ietvarā izstrādā
tajiem algoritmiem sekundārajā ambulatorajā 
aprūpē. Papildus 3306 onkoloģiskos pacientus 
varētu ārstēt ambulatori, 3445 – stacionārā, un 
papildus 4494 no jauna atklātajiem onkoloģiska
jiem pacientiem tiktu nodrošināti valsts kompen
sējamie medikamenti ambulatorajai ārstēšanai.

Nodrošinot papildu finansējumu onkoloģijai, tiktu nodrošināti 22 tūkstoši diagnos-
tisko izmeklējumu atbilstoši reformas ietvarā izstrādātajiem algoritmiem primārajā 
un ambulatorajā veselības aprūpē ar ģimenes ārstu nosūtījumiem, tāpat papildus 
11 tūkstoši speciālistu konsultāciju, 14,7 tūkstoši diagnostisko izmeklējumu sekun-
dārajā ambulatorajā veselības aprūpē atbilstoši reformas ietvarā izstrādātajiem 
algoritmiem sekundārajā ambulatorajā aprūpē.

2015. gada dati liecina: vakcinācijas aptvere pret difteriju un stingumkrampjiem pie-
augušajiem (vecākiem par 25 gadiem) bijusi 65,3% (pēc ģimenes ārstu datiem). Tas 
nozīmē, ka aptuveni trešā daļa pieaugušo ir nokavējuši balstvakcināciju pret difteriju.
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EVITA HOFMANE

Krūts vēzis ir visizplatītākā audzēja loka-
lizācija sievietēm visā pasaulē, tostarp 
arī Latvijā, kur reģistrē vairāk nekā 1000 
jaunu krūts vēža saslimšanas gadījumu 
gadā. Katra desmitā mūsu valsts sieviete 
dzīves laikā saslimst ar krūts vēzi. Statisti-
kas dati ir nesaudzīgi – sievietēm vecumā 
no 35–59 gadiem galvenais nāves cēlonis 
ir tieši krūts vēzis.

Par krūts vēzi un tā ārstēšanu runājam ar Krūts 
ķirurģijas nodaļas vadītāju, Latvijas Onkologu aso
ciācijas prezidentu Dr. med., asoc. prof. Jāni Eglīti.

– Lai samazinātu ielaistu krūts vēža gadījumu 
skaitu un audzēju konstatētu agrīnās stadijās, 
Latvijā ir ieviests krūts vēža skrīnings sievie-
tēm no 50–69 gadu vecumam. Kā jūs vērtējat 
krūts vēža skrīninga efektivitāti?
– Skrīninga efektivitāte ir neapmierinoša. Oficiā
lajā statistikā redzam, ka aptvere ir nepilni 40%, 
un šis skaitlis pēdējos gados nav būtiski mainījies. 
Protams, ir sievietes, kuras mamogrāfijas izmeklē
jumu veic privāti, apdrošināšanas polišu ietvaros, 
un šie rezultāti nenonāk Nacionālajā veselības die
nestā. Iespējams, tas kopējo mamogrāfiju veikušo 
sieviešu skaitu paaugstina par 10–15%, bet arī 
50–55% nav apmierinošs rādītājs, lai mēs varētu 
runāt par efektīvu skrīninga aptveri. Tiem vaja
dzētu būt vismaz 70%.
– Kāda loma krūts vēža diagnostikā ir paš-
pārbaudēm? 
– Pašpārbaudes ir pietiekami efektīva metode. 
Protams, jāņem vērā, kāds krūšu dziedzeru tips 
ir konkrētajai sievietei. Ja dziedzeri ir mīksti, nav 
sevišķi lieli, tad sieviete varēs veiksmīgi veikt paš
izmeklēšanos, savukārt, ja krūts dziedzeri ir ļoti 
blīvi, liela apjoma, iztaustīt būs diezgan grūti. 
Tomēr jebkurā gadījumā pašpārbaudes reizi 
mēnesī ir jāveic jau no pubertātes vecuma. Sievie
tes, kuras to dara punktuāli, pedantiski, itin bieži 
pašas konstatē radušās izmaiņas krūtīs, dažkārt 
pat ātrāk, nekā to sonoskopijā redz ārsts.
– Vai ir zināms, kā ietekmē, pastiprināti veido-
joties ļaundabīgajām šūnām, rodas audzējs?
– Konkrēti nevar pateikt, ka pie tā noved kāds 
noteikts mehānisms vai process, jo mūsu orga
nismā visu laiku veidojas ļaundabīgās šūnas, bet 
imūnā sistēma tās atpazīst, iznīcina, un tās nespēj 
savairoties. Acīmredzot ir jādomā par tiem pro
cesiem, kas imūno sistēmu novājina, – hronisks 
stress, ilgstoša slimošana, pārdzīvojumi vai citas 
lietas. Tie varētu būt palaidējmehānismi, kas kādā 
dzīves posmā sekmē audzēja attīstību. Nelielai 
daļai sieviešu ir iedzimta predispozīcija dzīves 
laikā iegūt audzēju, bet tie ir 5–7% no visiem 
audzēju gadījumiem, kas tiek pārmantots no 
paaudzes paaudzē.
– Kā krūts vēzis var atšķirties pēc lokalizāci-
jas un uzbūves?
– Statistika vēsta, ka visbiežāk audzēji lokalizējas 
krūts dziedzera augšējā ārējā kvadrantā, ja mēs 
nosacīti krūti sadalām četrās daļās. Apjomīgāki 
statistiski pētījumi par šo jautājumu nav veikti, 
bet tādus secinājumus varam izdarīt pēc ikdienā 
redzētā pie mums klīnikā.
Pēc uzbūves visbiežāk mēs sastopam krūts 
dziedzeru vadu vēzi – tie ir 80% no visiem vēža 
gadījumiem. Vadu vēzi agrīni var konstatēt, vei
cot mamogrāfiju.
Attīstītās valstis, kas ir sākušas skrīninga prog
rammu un kur tas ir pietiekami efektīvs, vadu vēzi 
0 stadijā konstatē 10–15% gadījumu. Pie mums tie 

diemžēl ir tikai daži procenti. Otra biežāk sasto
pamā audzēja forma ir krūts dziedzeru daiviņu 
vēzis – 10–15% gadījumu. Vēl ir virkne reto formu 
audzēju. Ārstēšanas prognozes dažādu audzēju 
gadījumā atšķiras. Ir ļoti labvēlīgas un ir mazāk 
labvēlīgas prognozes.
– Kādā mērā audzēja izmērs ietekmē ārstē-
šanas prognozi?
– Audzēja izmērs ir viens no nozīmīgākajiem 
prognostiskajiem rādītājiem jebkurai pacientei: 
jo agrīnāk audzēju atklāj, jo lielākas cerības uz 
veiksmīgu izārstēšanos. Mūsdienās, izmeklējot 
šūnu morfoloģiskos parametrus, varam audzējus 
sadalīt vairākās riska grupās. Mēdz būt samērā lieli 
audzēji, kam ir labvēlīgāka ārstēšanas prognoze, 
un ir samērā mazi, bet ar nelabvēlīgāku prognozi. 
Jebkurā gadījumā – jo mazāks ir audzējs, jo, pirm
kārt, ir jāveic mazāka ķirurģiskā iejaukšanās un, 
otrkārt, ir arī labāki ilgtermiņa rezultāti. Audzēja 
izmērs ir ļoti nozīmīgs faktors.
– Kādas pārbaudes tiek veiktas pirms galīgās 
onkoloģiskās diagnozes noteikšanas?
– Visbiežāk sievietes pie mums griežas ar sūdzī
bām, kad pašas ir sataustījušas veidojumu krūts 
dziedzerī, – tās ir apmēram 70% no visām krūts 
vēža pacientēm Latvijā. Zinot par šo veidojumu, 
tiek veikti papildu izmeklējumi. Pamatizmeklē
jums ir mamogrāfija, tai seko sonoskopija, kuras 
laikā tiek veikta biopsija, paņemts audzēja parau
dziņš un analizētas audzēja izmaiņas un parametri.
Jāteic, ka gados jaunākām sievietēm bieži vien 
mamogrāfiju neveic, bet veic ultraskaņas izmek
lējumu. Jaunām sievietēm mamogrāfija ir diez
gan grūti interpretējama, jo dziedzeraudi ir 
blīvi, un iegūto attēlu izvērtēšana ir sarežģīta, 
tāpēc tā bieži ir mazāk informatīva par ultraska
ņas izmeklējumiem.
– Vai krūts vēža gadījumā pirmā izvēle vien-
mēr ir ķirurģiskā ārstēšana?
– Faktiski jā, tā ir pirmā izvēle. Protams, ņemot 
vērā to, ka pēdējos gados mēs vairāk zinām par 
audzēju bioloģiju, mēs pirms operācijas arvien 

vairāk izmantojam ķīmijterapiju vai hormontera
piju. Latvijā aptuveni 10% slimnieču ārstēšanu sāk 
ar hormonterapiju vai ķīmijterapiju. Rietumos tie 
ir 20–30%. Pirms operācijas veicot ķīmijterapiju, 
mums atsevišķu audzēju tipu gadījumā ir biežāk 
iespējams izdarīt krūti saglabājošu operāciju. Tas 
sniedz arī vērtīgu informāciju, kā ķīmijterapija ir 
iedarbojusies uz audzēju, un tas lielā mērā korelē 
ar tālākajiem ilgtermiņa ārstēšanas rezultātiem.
– Tikai 10–15% ir HER2+ (uz krūts vēža šūnām 
tiek atrasti cilvēka epidermālā augšanas fak-
tora 2 receptori) pacientes, kurām pieejams 
mērķterapijas medikaments herceptīns, kā ir 
ar HER2- pacientēm?
– Izmantojot papildus datus, kas iegūti no audzēja 
izmeklēšanas, mēs nosacīti varam iedalīt audzē
jus trīs lielās grupās: pirmkārt, trīskārši negatī
vais krūts vēzis, otrkārt, HER+, kas var būt gan 
tikai HER+, gan arī ar pozitīviem estrogēna un 
progesterona receptoriem, un, treškārt, luminālā 
tipa audzēji. Luminālo audzēju gadījumā mēs 
izmantojam parasto ķīmijterapiju un hormontera
piju, un ilgtermiņā rezultāti ir labi, savukārt HER+ 
audzēja gadījumā mērķterapija tomēr uzrāda 
ievērojami labāku ārstēšanas rezultātu, un pacien
tiem Latvijā šis medikaments tiek kompensēts.
Trīskārši negatīvā krūts vēža gadījumā pamat
ārstēšana ir ķīmijterapija, bet hormonterapija 
nav efektīva.
– Šodien daudz tiek runāts par personalizētu 
pieeju katra pacienta ārstēšanā. Kā tas izpau-
žas krūts vēža gadījumā?
– Latvijā personalizētā pieeja nav tik selektīva, kā 
tai vajadzētu būt. Ir tikai 4–6 parametri, ko mēs 
iegūstam un ar kuriem manipulējam. Pasaulē 
veic audzēja gēnu ekspresijas testus, kur papil
dus iegūst vēl 20 līdz pat 50 dažādu parametru. 
Tad, saliekot kopā iegūto informāciju, faktiski ir 
zināms, kāda terapija varētu būt pielietojama, 
bet kāda nebūs efektīva.
Acīmredzot tā būs mūsu nākotne, jo testi ir ļoti 
dārgi, un tos pašlaik var atļauties tikai bagātās 

valstis. Tā ir personalizētā medicīna, kur, ņemot 
vērā iegūto informāciju gan par audzēju histo
loģiju, gan veicot šos izmeklējumus, mēs varam 
runāt par personalizētu ārstēšanu konkrē
tam pacientam.
– Cik bieži notiek pārbaudes pēc krūts vēža 
ārstēšanas? 
– Onkoloģiskās ārstēšanas vadlīnijās esam reko
mendējuši, ka jebkurš onkoloģiskais pacients 
paliek onkologa uzraudzībā piecus gadus. Vizīšu 
biežums pirmajos gados ir 2–3 reizes gadā, pēc 
tam tās ir pāris reizes gadā un pēc piektā gada – 
reize gadā. Ja sievietei pēc operācijas ir saglabāti 
krūts dziedzeri vai vienas krūts dziedzeris, mēs 
parasti rekomendējam reizi gadā veikt mamo
grāfiju un ultrasonogrāfiju. Ir jāveic vēdera, mazā 
iegurņa orgānu ultraskaņas izmeklējums un jāno
dod asins analīzes. Atsevišķos gadījumos, ja sli
mība nav agrīni diagnosticēta, tiek rekomendēts 
veikt izmeklējumus kaulu sistēmai. Tā parasti ir 
skeleta scintigrāfija, bet ikvienā gadījumā ir 
jāizvērtē slimības stadija, audzēja tips, un tad, 
ņemot vērā šo informāciju, pacientam tiek snieg
tas rekomendācijas.
– Kā krūts vēzis padodas ārstēšanai?
– Krūts vēzis ir viens no tiem audzējiem, kas labi 
pakļaujas ārstēšanai. To mēs redzam, analizējot 
pacientu datus onkoloģisko slimību reģistrā: lie
lākais vairums pacientu, kas ir vēža uzskaitē, ir 
tieši krūts vēža pacientes. Viņas veido 16–17% 
no visiem onkoloģiskajiem pacientiem, un tas 
liecina, ka šis audzējs ir labi ārstējams. Runājot 
par to, vai var novērst audzēja attīstību, jāteic, 
ka tas ir grūti izdarāms. Mēs varam mēģināt to 
darīt, lietojot veselīgu pārtiku, nodarbojoties ar 
fiziskām aktivitātēm, kontrolējot svaru. Tas par 
30–40% varētu samazināt Rietumu sabiedrības 
cilvēku risku saslimt ar onkoloģiskajām slimībām. 
Savukārt sievietēm vajadzētu piedalīties skrīninga 
programmā, ja valstī tāda ir. Tā ir cerība uz agrīnu 
audzēju diagnostiku. Arī tad, ja nav sasniegts 
skrīninga vecums, tomēr ir jāveic regulāri izmek
lējumi. Jāseko līdz savai veselībai, jāveic pašpār
baudes, jo audzējus ir svarīgi atklāt pēc iespējas 
agrīnā stadijā, tad arī ilgtermiņa rezultāti būs labi.
Iedrošinot sievietes, vēlos uzsvērt: ja agrāk 
krūts vēža diagnoze asociējās ar krūts dziedzera 
noņemšanu, tad pēdējo 3–4 gadu laikā Latvijā 
biežākā operācija krūts vēža gadījumā ir audzēja 
izņemšana veselo audu robežās un dažu padu
ses limfmezglu izvērtēšana. Krūts pilnīgi tiek 
noņemta tikai 30% no visām operācijām. Tas 
arī ir viens no faktoriem, kāpēc sievietēm vaja
dzētu nākt pārbaudīties. Bez kropļojošās operā
cijas bieži vien var arī iztikt. Ja tā tomēr ir veikta, 
pastāv iespēja krūts dziedzeri rekonstruēt. Pro
tams, mēs ceram uz valsts finansiālu atbalstu krūts 
rekonstruktīvajai ķirurģijai, jo pašlaik tas ir pašu 
pacienšu ziņā.

ACI PRET ACI

Jānis Eglītis: 
«Pirms krūts 
vēža operācijas 
arvien vairāk 
tiek izmantota 
ķīmijterapija vai 
hormonterapija. 
Latvijā aptuveni 
10% slimnieču 
ārstēšanu sāk ar 
hormonterapiju 
vai ķīmijtera-
piju. Rietumos 
tie ir 20–30%. 
Pirms operā-
cijas veicot 
ķīmijterapiju, 
mums atsevišķu 
audzēju tipu 
gadījumā ir bie-
žāk iespējams 
izdarīt krūti 
saglabājošu 
operāciju.»Fo
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Rūpēties par savām krūtīm
Luminālā tipa audzēji ir iedalīti (1) luminālā A un (2) lumi-
nālā B tipa audzējos – abi ir ER pozitīvi, un to molekulārie profili 
ir līdzīgi veselu krūts dziedzeru luminālajām šūnām. Luminālā tipa 
krūts vēžiem ir vislabākā prognoze no visiem krūts vēža apakštipiem, 
un tie reaģē uz endokrīno terapiju.
Trīskārši negatīvais krūts audzējs – heterogēna klīniskā pato-
loģija, kas definēta kā estrogēna (ER), progesterona (PR) un HER2/
neu negatīva krūts vēža apakšgrupa.
Trīskārši negatīvajam krūts vēzim raksturīga agresīva 
klīniskā gaita ar augstu recidīvu un nāves gadījumu skaitu, 
īpaši pirmo piecu gadu laikā pēc diag-
nozes noteikšanas.

Avots: www.dzivibaskoks.lv, www.onko.lv

Skaidrojošā vārdnīca
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FOKUSS

KETA SELECKA

Onkoloģisko slimnieku skaits Latvijā 
strauji pieaug, un viens no ļaundabīgo 
audzēju simptomiem, kas rada vislielākās 
ciešanas, ir sāpes. No tām cieš 20–80% 
onkoloģisko pacientu.

Sāpju stiprums un atkārtošanās biežums ir kat
ram pacientam atšķirīgs un atkarīgs no dažādiem 
faktoriem. Taču sāpes ir uzveicamas, un ikvienam 
no šiem slimniekiem iespējams palīdzēt, nosakot 
atbilstošu pretsāpju terapiju, tāpēc sāpes nevajag 
ciest un ārsti aicina par tām neklusēt. Par to saruna 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs Paliatīvās 
aprūpes nodaļas ārsti onkoloģi Līgu Keišu-Ķirsi.

– Cik izplatīta Latvijā ir saslimšana ar ļaunda-
bīgajiem audzējiem?
– Pēc Slimību profilakses un kontroles centra 
datiem Latvijā pēdējo sešu gadu laikā ik gadu 
no jauna tiek reģistrēts vairāk nekā 11 000 onko
loģisko saslimšanu gadījumu. Salīdzinoši slimības 
vairāk tiek atklātas agrākā stadijā un tiek izman
totas labākas ārstēšanas metodes, lai pacientus 
izārstētu. Onkoloģiskā slimība ir kā bumba ar 
laika degli: nekad nevar zināt, kas būs nākotnē. 
Tāpēc cilvēkiem sevī jāieklausās un jāiet pie ārsta. 
2015. gadā konstatēts vairāk nekā 5000 pacientu, 
kuriem pirmo reizi dzīvē noteikta ļaundabīga 
audzēja diagnoze ar jau izplatītu slimību. Un tas 
ir tikai viens gads! Taču daudzi pacienti slimo 
gadiem, un viņiem nepieciešama novērošana un 
arī palīdzība – gan specifiska terapija, gan palia
tīvās medicīnas terapija!
– Cik daudzi no onkoloģiskajiem pacientiem 
cieš sāpes?
– Ir pierādīts, ka aptuveni 20–50% onkoloģisko 
pacientu cieš sāpes. Izplatītas slimības gadījumā 
sāpes izjūt līdz pat 80% pacientu, bet pēdējā dzī
ves gadā sāpes ir 85% onkoloģisko slimnieku.
– Cik daudziem no viņiem šīs sāpes ir pastā-
vīgas (hroniskas)?
– Apmēram 60–80% pacientu ir hroniskas sāpes 
ar izlaušanās sāpju epizodēm, kas visbiežāk ir pēk
šņas, īslaicīgas un pārejošas, taču stipras vai ļoti 
stipras sāpes. Hroniskas sāpes ir tās, kas ilgst vis
maz sešus mēnešus un ir vidējas vai stipras 12 
stundas diennaktī.
– Vai sāpes ir raksturīgas tikai vēža vēlīnās 
stadijās? 
– Nē, noteikti nē! Onkoloģiskajam pacientam jeb
kurā ārstēšanas posmā var būt dažāda rakstura un 
intensitātes sāpes. Tāpēc īpaši vēlos atgādināt, ka 
jāiet pie ģimenes ārsta un jāstāsta par savām sajū
tām un sūdzībām. Nevajag domāt, ka sāpes ir onko
loģiskās slimības pamatā un ka ir jāsāp un jācieš, ja 
ir audzējs. Tā nav! Ikvienā situācijā ir iespējams rast 
risinājumu. Ģimenes ārsts izrakstīs medikamentus 
sāpju mazināšanai, kā arī noteiks citus, papildus 
nepieciešamos medikamentus pretsāpju terapijā 
vai nosūtīs pie speciālista, ja būs tāda vajadzība.
– Kā zināms, ir dažādi ļaundabīgo audzēju 
veidi. Kuri audzēji parasti izraisa vislielā-
kās sāpes?
– Vislielākās sāpes izraisa aizkuņģa dziedzera, 
prostatas, sejas žokļu audzēji, kaulaudu ļaun
dabīgie audzēji (metastāzes), kā arī krūts un 
plaušu vēzis.
– Kāpēc tieši šie audzēji?
– Tas ir saistīts ar organisma fizioloģiju – nervu sis
tēmas iesaisti. Turklāt krūts un prostatas audzējam 
visbiežāk, slimībai progresējot, novēro metastāžu 
attīstību kaulos, aknās, plaušās, kas pacientiem 
var radīt sāpes.

– Cik biežas un cik stipras parasti ir onkolo-
ģiskā pacienta sāpes?
– Tas ir individuāli. Sāpju biežuma un intensitātes 
diapazons ir ļoti liels. Kādreiz ir pacients, kuram 
audzējs ir liels, un tad varētu domāt, ka viņam 
stipri sāp, taču viņam nesāp. Citam pacientam, 
kura veselības stāvoklis, salīdzinot ar citiem, nav 
tik smags, ir ļoti biežas un stipras sāpes. Viss atka
rīgs no cilvēka mentalitātes, sāpju sliekšņa, bla
kus slimībām, kas viņam ir, un citiem faktoriem.
– Vai sāpju biežums un intensitāte ir atkarīga 
arī no pacienta dzimuma un vecuma?
– Mani novērojumi liecina, ka sievietes biežāk 
sūdzas par sāpēm nekā vīrieši. Domāju, ka sāp 
visiem, taču sievietes ir jutīgākas, biežāk meklē 
palīdzību. Vecāka gadagājuma pacientiem var 
būt mazāka sāpju intensitāte.
– Kā rīkoties pacientam, ja viņam ir ilgsto-
šas sāpes?
– Nevajag kautrēties un vajag vērsties ar sūdzī
bām pie ģimenes ārsta! Pacientam sāpes nav 
jācieš, sēžot četrās sienās un kliedzot. Tas ir nove
cojis stereotips, ka onkoloģiskie pacienti mirst no 
stiprām sāpēm. Nē, tā nav! Mēs varam palīdzēt. 
Pacientam ir jārunā, jāstāsta par to un jāvēršas 
pie ārsta pēc palīdzības.
Vispirms jāiet pie ģimenes ārsta. Ja ģimenes 
ārsts pats netiek galā, viņš pacientu var nosūtīt 
uz konsultāciju pie speciālista – paliatīvās aprū
pes speciālista Latvijas Onkoloģijas centrā vai pie 
algologa, kas ir sāpju speciālists, kā arī novados 
pie onkologa. Šiem speciālistiem ir pieredze un 
zināšanas, ārstējot dažāda veida sāpes, un viņi 
piemeklēs labāko pretsāpju terapijas plānu.
Konsultācijas laikā mēs pacientam iedodam reko
mendācijas ģimenes ārstam, lai viņš zina, kas būtu 
jādara tālāk, un izskaidrojam pašam pacientam 
un viņa radiniekiem, kā mazināt sāpes. Kad 

medikamenti izrakstīti, pacients tos lieto mājas 
apstākļos. Ja ar to nepietiek un sāpes nepāriet, 
mēs viņam sniedzam rekomendāciju ārstēties 
slimnīcā. Jāpiebilst, ka uzņemšana Latvijas Onko
loģijas centra stacionārā notiek rindas kārtībā un 
rindā jāgaida vidēji 4–6 nedēļas.
– Cik ilgi pacienti, kuriem ir sāpes, parasti 
uzturas slimnīcā?
– Pie mums Latvijas Onkoloģijas centrā tās ir aptu
veni 5–7 dienas.
– Kā pacientus šajā laikā ārstē?
– Mēs novērtējam pacienta veselības stāvokli, 
koriģējam medikamentus un sniedzam tālākus 
ieteikumus, kas viņam jādara ģimenes ārsta uzrau
dzībā. Izvērtējot pacienta sūdzības, nosakām pret
sāpju terapiju un citas simptomātiskās terapijas 
nepieciešamību, ko pacienti parasti saņem intra
venozi sistēmā. Ja ir nepieciešamība, pacientam 
veic analīzes un dažādus papildu izmeklējumus 
(ultrasonogrāfiju, rentgenogrammu u. c.) vai 
nosūta uz papildu konsultāciju pie speciālista. 
Tas palīdz precizēt slimības gaitu.
Pacients var atgriezties slimnīcā atkārtoti pēc 
nepieciešamības. Iepriecinošā ziņa ir tā, ka, valsts 
finansē onkoloģisko pacientu paliatīvo aprūpi, kas 
sevī ietver visu, par ko sūdzas pacients, – ne tikai 
sāpes, bet arī sliktu dūšu, vemšanu un citus simpto
mus. Lai saņemtu valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi 
slimnīcā, nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.
– Vai galvenais ārstu uzdevums ir noņemt 
sāpes? 
– Protams, ir jāuzklausa visas pacienta sūdzības, 
bet, ja pacientam ir sāpes, ar to jātiek galā uzreiz. 
Ir svarīgi, lai pacientam nesāpētu un līdz ar to lai 
tiktu uzlabota viņa dzīves kvalitāte.
Kad cilvēkam sāp, viņš jūtas nesaprasts, izmisis, 
norūpējies un bažīgs, pacientam var būt miega 
traucējumi, saasināta uztvere un samazināta 

aktivitāte, viņu pārņem bezcerība un izmisums, 
ir samazinātas viņa funkcionālās un darba spējas, 
cieš arī līdzcilvēki – radinieki, jo nezina, kā palī
dzēt. Savukārt pacienti, kuri dzer pretsāpju zāles 
un kuriem nav citu slimības simptomu, ir soci
āli aktīvi – viņi strādā, apmeklē pasākumus, iet 
sabiedrībā, brauc ceļojumos utt. Līdz ar to mazi
nās arī slimnieka psiholoģiskās problēmas – viņš 
jūtas drošs, noderīgs, uzklausīts un saprasts. Viņš 
ir saņēmis nepieciešamo medicīnisko palīdzību 
un dzīvo kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvi.
– Kādas ir biežākās problēmas, ar kurām 
pacients sastopas pretsāpju terapijā?
– Terapijas pašā sākumā var būt neskaidrības 
par medikamentu lietošanu – kādās devās un 
cik bieži zāles jālieto. Atsevišķos gadījumos var 
rasties medikamentu blaknes. Tad jāvēršas pie 
ģimenes ārsta, lai koriģētu blakus parādības vai 
izrakstītu citus medikamentus, līdz tiek sasniegts 
rezultāts, kad pacients jūtas labi.
– Vai Latvijā pietiek pretsāpju medikamentu?
– Pateicoties sadarbībai ar Nacionālo veselības 
dienestu un ārstu Vilni Sosāru, Latvijā ir izveidota 
pretsāpju medikamentu sistēma. Līdz ar to medi
kamentu klāsts pacientiem, kuri slimo ar kādu 
onkoloģisku slimību, Latvijā ir pietiekams. Mums ir 
pieejami medikamenti, lai sāpju sindromu novēr
stu, – sākot no nesteroīdiem pretiekaisuma medi
kamentiem līdz vājiem un stipriem opioīdiem.
Sāpes onkoloģijā novērš, ņemot vērā Pasau
les Veselības organizācijas rekomendācijas, kas 
izstrādātas 1986. gadā. Medikamentu grupas, ar 
ko sāpes sāk ārstēt, ir nesteroīdie pretiekaisuma 
līdzekļi. Sāpēm pieaugot, medikamentus maina 
– sākumā uz vājajiem opioīdiem, un, ja tas nelīdz, 
tikai tad nozīmē stipros opioīdus, morfija atvasi
nājumus. Tas nozīmē, ka ikviena pacienta sāpes 
izvērtē individuāli un arī ar vienkāršiem medika
mentiem pareizās devās sāpes var novērst. Tur
klāt onkoloģijā valsts tās finansē.
– Kas jauns pēdējā laikā Latvijā ieviests pret-
sāpju terapijā?
– Pēdējo gadu laikā izlaušanās sāpju novēršanai 
lietojam jaunus opioīdu pretsāpju medikamen
tus – tabletes, ko liek aiz vaiga vai zem mēles, 
un tādējādi sāpes mazinās apmēram pēc 5–10 
minūtēm. Bet tās lieto tikai tad, ja ir noteikta 
bāzes sāpju terapija. Bāzes sāpes ir vidēji stipras 
vai izteiktas hroniskas sāpes, kas ilgst vismaz trīs 
mēnešus un ir vismaz 12 stundas diennaktī, un 
pacienti saņem stipro opioīdu medikamentus 
šo sāpju novēršanai.
No 2014. gada kompensējamo zāļu sarakstā ir 
medikamenti, ar kuriem varam palīdzēt šādās 
situācijās. Turklāt pacients, kurš šīs sāpes piedzīvo 
vairākkārt un ar laiku tās jau atpazīst, var novērst 
sāpes mājas apstākļos.
Šajā jomā mēs strādājam pēc pasaules vadlīni
jām, un mums pieejami tie paši medikamenti, 
kas pasaulē.
– Kādā apmērā valsts kompensē pretsāpju 
medikamentus onkoloģiskajiem pacientiem?
– Valsts simtprocentīgi kompensē pretsāpju 
medikamentus pacientiem, kuri slimo ar onko
loģisku slimību. Ir, protams, individuāli gadījumi, 
kad nepieciešami medikamenti, kas netiek kom
pensēti no valsts, tad pacientam ir jāmaksā pašam 
vai tikai jāpiemaksā.
– Kā ar sāpēm var tikt galā mājas apstākļos, 
kad pacients ir izrakstīts no stacionāra?
– Izrakstoties no slimnīcas, pacientam tiek izstās
tīts, kādi medikamenti jālieto, cik bieži un kādās 
devās. Galvenais ir lietot izrakstītos medikamen
tus noteiktajās devās un laikā, turklāt tas jādara 
pastāvīgi, nevis tikai tad, kad sāk sāpēt. Un jāsa
darbojas ar ģimenes ārstu.

Līga Keiša-Ķirse: «Onkoloģiskajam pacientam jebkurā ārstēšanas posmā var būt 
dažāda rakstura un intensitātes sāpes. Tāpēc īpaši vēlos atgādināt, ka jāiet pie ģime-
nes ārsta un jāstāsta par savām sajūtām un sūdzībām. Nevajag domāt, ka sāpes ir 
onkoloģiskās slimības pamatā un ka ir jāsāp un jācieš, ja ir audzējs. Tā nav! Ikvienā 
situācijā ir iespējams rast risinājumu.»
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Sāpes – onkoloģiskā pacienta ikdiena? Nē!
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Tauta unVeselība

KETA SELECKA

Sarunā par miega traucējumiem un vese-
lību ģimenes ārste un Latvijas Lauku 
ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga 
Kozlovska uzsver, ka cilvēkam, kuru ilg-
stoši moka bezmiegs, jāvēršas pie ārsta 
pēc palīdzības, lai noskaidrotu negulē-
šanas iemeslu.

Bezmiegs bieži vien liecina par kādu saslimšanu, 
kā arī var izraisīt un saasināt slimības. Ģimenes 
ārste sniedz vairākus vienkāršus ieteikumus, kas 
jāievēro, lai nodrošinātu veselīgu miegu, un atgā
dina, ka nevajag nodarboties ar pašārstēšanos.

– Vai pacienti jūsu ģimenes ārstes praksē bieži 
sūdzas par bezmiegu?
– Ļoti bieži! Aptuveni trešā daļa no maniem 2600 
reģistrētajiem pacientiem ir sūdzējušies par 
dažāda veida miega traucējumiem. Arī dažādi 
informācijas avoti liecina par to, ka vairāk nekā 
90% cilvēku mēdz būt miega traucējumi un bez
miegs noteiktos dzīves posmos. Domāju, ka to uz 
sevi var attiecināt ikviens no mums, jo gandrīz kat
ram ir bijuši miega traucējumu periodi.
– Kad var teikt, ka cilvēkam ir bezmiegs?
– Bezmiegs ir ļoti individuāla lieta. Ja vidēji, lai 
organisms atpūstos, miegam ir nepieciešamas 
sešas līdz deviņas stundas, tad par bezmiegu 
var runāt, ja cilvēks guļ mazāk par sešām vai tikai 
kādas četras piecas stundas, kā arī tad, ja miegs ir 
ļoti trausls – cilvēks ceļas ik pēc stundas vai pāris 
stundām un lasa grāmatu, iet ārā staigāt vai ēd 
un tad atkal mēģina iemigt.
Miega traucējumi izpaužas dažādi. Vienam tie ir 
iemigšanas traucējumi: viņš mokās, skaita aitas, 
nepārtraukti domās atgriežas pie dienas darbiem 
un problēmām. Domāšana ir kļuvusi cikliska: 
neliek mieru uzmācīgās domas par nepadarīto 
un nākotnes darbiem. Šīs pazīmes var liecināt arī 
par garīgās veselības traucējumiem. Tādēļ šādos 
gadījumos noteikti jāvēršas pie ģimenes ārsta.
Cits mostas ik pēc pāris stundām, lai ietu uz 
tualeti, bet pēc tam ilgi nevar iemigt. Ģimenes 
ārsts, izmeklējot pacientu, varētu viņam palīdzēt.
Normālam miegam ir vairākas fāzes, kas nakts 
laikā vairākas reizes atkārtojas, – vieglā, vidējā un 
dziļā, un ikvienam no mums tās ir svarīgas. Miegā 
atpūšas cilvēka smadzenes un visas organisma 
sistēmas, viss ķermenis. Tiek atjaunotas enerģi
jas rezerves un atgūti spēki.
– Kādi ir biežākie bezmiega iemesli?
– Visbiežākais bezmiega iemesls ir stress: prob
lēmas darbā, ģimenē, sadzīvē, personīgajā dzīvē, 
nestabilitāte un nedrošība. Protams, mūsu 
miega kvalitāti ietekmē arī nepareiza atpūta vai 
neprasme atpūsties.
Miega traucējumi mēdz būt cilvēkiem, kuri strādā 
nenormētu darba laiku vai maiņu darbu, piemē
ram, neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, poli
cijā, robežsardzē. Pēc maiņas viņi guļ gan dienā, 
gan naktī, tādējādi izjaucot normālu regulāra miega 
režīmu. Šie cilvēki nevar pilnvērtīgi izgulēties un nāk 
pēc palīdzības. Parasti viņiem tiek izrakstīti recepšu 
medikamenti, norādot, cik bieži un ilgi tie jālieto.
Par miega traucējumiem sūdzas arī jaunās māmi
ņas un tēti vai tie vecāki, kuri guļ vienā istabā ar 
maziem bērniem. Taču tas ir tikai tāds dzīves 
posms, kas kaut kad beidzas.
– Kā ilgstošs bezmiegs ietekmē cilvēku, viņa 
dzīves kvalitāti, darbaspējas, fizisko, psi-
hisko veselību?
– Lai cilvēks varētu pilnvērtīgi atpūsties un pēc 
tam veikt gan garīgo, gan fizisko darbu, ikvienam 

būtu nepieciešamas septiņas līdz astoņas stundas 
nepārtraukta miega. Labs miegs ir dzīves kvali
tātes rādītājs!
Ja bezmiegs ir ilgstošs, tas veicina dažādu orgānu 
saslimšanas, piemēram, sirds asinsvadu slimības, 
hipertoniskās krīzes (paaugstināts asinsspiediens). 
Ilgstoša neizgulēšanās ietekmē arī muskuļus, 
nervu sistēmu un psihi, attīstās depresija dažā
dās pakāpēs utt.
Jāņem vērā, ka miega traucējumi un bezmiegs ir 
viens no daudzu slimību simptomiem, piemēram, 
tas ir neārstētas paaugstināta asinsspiediena sli
mības vai arī nemierīgo kāju sindroma simptoms. 
Cilvēks gultā grozās, mēģinādams atrast pareizo 
pozu, lai iemigtu, bet bezmiegu rada neārstēts 
nemierīgo kāju sindroms. Tas ir kā apburtais loks – 
nemierīgo kāju sindroms izraisa bezmiegu, bet 
bezmiegs saasina šo sindromu.
Ja cilvēks ilgstoši nevar izgulēties un slikti jūtas, ir 
jāmeklē ģimenes ārsta palīdzība. Nevajag mocī
ties un ciest! Laikus ir jādodas pie ārsta, lai izvai
rītos no nopietnas saslimšanas.
– Šādi, neizgulējušies cilvēki galu galā 
ietekmē valsts ekonomiku…
– Katrs no mums ir sabiedrības sastāvdaļa. Līdz 
ar to katra cilvēka dzīves kvalitāte ir valsts eko
nomiku raksturojošs lielums – atpūties un vesels 
cilvēks galu galā var arī labi strādāt.
Bezmiegs ietekmē arodslimību pieaugumu. Ja 
cilvēks nav izgulējies, sākas fiziskās slimības un 
slimību saasinājumi, piemēram, muguras un ske
leta slimības. Pieaug garīgās veselības problēmas.
Cilvēkam, kurš regulāri neizguļas, droši vien biežāk 
ir nepieciešama darba nespējas lapa, un viņš daudz 
ātrāk iegūst invaliditāti. No tā cieš valsts ekonomika.
– Vai ģimenes ārsts var tikt galā ar bezmiega 
problēmu, vai arī pacients jāsūta pie cita 
speciālista? 
– Ja jūs moka bezmiegs, būtu jāsāk ar vizīti pie 
ģimenes ārsta. Viņš mēģinās noskaidrot bezmiega 
cēloņus, iepazīsies ar pacienta un viņa ģimenes 
dzīves un slimību vēsturi un centīsies saprast, 
kāpēc pacientam ir bezmiegs. Tālākais būs atka
rīgs no tā, cik lielā mērā ģimenes ārsts ar savu 
padomu var palīdzēt pacientam, kāda ir pacienta 
sadarbība ar ārstu, viņa līdzestība jeb līdzdarbo
šanās savas slimības novēršanā. Ja pacientam būs 
nopietni veselības traucējumi, viņš tiks nosūtīts 
pie vajadzīgā speciālista.

– Vai taisnība, ka sievietēm bezmiegs ir sasto-
pams biežāk nekā vīriešiem? Kāpēc?
– Jā! Sievietēm bezmiegs ir biežāk sastopams, jo 
viņu hormonu sistēma darbojas daudz spēcīgāk 
nekā vīriešiem.
Mēnešreižu cikls katrai sievietei ir atšķirīgs. Ne velti 
ir tā sauktā premenstruālā sindroma simptomi – 
pirms mēnešreizēm sievietei var būt galvassāpes, 
sāpes vēderā un krūtīs, un viens no simptomiem 
ir miega traucējumi, arī bezmiegs. Tad jārunā ar 
ģimenes ārstu un ginekologu par šī sindroma 
ārstēšanu. Ir reizes, kad labu rezultātu varam 
panākt bez nopietnu medikamentu palīdzības, 
bet dažreiz vajadzīgi medikamenti.
Sievietes dzīvē ir grūtniecības laiks un pēcdzem
dību posms. Tie ir konkrēti stāvokļi un noteiktas 
izmaiņas organismā. Otrs šāds posms sievietēm 
ir pirms menopauzes vai menopauzes laikā, sāko
ties klimaksam. Sievietei ir garastāvokļa maiņas, 
miega traucējumi un depresija. Vīriešiem arī ir 
andropauze, taču tās izpausmes ir mazāk izteiktas.
Sievietēm arī raksturīga emocionālā nestabili
tāte. Mēs no dabas esam emocionālākas. Visu 
uztveram daudz jūtīgāk, un domās pie notikušā 
atgriežamies desmitiem reižu. Veģetatīvā sistēma 
strādā neatkarīgi no mums, un dažreiz, ja tā ir pār
slogota, tas var būt par iemeslu miega traucēju
miem un bezmiegam.
– Vai bezmiegs biežāk ir raksturīgs gados 
veciem cilvēkiem?
– Nē! Bezmiegs ir sastopams visu vecumu cilvē
kiem. Arī bērniem miega traucējumu problēmas 
var būt gan iegūtas, gan iedzimtas.
Veciem cilvēkiem miega stundas fizioloģiski nav 
tik garas kā bērniem, bet, ja miegu izguļ dienā, 
naktī sanāk mazāk stundu. Dienas snauda nav 
slikta, ja tā netraucē naktsmieram.
– Kas jādara, lai miegs būtu veselīgs?
– Ir lietas, ko ārsts nevar izmainīt, piemēram, 
nodrošināt pacientu ar darbu, kura dēļ viņš ir 
stresains un slikti guļ, taču ārsts sniegs vairākus 
konkrētus ieteikumus, kā uzlabot miega kvali
tāti. Vienkāršākais no ieteikumiem ir pastaigas 
svaigā gaisā, īpaši pirms miega. Ģimenes ārsts 
noskaidros arī to, vai pacientam mājās ir nor
māla gulta.
Tiem, kurus moka bezmiegs, jāsakārto savs die
nas režīms, piemēram, nevajag gulēt pa dienu, un 
jādzīvo fiziski aktīva dzīve. Arī tad, ja nav pastāvīga 

darba. Svarīgs ir pareizs ēšanas režīms. Nedrīkst 
pārēsties! Pārēšanās pirms naktsmiera ir viens no 
ļoti izplatītiem bezmiega iemesliem.
Fiziskie vingrinājumi ir laba lieta, taču, ja tos inten
sīvi veic pirms gulētiešanas, arī tas var traucēt 
labam miegam un iemigšanai. Nereti tādam vin
grotājam ir tik liela enerģija, organismā cirkulē tik 
daudz bioloģiski aktīvo vielu un adrenalīna, ka 
viņš nevar aizmigt vai pat neguļ visu nakti.
Televizors un dators ir vēl viens no bezmiega un 
miega traucējumu iemesliem. Cilvēka smadze
nes nepārtraukti strādā, domā līdzi tam, ko redz 
ekrānā, un tad, kad būtu jāguļ, turpina darboties 
un nedomā par tādu fizioloģisku lietu kā miegs.
– Varbūt pret bezmiegu palīdz baldriāna tink-
tūra vai glāze silta piena un pie ārsta nemaz 
nav jāiet?
– Es, būdama ārste praktiķe, esmu pret pašār
stēšanos. Ja palīdz glāze silta piena, tad viss ir 
kārtībā. Arī sākotnēji, kad ir stress un trauksmes 
simptomi, kuru dēļ nevar aizmigt, baldriāna pilie
nus un zāļu tējas nedēļas divas var lietot. Plus 
jāievēro veselīgs dzīvesveids. Taču, ja tas nepa
līdz, jādodas pie ģimenes ārsta. Viņš ieteiks, kādi 
medikamenti būtu jālieto. Ārstēšana tiek sākta 
ar miega līdzekļiem vai antidepresantiem, ja 
tas ir nepieciešams. Jebkurā gadījumā saruna 
ar ārstu pacientam palīdzēs labāk saskatīt bez
miega cēloņus, un iespējams, ka tos varēs novērst 
arī bez zālēm.
Tiem pacientiem, kuriem bezmiegs ir kādas 
nopietnas slimības pazīme, ārstēšana būs ilgs
tošāka un katrā konkrētajā gadījumā atšķirīga. 
Ja divu nedēļu laikā, lietojot izrakstītos medika
mentus, nav uzlabojuma, ģimenes ārsts nosūta 
savu pacientu pie cita speciālista – psihiatra, psi
hoterapeita, kardiologa vai endokrinologa. Tā 
ir pēctecīgā aprūpe sava pacienta labā, lai uzla
botu viņa dzīvi.
Ja ārstēšana ir mērķtiecīga un pacients ievēro 
visus ieteikumus, tas ir priekšnoteikums, ka cil
vēkam tas palīdzēs – vienam īsākā, citam ilgākā 
laika posmā.
Pacienta sadarbība ar ārstu ir ļoti nozīmīga 
viņam pašam visa mūža garumā. Kad miega 
problēmas ir atrisinātas, svarīgi ir neatgriezties 
iepriekšējā dzīves ritmā, jo tad atkal radīsies 
miega traucējumi. Veselīgs dzīvesveids ir laba 
miega garantija!

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Izārstē bezmiegu un dzīvo vesels!

OK
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILONA NORIETE

Kurš gan nav izjutis galvassāpes! Daudzi 
tām nepievērš īpašu uzmanību: iedzers 
kādu pretsāpju tableti, un sāpes rimsies! 
Taču ir arī daudz nopietnākas situācijas, 
kad galvassāpes jau tiek uzskatīta par sli-
mību. Viena no tādām ir migrēna.

Pēc statistikas datiem migrēnas tipa galvassā
pes piemeklē vairāk nekā katru desmito iedzīvo
tāju, turklāt sieviešu ir trīsreiz vairāk nekā vīriešu. 
Īpaši ar to nākas saskarties daiļā dzimuma pārstā
vēm vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Tas ir skaidro
jams ar sievišķo hormonu svārstībām menstruālā 
cikla laikā.
Vairāk par migrēnu, tās diagnostikas un ārstēša
nas iespējām stāsta Rīgas 2. slimnīcas un veselības 
centra Vivendi neiroloģe, algoloģe Daina Jēgere.

– Kāda veida galvassāpes ir sastopamas 
visbiežāk? 
– Es domāju, ka apmēram līdzīgi ir migrēnas un 
saspringuma tipa galvassāpes.
Galvassāpju iemesli ir visdažādākie. Ir vairāk nekā 
200 kaites, kur viens no simptomiem ir galvassā
pes. Galvassāpes iedala primārās un sekundārās. 
Par primārām tiek uzskatītas galvassāpes, kuras ir 
kā slimība, piemēram, migrēna un saspringuma 
tipa galvassāpes. Tāpat pie primārām tiek pie
skaitītas atsevišķas galvassāpes ar interesantiem 
nosaukumiem: saldējuma (aukstuma), seksuālas, 
ārēja spiediena, monētveida.
Savukārt sekundārās galvassāpes ir simptoms 
kādai saslimšanai, vai arī tās vienkārši var parādī
ties dzīvesveida dēļ. Piemēram, ja cilvēks ir pār
guris, jo diennakti nav gulējis, viņam, visticamāk, 
sāpēs galva. Tāpat galva var likt par sevi manīt, 
pamostoties no rīta pēc iepriekšējā dienā pārlieku 
daudz lietota alkohola. Savukārt pie saslimšanām 
var minēt gripu, kad arī var sāpēt galva. Šādā gadī
jumā jāārstē gripa, nevis galvassāpes.
– Kāpēc ar vienu no galvassāpju veidiem – mig-
rēnu – vairāk slimo daiļā dzimuma pārstāves?
– Tā ir ģenētiski pārmantota saslimšana, kas tie
šām visbiežāk izpaužas sievietēm. Daļai sieviešu 
ir tā dēvētās menstruālās migrēnas. Tas nozīmē, 
ka migrēnas lēkmes palaidējfaktors ir hormonā
lās svārstības sievietes cikla laikā.
– Kas provocē migrēnas rašanos?
– Tai ir ļoti daudz un dažādi palaidējfaktori. 
Viens no tādiem ir stress, var būt arī alkohols, 
laikapstākļu maiņa, paaugstināts vai pazemi
nāts spiediens, neizgulēšanās vai gluži otrādi 
– pārgulēšanās.
Migrēnu var provocēt apēstā šokolāde vai siers, 
tāpēc nevajag ar šiem produktiem aizrauties. Lai 
gan migrēnas lēkme minēto produktu dēļ sasto
pama ļoti retos gadījumos – pārsvarā ierosinātāji 
ir manis iepriekšminētie faktori.
– Vai migrēnas lēkmi var ietekmēt arī kādas 
konkrētas profesijas, piemēram, ilgstoša 
sēdēšana darbā pie datora?
– Migrēna nav profesionāla saslimšana, un arī 
darbs pie datora neietekmē tās rašanos. Mig
rēna sastopama dažādās pasaules valstīs, dažā
dām rasēm, dažādās klimatiskajās zonās. Ar to 
sirgst gan lauksaimniecībā, gan birojā strādājošie. 

Vienīgā starpība ir tā, kā cilvēks ir iemācījies 
paciest migrēnas radītās galvassāpes. Tomēr 
bieži migrēnas galvassāpju lēkmes ir tik stip
ras, mokošas, ka padara cilvēku pilnīgi nespē
jīgu rīkoties, kustēties, domāt, burtiski izslēdz 
no dzīves. To nav iespējams pārvarēt vai neņemt 
vērā, vai noslēpt.
– Daudzi par savām galvassāpēm mēdz teikt: 
man ir migrēna. Kaut gan sāpju iemesls ir pavi-
sam cits. Kādas ir migrēnas pazīmes un kad 
patiešām var runāt par šo slimību?
– Migrēna ir saslimšana, kad, rūpīgi izmeklējot 
pacientu, kurš sūdzas par stiprām galvassāpēm, 
netiek atrastas nekādas izmaiņas ne viņa smadze
nēs, ne kādos citos orgānos. Migrēnas diagnozi 
nosaka pēc apraksta, kā pacients raksturo šīs gal
vassāpes. Tas ir ļoti specifisks un neatbilst nevienai 
citai saslimšanai. Līdz ar to, iegūstot šādu aprakstu 
un ņemot vērā simptomus, ārsts var noteikt mig
rēnas diagnozi.
Biežākie migrēnai raksturīgie simptomi ir vidēji 
stipras vai stipras galvassāpes, kas ilgst no 4 līdz 
72 stundām. Tās ir pulsējošas, biežāk vienpusē
jas, bet var būt arī abpusējas. Galvassāpes pavada 
nepatika pret gaismu, skaņu, nereti nelaba dūša 
vai vemšana. Visbiežāk galvassāpes pastiprina 
fiziska slodze. Ja pacients nosauc šādus simpto
mus, ir diezgan droši, ka viņam ir migrēna.
– Ja galvassāpes ilgst līdz četrām stundām, 
tad tā vairs nebūs migrēna?
– Ir dažādi varianti, un ārstam tie jāpārzina. Kat
ram cilvēkam tie individuāli atšķiras. Tieši tādēļ 
diagnoze jānosaka nevis pašam pēc interneta vai 
aptaujas anketām, bet jāiet pie ārsta un jāaprunā
jas tieši par savām galvassāpēm. Diagnozi noteiks 
ārsts, nevis uzrādīs dators vai anketa.
– Pie kāda ārsta ir jāgriežas ar migrēnu? Vai tas 
būs neirologs, vai arī ģimenes ārsts?
– Vispirms vienmēr jādodas pie ģimenes ārsta, 
jo viņi šo saslimšanu zina, it īpaši, ja tai ir klasiska 
forma. Savukārt gadījumos, ja lēkmes ir bieži un 
nepadodas ārstēšanai, jāiet pie neirologa vai gal
vassāpju speciālista.
– Vai migrēnai ir kādi priekšvēstneši? Vai 
pacients var apjaust, ka problēma tūlīt sāk-
sies, un jau laikus iedzert zāles?
– Apmēram pusei slimnieku ir tā saucamais migrē
nas prodroms, kad viņi saprot: iespējams, tuvojas 
lēkme. Lai gan daļa no viņiem vispār nezina, kas 
tas tāds ir. Tikai tad, kad mēs pieņemšanas laikā 
ar šiem pacientiem sākam runāt, viņi bieži atzīst, 
ka laikam tiešām bijušas priekšsajūtas. Kādam tas 
var būt saīgums, sapīkums. Citam ļoti gribas dzert 
vai pēkšņi sāk gribēties ēst, kaut arī nesen maltīte 
ieturēta, uznāk negaidīta vēlme iemalkot kafiju. 

Tāpat var nedaudz pietūkt seja. Katram prodroms 
izpaužas savādāk. Tāpēc būtu labi brīdī, kad tas 
tuvojas, iedzert medikamentu – ar to var novērst 
migrēnas lēkmes parādīšanos.
– Vai ir iespēja esošo situāciju uzlabot, ja 
pacients cenšas izvairīties no lietām, kas lēk-
mes rašanos varētu provocēt?
– Kā jau minēju, tad migrēnai ir ļoti daudz tri
geru – lietu, kas provocē migrēnas parādīšanos. 
Lielākoties tas ir stress. Tāpat alkohols, piemē
ram, sarkanvīns un dzirkstošie dzērieni. Tālāk 
neizgulēšanās vai pārgulēšanās. Pārtikas pro
dukti pie vainas ir diezgan reti, taču migrēnas 
rašanos var provocēt šokolāde, citam kafija. Lai 
gan ir arī tādi pacienti, kuriem šis dzēriens mig
rēnas lēkmi noņem.
Es gan domāju, ka cilvēkiem nevajag vadīties 
tikai no šāda vispārīga saraksta. Vajag pašam sevi 
paanalizēt, saprast, ka noteikti jāizguļas, konkrētā 
laikā jāpaēd utt.
– Nereti cilvēkiem migrēnas lēkmes laikā 
sāpes ir tik traucējošas, ka viņi nespēj strādāt, 
un vienīgā izeja ir doties mājās un atgulties. 
Vai šādā situācijā var palīdzēt medikamenti?
– Mūsdienās migrēna nav ārstējama – ar zālēm 
var tikai atvieglot stāvokli. Toties migrēnas lēkmi 
iespējams novērst, izbeigt ar noteiktām speciā
lām zālēm, ko izrakstīs ārsts. Lielai daļai migrēnas 
pacientu palīdz aptiekās bez receptēm nopērka
mie līdzekļi: ibuprofēns (var nopirkt ātri darbo
jošos formu), naproksēna grupas medikamenti, 
aspirīns, paracetamols.
– Vai, lietojot šos pretsāpju līdzekļus migrē-
nas novēršanai, ar laiku pie tiem nepierod, 
kā rezultātā zāles pret galvassāpēm vairs 
nepalīdz? 
– Ja tā notiek, tad jāiet pie ārsta, kurš izrakstīs 
speciālus triptāna grupas medikamentus. Tie ļoti 
efektīvi noņem sāpes, lai gan migrēnu neārstē.
Ja mēnesī mēdz būt vairākas migrēnas lēkmes 
vai arī tās ilgst vairākas dienas, ārsts nozīmēs 
profilaktisku terapijas kursu, lai iespēju robe
žās samazinātu lēkmju skaitu, lai tās kļūtu īsā
kas, retākas, vieglāk paciešamas. Taču ar šobrīd 
pieejamajiem medikamentiem izārstēt migrēnu, 
lai tā nekad vairs neatkārtotos, nav iespējams. 
Ja terapija ir efektīva, reizēm izdodas lēkmes vai 
nu uz kādu laiku no dzīves izslēgt, vai arī padarīt 
tās paciešamākas.
– Kā ieteicams rīkoties migrēnas pacien-
tiem? Vai viņiem visu laiku jānēsā līdzi pret-
sāpju līdzekļi?
– Vispirms ir nepieciešams noskaidrot medika
mentu, kurš palīdz. Ja pacients zina, ka viņam 
paracetamols nepalīdz, tad nav jēgas to dzert.

Vislabākie medikamenti ir tie, kas iedarbojas ātri. 
Tiklīdz pacients apjauš, ka viņam sākas migrēnas 
lēkme, medikaments jāiedzer uzreiz, nevis jācie
šas, cerot, ka sāpes norims. Parasti migrēnas izrai
sītas galvassāpes nepāriet, bet tieši otrādi – kļūst 
arvien stiprākas. Migrēnas gadījumā jo ātrāk pret
sāpju līdzeklis tiek iedzerts, jo tas labāk palīdz.
– Cik ātri lēkmi noņem speciālie migrēnas 
medikamenti? 
– Specifiskie preparāti maksimālo koncentrā
ciju asinīs sasniedz divu stundu laikā. Man gan ir 
pacienti, kuriem no medikamentiem lēkme pār
iet pusstundas līdz stundas laikā.
– Cik ilgi efekts saglabājas?
– Kamēr zāles tiek izvadītas no organisma. Trip
tāna grupas medikaments parasti beidz darbo
ties pēc sešām septiņām stundām. Pēc tam var 
gadīties, ka dažiem pacientiem migrēnas lēkme 
atgriežas – tad ir jāiedzer otra tablete.
Pieejami arī ilgstošas darbības medikamenti. Ja 
pacients zina, ka migrēna var ilgt divas diennak
tis, tad ārsts viņam izrakstīs šīs zāles.
– Ja pacients ilgstoši, regulāri lieto zāles, vai 
nav tā, ka pēc laika viņam šis medikaments 
vairs neiedarbosies?
– Tāpēc pacientam arī jānāk pie ārsta, nevis jāārs
tējas internetā. Katrs gadījums ir savādāks. Jā, var 
būt tā, ka, ilgstoši lietojot, medikaments var kļūt 
neefektīvs, tad mēs varam to mainīt uz citu trip
tāna grupas medikamentu.
Mūsdienās tiek lietotas ne tikai zāles, bet palīdz 
arī speciāli aparāti – neirostimulatori.
Ir vēl viena jauna un laba lieta – nesen Latvijā 
reģistrēts botulīna toksīns, ko var lietot blokāžu 
veidā hroniskas migrēnas ārstēšanai. Pagaidām 
gan valsts šo medikamentu neapmaksā, un tas 
ir ļoti dārgs, turklāt blokādes jātaisa ik pēc trim 
mēnešiem. Blokādes lielākoties domātas pacien
tiem, kuriem ir hroniska migrēna vairāk nekā 15 
dienas mēnesī, un tā tas bijis vismaz trīs mēnešus.
– Ko vēl jūs kā speciālists ieteiktu pacientiem, 
kuri cieš no migrēnas?
– Pie jebkurām sāpēm vispirms jānoskaidro, kādas 
tās ir un kas tās provocē. Tātad jāiet pie ārsta. Es 
dažkārt lasu jautājumus, ko preses izdevumos 
uzdod lasītāji, un man vienkārši nolaižas rokas. 
Ir ļoti dīvaini, ja ar preses izdevuma starpniecību 
lasītājs prasa, ko viņam darīt. Reizēm šī informā
cija, ko avīzei sniedz lasītājs par kādu savu kaiti 
un lūdz dot viņam rekomendācijas, ir nepilnīga. 
Ārstam, satiekot šo cilvēku, viss var izskatīties pil
nīgi citādi.
Ja ir skaidri zināms, ka tā ir migrēna, un lēkmes ir 
biežas – vairāk nekā četras reizes mēnesī –, mig
rēna jāārstē profilaktiski.

Ar migrēnu 
jāprot sadzīvot

OK
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VESELAS SIRDS SKOLA

KRISTĪNE PASTORE

Sirds asinsvadu slimības ir ļoti nozīmīga 
sabiedrības veselības problēma un ir 
izplatītākais nāves cēlonis Latvijā.

Par mūsdienīgām ārstēšanas iespējām un vien
kāršiem veselības mērījumiem, kas signalizē par 
šo slimību tuvošanos, stāsta Liepājas reģionālās 
slimnīcas invazīvais kardiologs Valters Stirna.

– Trīs gadi pagājuši, kopš esat pievienojies 
Liepājas reģionālās slimnīcas invazīvo kar-
diologu komandai. Vai darba apjoms ar katru 
gadu palielinās, vai ir zināms līdzsvars?
– Nevarētu teikt, ka tas būtiski palielinās, strauju 
lēcienu nav, bet ir svarīgi uzsvērt, ka invazīvās 
kardioloģijas attīstībai Liepājas slimnīcā ir būtiska 
nozīme Kurzemes reģiona veselības aprūpes 
pakalpojumu klāstā kopumā. Angioplastija ir mūs
dienu zelta standarts miokarda infarktu ārstēšanā. 
Sirds asinsvada nosprostojuma vai sašaurinājuma 
atvēršana maksimāli īsā laikā ar mazinvazīvu 
metodi ir efektīva iespēja glābt cilvēka dzīvību 
un atgriezt viņu normālā, pilnvērtīgā dzīvē.
– Tas nozīmē, ka tiek samazināts infarkta izrai-
sītu nāves gadījumu skaits.
– Tā noteikti var teikt. Veicot mazu dūrienu lokā
lajā anestēzijā rokas vai kājas artērijā, ar smalku 
ierīci iekļūstam sirds asinsvados, diagnosticējam 
vainu, ievadām aizsprostotajā asinsvadā stentu, 
atverot nosprostoto asinsvadu, un cilvēks ir 
glābts. To sauc par angioplastijas procedūru.
– Visbiežāk pacienti ar infarktu vai pirmsin-
farkta stāvokli slimnīcā nonāk ar ātro palī-
dzību. Kādi ir simptomi, kas liecina par tā 
tuvošanos? 
– Visbiežāk tās ir stipras, plēsošas, žņaudzošas sāpes 
krūtīs, kādu nav ne pie viena cita stāvokļa, cilvēks 
iepriekš neko tādu – tik sāpīgu un intensīvu – nav 
piedzīvojis. Ja šīs sāpes ilgst vairāk par 30 minūtēm, 
to jau var apzīmēt kā infarktu vai pirmsinfarkta stā
vokli. Jau pieminētajiem simptomiem var pievie
noties galvas reibonis, nespēks, sirdsklauves un 
pārsitieni, auksti sviedri un tamlīdzīgi. Tad nekavē
joties jāmeklē neatliekamā palīdzība. Runājot par 
pacientiem visā Kurzemē, būtiski ir tas, lai slimnieki 
ar šādām sūdzībām nenonāktu kādā no Kurzemes 
pilsētu lokālajām slimnīcām, kur nav invazīvās kar
dioloģijas iespējas, bet viņus uzreiz vestu uz Lie
pājas slimnīcu, kur mēs veiksmīgi varam palīdzēt.
– Tomēr akūta infarkta pacientu jūsu darbā 
nav tik daudz, lielākā daļa ir plānveida 
pacienti. 
– Tie ir pacienti, kam jau iepriekš bijušas dažādas 
sūdzības par sirds asinsvadu veselību, ir veikti 
izmeklējumi pie ģimenes ārsta un nepieciešams 
veikt padziļinātu pārbaudi, lai pārliecinātos par 
sirds asinsvadu stāvokli un to, vai šajos asinsva
dos nav kritiskas situācijas – neveidojas asinsvadu 
aizsprostošanās. Šo procedūru laikā mēs nereti 
konstatējam, ka pacientam patiešām ir sirds asins
vadu sašaurinājums jau 80–90% apmērā, kas pēc 
neilga laika draud pāraugt akūtā infarktā. Daž
kārt tādos gadījumos mēs varam uzreiz ievie
tot stentu, lai infarkta attīstību nepieļautu. Bet ir 
pacienti, kam pirms tam nepieciešama ilgstošāka 
sagatavošanās, lai veiktu šo procedūru.
– Sirds asinsvadu slimību pacientu vidū vai-
rāk ir vīriešu vai sieviešu?
– Tur nav būtisku atšķirību – abu dzimumu 
pacientu skaits ir apmēram vienāds.
– Tomēr dažādos pētījumos varam lasīt, ka 
vīriešiem sirds asinsvadu problēmas ir bie-
žāk nekā sievietēm.
– Atšķirība ir tā, ka vīriešus šīs slimības piemeklē 
10–15 gadus ātrāk – ap 50–55 gadu vecumu, 

kamēr sievietēm tās aktualizējas pēc 60–65 gadu 
vecuma. Viens no galvenajiem iemesliem pārag
rām sirds un asinsvadu slimībām vīriešu vidū ir 
smēķēšana. No katriem desmit pāragriem infar
ktiem 8–9 ir vīriešiem smēķētājiem.
– Mūsdienās ir tik daudz informācijas par vese-
līgu dzīvesveidu. Vai tas situāciju neuzlabo?
– Uzlabo tiem, kas vēlas šo informāciju savā dzīvē 
izmantot. Ir cilvēki, kas to dara labprāt, bet ir tādi, 
kas ignorē visu: gan lasīto, gan ārstu teikto. Tomēr 
es uzskatu, ka šī informācija cilvēkiem ir jādod. 
Tai jābūt ārstniecības iestādēs dažādu informa
tīvo materiālu veidā, par to ārstiem ir jārunā ar 

saviem pacientiem, par veselības uzlabošanas 
jautājumiem ir jāraksta preses izdevumos un citos 
masu informācijas līdzekļos, lai tā būtu vienkārši 
pieejama pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, 
un gan jau kaut kas no tā visa noderēs.
– Informatīvajos materiālos par sirds vese-
lību tiek uzsvērti svarīgākie veselības mērī-
jumi, kuri katram cilvēkam būtu jāzina. Kā 
pirmo vienmēr min asinsspiedienu. Kāpēc to 
ir svarīgi zināt?
– Paaugstināts asinsspiediens ir galvenais iemesls 
dažādām veselības problēmām galvā, sirdī, nierēs, 
rokās, kājās un citos orgānos un ķermeņa daļās. 
Statistikas dati liecina, ka pusei Latvijas iedzī
votāju ir paaugstināts asinsspiediens, taču tikai 
puse no viņiem par to zina. No tiem, kas zina, tikai 
puse hipertensiju ārstē. Un tikai pusei no tiem, 
kas ārstē, terapijas rezultāts ir efektīvs. Līdz ar to 
mēs nonākam pie secinājuma, ka pavisam neliela 
daļa pacientu veiksmīgi risina šo problēmu, bet 
tas ir ļoti svarīgi.
– Netrūkst cilvēku, kas gadiem ilgi netrau-
cēti ar šo problēmu sadzīvo un nesūdzas par 
sliktu pašsajūtu.
– Tā mēdz būt, taču tas nenozīmē, ka paaug
stinātais asinsspiediens šajā laikā nedara savus 
ļaunos darbus. Tas rada ļoti lielu slodzi gan sir
dij, gan asinsvadiem, un pasliktinās to vielmaiņa 

– asinsvados sāk veidoties sašaurinājumi, sabie
zējumi un holesterīna plātnes, kā arī var veido
ties infarkts un insults. Turklāt sen vairs neatbilst 
patiesībai mīts, ka paaugstināts asinsspiediens ir 
vecu cilvēku problēma.
– Arī pulsa sitienu kontroli min kā svarīgu 
veselības mērījumu.
– Ja agrāk par ideālo variantu, cilvēkam atrodo
ties miera stāvoklī, uzskatīja 60–90 pulsa sitienus 
minūtē, tad pēdējā laikā nostādnes ir mainījušās 
un par ideālo variantu kardiologi uzskata 50–70 
sitienus minūtē. Taču, ja jauniem cilvēkiem šo 
sitienu skaits ir lielāks, tas nenozīmē, ka tūlīt 
jāārstējas, jo veselam cilvēkam tā uzskatāma par 
individuālu īpatnību. Tomēr ir virkne slimību, pie
mēram, sirds mazspēja, koronārā sirds slimība, 
stāvoklis pēc pārciesta infarkta un citas, kad pulsa 
sitieni minūtē ir nopietni jākontrolē un, ja nepie
ciešams, ar medikamentiem jāsamazina. Tomēr 
pazemināt pulsa robežu zem 50 sitieniem minūtē 
ir kaitīgi.
– Vēl viens no būtiskiem sirds veselības mērī-
jumiem ir holesterīna līmenis asinīs, kas gan-
drīz vai kļuvis par mūslaiku biedu. Palīdziet, 
lūdzu, saprast, kad ir jāsāk uztraukties?
– Holesterīns – tauku un olbaltumu substance 
– iedalās augsta blīvuma jeb labajā un zema 
blīvuma jeb sliktajā. Es izteikšos mazliet tēlaini. 
Sliktais holesterīns varētu būt kā autobuss, kas 
apstājas neatļautā vietā, aizsprostojot ceļu, t.i., cil
vēka asinsvadus. Tad ierodas ceļu policists – labais 
holesterīns – kurš šo autobusu, šo slikto holeste
rīnu, pavada projām – ārā no organisma. Normāli 
kopējam holesterīna līmenim vajadzētu būt līdz 
5 mmol/litrā. Sliktajam holesterīnam nav apakšē
jās robežas – jo tā ir zemāka, jo labāk. Savukārt 
labajam holesterīnam nav augšējās robežas – jo 
augstāk, jo labāk. Lai tiktu pie šādas attiecības, ir 
jāievēro divas būtiski svarīgas dzīvesveida nianses. 
Pirmkārt, veselīgs uzturs. Ap 90% Latvijas iedzī
votāju ēd neveselīgi, kam iemesls ir lielveikalos 
nopērkamā pārtika, kur tikai pavisam neliela daļa 
uzskatāma par veselīgu. Lai savu uzturu sauktu 
par veselīgu, no tā vajadzētu izslēgt treknus piena 
produktus, treknu cūkgaļu, hidrogenētos tau
kus, lētās augu eļļas, ātrās ēdināšanas piedāvātos 
produktus un citu. Otrkārt, fiziskās aktivitātes. Ja 
30–40 gadus vecs cilvēks uz manu jautājumu par 
fiziskajām aktivitātēm atbild: es daudz staigāju 

kājām, tad mana atbilde ir – daudz staigāt jūs 
varēsiet 70 gadu vecumā. Šādā vecumā ir jākus
tas tā, lai mugura slapja. Un tā vismaz 30 minūtes 
dienā, pat vairāk. Tie ir pamatfaktori, kas samazi
nās holesterīna līmeni un uzlabos sirds un asins
vadu veselību un organisma vispārējo stāvokli.
– Kā asinsvadu veselībai kaitē paaugstināts 
cukura līmenis asinīs?
– Tas bojā asinsvadu iekšējo sieniņu izklājošo 
endotēliju, kas ir cilvēka organisma lielākais 
orgāns. Tāpēc arī to ir tik svarīgi kontrolēt.
– Palielinātu svaru arī vienmēr atzīmē kā vienu 
no sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, 
tomēr sabiedrībā cirkulē arī uzskats, ka palie-
lināts svars cilvēkam ir slimas sirds sekas. Kā 
tad īsti ir?
– Visbiežāk tomēr liekais svars ir primārs, jo tas ir 
cieši saistīts ar paaugstinātu holesterīna līmeni, 
palielinātu asinsspiedienu, paaugstinātu cukura 
līmeni, mazkustīgu dzīvesveidu un nepareizu 
uzturu – tātad visiem tiem faktoriem, kas nelab
vēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību.
– Jūs jau minējāt fiziskās aktivitātes, bet 
pacienti, kuriem ir sirds asinsvadu problē-
mas, dažkārt pavisam apzināti no tām izvai-
rās, uzskatot, ka tās nodarīs sliktu viņa jau tā 
slimajai sirdij.
– Šī nostāja man ir ļoti labi zināma, bet vismaz 
maniem pacientiem ļoti skaidrs ir arī mans uzstā
dījums: jūs ne tikai drīkstat, bet jums vajag kustē
ties! Izņēmums, protams, ir tikko pārciests insults 
vai infarkts, pēc kura vispirms jāatveseļojas. Pēc 
tam pat šiem pacientiem pakāpeniski jāatgriežas 
pie kustību režīma. Pārējiem pacientiem noteikti 
jāatrod sev tīkamākās fiziskās aktivitātes un jāvelta 
tām laiks, nemaz nerunājot par pilnīgi veseliem 
cilvēkiem, kam sportošanai vajadzētu būt ikdie
nas sastāvdaļai.

Fo
to

: E
g

o
n

s 
Z

īv
er

ts

Kardiologs Valters Stirna neveselīgu dzīvesveidu un mazkustīgumu sauc par nozīmīgiem sirds asinsvadu problēmu riska faktoriem.

Zināt svarīgākos sirds veselības mērījumus

Sirds asinsvadu 
slimības vīriešus 
piemeklē 10–15 gadus 
ātrāk nekā sievietes.

zz Paaugstināts asinsspiediens
zz Smēķēšana
zz Paaugstināts cukura līmenis asinīs
zzMazkustīgs dzīvesveids un liekais svars
zz Augsts holesterīna līmenis

Pieci būtiskākie  
sirds un asinsvadu 
slimību riska faktori
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ĀRSTA PADOMS

ANNA KALNIŅA

Laikā, kad informācija par veselīgu dzī-
vesveidu, sabalansēta uztura un spor-
tisku aktivitāšu nozīmi personīgās 
veselības saglabāšanā sastopama ik uz 
soļa, sākot ar pirmsskolas izglītības ies-
tādēm un beidzot ar plašsaziņas līdzek-
ļiem, nepamet sajūta, ka sabiedrība to 
uztver kā fona troksni. Kā citādi varētu 
izskaidrot faktu, ka pat intelektuāliem 
un izglītotiem cilvēkiem pārsvaru pār 
gribasspēku un dzīvesveida sakārto-
šanu ņem iemidzinošā pārliecība, ka «ar 
mani tas nekad nenotiks»? Rezultāts ir 
skarbs. Latvijā gada sākumā reģistrēti 
teju 90 000 diabēta pacientu, un sirds 
un asinsvadu slimības vēl joprojām ir 
galvenais nāves cēlonis.

Par cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību 
provokatoriskajām attiecībām, ārstēšanas un 
profilakses niansēm stāsta Paula Stradiņa Klīnis
kās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas 
centra Invazīvās un neatliekamās kardioloģijas 
nodaļas ārsts kardiologs Andris Skride.

– Cik liels ir kardiovaskulārais risks cukura 
diabēta pacientiem? Kas to nosaka?
– Sāksim ar to, ko vispār nozīmē kardiovasku
lārais risks. Ar kardiovaskulāro risku medicīnā 
saprot procentuālo iespējamību pacientam 
tuvāko desmit gadu laikā nomirt vai saslimt ar 

kādu no sirds un asinsvadu slimībām. Kardio
vaskulāro risku aprēķina, ņemot vērā vairākus 
parametrus: vecumu, dzimumu, smēķēšanu, 
asinsspiedienu, holesterīna lipīdu rādītāju, bla
kusslimības, dzīvesveidu, vidukļa apkārtmēru, kā 
arī noteikti iedzimtību. Iegūtais rezultāts norāda, 
vai pacients atrodas zema, vidēja, augsta vai ļoti 
augsta riska grupā.
Bet, ja mēs runājam par diabēta pacientiem, tad 
Latvijā visi cilvēki, kas slimo ar 1. vai 2. tipa dia
bētu, pēc 35 gadu vecuma sasniegšanas automā
tiski atrodas augsta riska grupā. Ja kādam cukura 
diabēta pacientam jau ir kāds multiorgānu bojā
jums, piemēram, kreisā kambara hipertensija 
vai pangas artērijās, tad viņš jau ir ļoti augsta 
riska grupā.
– Kāpēc kardiovaskulārajām slimībām un 
2. tipa cukura diabētam ir vieni un tie paši 
riska faktori? 
– Tie faktori, kas izraisa aterosklerozi jeb asins
vadu aizsērēšanu, var attīstīt arī 2. tipa cukura 
diabētu, jo, šūnām kļūstot tikpat slinkām kā 
cilvēkam ar neveselīgu uzturu un mazkustīgu 

dzīvesveidu, insulīns vairs neuzsūcas šūnās, tās 
negrib sadarboties ar insulīnu. Savukārt cukura 
diabēts ievērojami paātrina lēna iekaisuma pro
cesa rašanos asinsvados, kas vēlāk noved pie 
insulta vai infarkta. Arī ateroskleroze ir lēns 
iekaisums kā gruzdoša pagale – tā lēni kūp, 
līdz izraisa ugunsgrēku. Diabēta pacientiem 
iekaisumi lielākoties veidojas nieru, galvas un 
sirds asinsvados.
– Kāda ir optimālā terapija cukura diabēta 
pacientiem, ņemot vērā kardiovaskulāros 
riskus? 
– Pirmais terapijas stūrakmens ir statīnu grupas 
medikamenti. Ja pacients atrodas augsta vai ļoti 
augsta riska grupā, tad statīnu grupas medika
mentu lietošana ir obligāta, un nav svarīgi, kāds 
ir holesterīna līmenis. Terapijas nepieciešamību 
nosaka tieši riska procenti.
Otrs stūrakmens ir ACE inhibitori, kas jālieto arī 
normāla asinsspiediena gadījumā, lai aizkavētu 
diabētiskās nefropātijas attīstību un asinsvadu 

aizkaļķošanos. Viens no klīniski pierādītākajiem 
šīs grupas medikamentiem ir ramipril, ko klasiski 
lieto asinsspiediena pazemināšanai, bet cukura 
diabēta gadījumā, lai samazinātu sirds un asins
vadu un nieru slimību risku.
Ja kardiovaskulārais risks ir augstāks par 10% vai 
ja pacientam jau ir konstatēta sirds un asinsvadu 
slimība, tad kā trešais medikaments jālieto arī 
aspirīns un, protams, arī pamata terapija – cukura 
diabēta terapija.
– Kāda ir iespējamā kardiovaskulāro slimību 
profilakse cukura diabēta pacientiem? Vai tā 
atšķiras no cilvēkiem, kuriem nav diagnos-
ticēts diabēts?
– Diabēta pacientiem galvenais profilakses pasā
kums ir medikamentu lietošana. Tā arī ir būtis
kākā atšķirība no tiem cilvēkiem, kam cukura 
diabēts nav konstatēts. Pārējā profilakse ir 
līdzīga. Svarīgākais – neslinkot! Piecelties no 
krēsla un iet slēpot vai braukt ar riteni. Normāli 
un veselīgi ēst. Nepārspīlēt ar sāli! Sāls ieteicams 

ne vairāk par diviem trim gramiem dienā, taču 
mēs Latvijā ēdam pat 15 gramus dienā! Tas 
nav normāli!
Svarīgs ir arī garīgais līdzsvars. Ir pierādīts, ka 
nemitīgs psihoemocionālais stress ir dažādu sli
mību ierosinātājs. Tas veicina dažādus riska fak
torus, piemēram, arteriālo hipertensiju. Jācenšas, 
lai stresa hormonu organismā būtu pēc iespējas 
mazāk. Ja nav iespējams garīgo līdzsvaru iegūt 
paša spēkiem, jāmeklē psihoterapeita palīdzība.
– No cik gadu vecuma cukura diabēta pacien-
tiem jāuzmanās no kardiovaskulāro notikumu 
attīstības? 
– Nemedikamentozie profilaktiskie pasākumi 
jāievēro jau no agras bērnības. Arī pusaudžiem 
ir novērojams paaugstināts asinsspiediens, tāpat 
sastopama iedzimta hiperholesterinēmija, var 
sākt attīstīties arī citi riska faktori. Šādos gadī
jumos medikamentozā terapija jāsāk ļoti agrīni.
– Kā skaidrojams fakts, ka lielai daļai dia-
bēta pacientu nāves iemesls ir kardiovasku-
lāra slimība? 
– Cukura diabēta ārstēšanai pieejami labi medi
kamenti, bet iekaisums, kas rodas asinsvados, ja 
to laikus neārstē, ir neatgriezenisks un progresē. 
Ateroskleroze ir agresīva slimība, tāpēc tā jāsāk 
ārstēt ļoti laikus. Krila eļļa, omega taukskābes 
un citas pārtikas piedevas ir naudas izmešana 
vējā. Tās neaizstāj medikamentus. Tāpēc nav 
jābaidās terapiju ar statīnu grupas preparātiem 
sākt agrīni. Tieši statīnu terapija ir galvenā, kas 
samazina mirstību. Infarkts bieži rodas tieši ate
rosklerozes sākuma stadijā.
– Vai šodien varam runāt par kardiologu un 
endokrinologu sadarbību to diabēta pacientu 
ārstēšanā, kuriem ir arī sirds un asinsvadu 
slimības? 
– Gribētos būt pozitīvam un teikt, ka sadarbība 
aizvien uzlabojas, tomēr jāatzīst, ka tā varētu 
būt arī labāka. Šobrīd tā vairāk atkarīga no katra 
ārsta varēšanas iedziļināties un personīgajiem 
kontaktiem ar citiem ārstiem. Mūsdienu prob
lēma: katrs ārsts iegrimst savā jomā un neredz 
cilvēku kā kopumu. Svarīgi ir redzēt cilvēku kā 
vienu veselu.
Sistēmas līmenī pacients pagaidām vēl sava kar
diologa un endokrinologa sadarbību nejūt.
– Kāda, jūsuprāt, būtu optimālā sadarbības 
forma? 
– Ir jāveido multidisciplināras komandas, mul
tidisciplināri konsiliji. Jāveicina sadarbība ar 
ģimenes ārstiem. Šobrīd kardiovaskulārais risks 
ir izrēķināts pieciem līdz desmit procentiem 
pacientu, bet mūsu valstī tam jābūt izrēķinātam 
visiem cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma sasniegša
nas. Pēc Pasaules Veselības organizācija datiem, 
Latvija automātiski ierindota ļoti augstas mir
stības grupā, kamēr, piemēram, mūsu kaimiņi 
igauņi vai pat tāda valsts kā Bosnija un Herce
govina tajā neatrodas. Mēs neesam ieguldījuši 
līdzekļus profilaksē, ārstu izglītošanā un veselī
bas aprūpes sistēmas uzlabošanā. Tā vietā esam 
barojuši oligarhus, tostarp medicīnas oligarhus, 
bet pacientus ārstējam tikai tad, kad viņi mirst.
Senajā Ķīnā bija teiciens, ka labie ārsti slimību 
novērš, viduvējie ārstē pirms acīmredzamām 
izpausmēm, bet tikai sliktie ārstē jau uzplau
kušu slimību.

Latvija atrodas ļoti augsta 
sirds slimību riska grupā

Andris Skride: «Pirmais terapijas stūrakmens cukura diabēta pacientiem, ņemot vērā 
kardiovaskulāros riskus, ir statīnu grupas medikamenti. Ja pacients atrodas augsta 
vai ļoti augsta riska grupā, tad statīnu grupas medikamentu lietošana ir obligāta, 
un nav svarīgi, kāds ir holesterīna līmenis.»
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Latvijā visi cilvēki, kas 
slimo ar 1. vai 2. tipa 
diabētu, pēc 35 gadu 
vecuma sasniegšanas 
automātiski atrodas 
augsta kardiovaskulārā 
riska grupā.
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KRISTĪNE PASTORE

Jau vairāk nekā pusgadu Liepājas reģio-
nālās slimnīcas Terapijas blokam ir jauna 
virsārste. Šo bloku, kurā ietilpst iekšķīgo 
slimību ārstēšanas nodaļas, vada Terapi-
jas Kardioloģijas nodaļas virsārste, kar-
dioloģe Iveta Šime.

Viņa stāsta par iecerēm, kuras būtu vērts ieviest 
ārstniecības kvalitātes uzlabošanai gan vienas 
slimnīcas robežās, gan valsts mērogā.

– Terapijas bloks slimnīcā ieņem nozīmīgu 
vietu, apkalpojot aptuveni trešo daļu no 
visiem slimnīcas pacientiem. Uzņemties virs-
ārsta pienākumus nozīmē arī lielus papildu 
pienākumus līdzās jūsu tiešajam kardio-
loga darbam.
– Jā, jā, tagad es no rītiem varu vēlāk iet vizītēs 
(smejas), jo pirms tām ir piecminūtes gan kopā ar 
administrāciju, gan mums pašiem savā Terapijas 
blokā. Vēl jāpagūst izvērtēt situācija Uzņemša
nas blokā vai jāapsver slimnieku pārvietošana no 
vienas nodaļas uz citu. Ir arī citi darbi, un tie visi 
prasa papildu laiku.
– Ar entuziasmu ķērāties pie jaunajiem 
pienākumiem? 
– Patiesībā iepriekšējā situācija man bija gana 
komfortabla, un tā mani apmierināja. Desmit 
gadus strādājot šajā nodaļā, bija izstrādāts darba 
režīms, lai nebūtu lielu negaidītu pārsteigumu. 
Bet, kā māca teorijas, lai neiesūnotu, pēc asto
ņiem, desmit gadiem ir jāpārvietojas: jāpieņem 
jauni izaicinājumi un kaut kas jāmaina. Man bija 
pienācis šis laiks, jo lielā omulība profesionalitā
tei par labu nenāk.
– Vai, pieņemot jauno amatu, jau zinājāt, 
kādas pārmaiņas vēlaties ieviest?
– Ārsti, kas ir augsti izglītotas personas ar pie
tiekami augstu pašnovērtējumu un lielā mērā 
vērsti katrs pats uz sevi, nav tā vienkārši pakļau
jami, norādot: tagad jūs darīsiet tā! Man arī nav 
ne tādu ambīciju, ne ieceru vai vēlēšanās, tāpēc 
ar manu stāšanos amatā mūsu darbā nav ievies
tas kardinālas izmaiņas. Un tas arī nav vajadzīgs. 
Katram ir izstrādājies savs darba ritms un režīms, 
ko zināmā mērā labvēlīgi varētu saukt par profe
sionālo rutīnu, tāpēc ieviest jebkādas pārmaiņas 
– tas nenotiek tik ātri. Ir kolēģi, kas ir apmierināti 
savā vietā un neko īpaši mainīt nemaz nevēlas, 
bet ir arī tādi, kas vēlas attīstīties un darīt kaut ko 
citu savādāk nekā līdz šim.
– Tas nozīmē, ka ir jāpiedāvā jaunas iespējas? 
Vai tādas pastāv slimnīcas robežās?
– Es domāju, ja mediķis kaut ko vēlas mainīt savā 
profesijā, arī vienas slimnīcas robežās šādas iespē
jas ir pietiekami lielas. Ar to es nedomāju tikai par 
nonākšanu vadošos amatos, bet tieši profesio
nālo izaugsmi. Viena no tādām iespējām ir apgūt 
jauno aparatūru, kas ienāk gan diagnostikā, gan 
ārstēšanā. Tā ir iespēja celt savu profesionālo varē
šanu un arī papildus nopelnīt naudu. Piemēram, 
kardioloģijā un terapijā tehnoloģiskās iespējas 
pēdējos gados ir attīstījušās milzu tempos. Tas 
nozīmē, ka ir vajadzīgi speciālisti, kas ar šīm iekār
tām strādā. Tāpēc ir jāgrib mācīties, un iespējas ir.
– Tas attiecas gan uz ārstiem, gan medmāsām?
– Pilnīgi noteikti! Māsām ir jāmācās. Apgūstot 
jaunas un padziļinot esošās zināšanas, ir iespē
jas specializēties gan kardioloģijā, gan ķirurģijā, 
gan endokrinoloģijā un citās specialitātēs. Tikai 
ir jābūt vēlmei mācīties. Diemžēl nereti uz pie
dāvājumu padziļināti apgūt kādu specialitāti un 
uzlabot arī savu materiālo stāvokli atbilde ir vai nu 
«negribu» vai «man nav laika»! Tad gan ir jāpaliek 

un jāstrādā visu mūžu tur, kur esi. Kaut gan bez 
mācīšanās pat tas nav iespējams, jo ārstniecībā 
ienāk jaunas metodes, jaunas tehnoloģijas, jauni 
materiāli un daudz kas cits, kas maina līdzšinējo 
ārstēšanu. To neapgūstot, tikai ar vecajām zinā
šanām strādāt nav iespējams.
– Vai mediķi – gan ārsti, gan māsiņas – ātri 
pieņem jaunās iespējas?
– Dažkārt nemaz tik ātri nepieņem! Lielai daļai 
ārstu patīk sava rutīna un pārbaudītās vērtības, 
un jaunais bieži vien sākotnēji tiek uzņemts ar 
zināmu skepsi. Jaunie ārsti gan izmanto visas pie
dāvātās iespējas mācīties un apgūt jauno. Turklāt 
es uzskatu, ka mūsu valstī joprojām pietiekami 
neizmanto iespējas mediķiem mācīties darba 
vietā. Piemēram, šobrīd tādas iespējas piedāvā 
P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca – tā ir 
iespēja citu slimnīcu ārstiem noteiktu laiku pastrā
dāt kādā no šīs slimnīcas specializētajām noda
ļām. Es gribētu, lai Kurzemes zonas ārstiem šādu 
iespēju radītu Liepājas slimnīcā, kas ir plaša pro
fila reģionālā slimnīca ar lielām iespējām. Citu 
Kurzemes slimnīcu ārstiem noteikti būtu vērtīgi 
kādas nedēļas pastrādāt Kardioloģijas nodaļā. Vai 
Uzņemšanas nodaļā. Vai citur. Tas būtu vērtīgi gan 
šo ārstu profesionālajai izaugsmei, gan arī paš
cieņai, lai pārliecinātos par savām zināšanām un 
prasmēm vai tās papildinātu. Tas ir līdzīgi kā brau
cot uz lielajām ārstu konferencēm ārzemēs: ne 
vienmēr mēs tur uzzinām kaut ko radikāli jaunu, 
bet ir vērtīgi šajās konferencēs piedalīties kaut 
vai tāpēc, lai pārliecinātos, ka strādājam vienā 
līmenī ar citiem Eiropas kolēģiem. Piemēram, 
vēl padomju laikos bija laba prakse, ka toreizējie 

terapeiti, kas tagad lielākoties ir ģimenes ārsti, 
nāca dežurēt slimnīcas Uzņemšanas nodaļā. 
Tur rodas pavisam cita izpratne. Par šo iespēju 
esmu runājusi ar Latvijas Kardiologu biedrības 
valdes locekli un Latvijas Ārstu biedrības valdes 
locekli asociēto profesoru Gustavu Latkovski. Arī 
viņš domā, ka šādas mācības īpaši vērtīgas būtu 
nelielo slimnīcu ārstiem.
– Jūs pati diezgan daudz mācāties.
– Es neteiktu, ka ļoti daudz, bet tāda ir mana darba 
specifika. Turklāt Latvijā jaunais ienāk daudz strau
jāk nekā citās Eiropas valstīs. Mums tas ir jāapgūst 
un jāievieš savā ikdienā. Turklāt Liepājas slimnīcā 
patlaban notiek lielas pārmaiņas: tiek ieviesta iek
šējās elektroniskās saziņas sistēma, kas būs jāap
agūst visiem kolēģiem. Šī sistēma dod iespēju 
veikt katra ārsta darba uzskaiti. Tas sniedz ļoti 
skaidru priekšstatu par notiekošo, jo dažiem kolē
ģiem šķiet, ka viņi strādā daudz vairāk nekā citi. 
Šī uzskaite parāda, ka patiesībā tā nemaz nav. 
Tad ir jāanalizē, kāpēc radušās tādas izjūtas. Var
būt laiks nav izplānots racionāli, varbūt kolēģis 
pārāk daudz uzmanības velta mazāk būtiskām 
lietām utt., bet varbūt gluži pretēji – šim kolē
ģim, iespējams, ir ļoti smagi pacienti un neskaidri 
gadījumi, kas prasa papildu laiku ārstēšanai. Tas ir 
darba lauks, kur mums tagad paveras lielas iespē
jas vērtēt un analizēt savu darba ikdienu un spe
ciālistu noslogojumu.
– Jums ir vēl citi ierosinājumi, kas saistīti ar 
darba kvalitātes izvērtēšanu. Pastāstiet, 
lūdzu, par tiem!
– Tur gan ir vajadzīga kolēģu piekrišana un atbalsts. 
Es gribētu, lai mēs laiku pa laikam sava bloka 

iekšienē vai pat pieaicinot citu bloku ārstus un arī 
māsas apspriestu tādus sarežģītus gadījumus, kas 
nav mūsu ārstu ikdiena. Izvērtētu ārstēšanas tak
tiku, izmantotās ārstniecības metodes, medika
mentu izvēli un visu pārējo, kā arī vērtētu rezultātus. 
Manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi, jo arī citi kolēģi 
varētu no šiem gadījumiem mācīties, kā arī šādu 
gadījumu apspriešanā varētu parādīties jauni ārs
tēšanas aspekti. Šādu pacientu mums ir pietiekami 
daudz, bet, lai tas notiktu, kolēģiem ir jāsagatavojas.
– Vai, jūsuprāt, ir kādas pārmaiņas, kas būtu 
nepieciešamas, bet to īstenošanā ir nepiecie-
šama valsts palīdzība?
– Jā, tādas ir. Turklāt šie jautājumi ir vienkārši, un 
mēs esam tos apsprieduši arī Kardiologu bied
rībā. Liepājas slimnīcā ir tādas kardioloģiskās ārs
tēšanas iespējas, kādu nav citās Kurzemes zonas 
slimnīcās, tāpēc nereti pie mums akūtā stāvoklī 
nogādā kādu pacientu no citurienes. Būtu tikai 
loģiski, ja pēc akūtā stāvokļa izārstēšanas šis cil
vēks varētu atgriezties slimnīcā savā dzīvesvietā 
un turpinātu atveseļošanos, ko šajā slimnīcā pilnā 
apjomā var nodrošināt. Taču patlaban valstī pastā
vošā veselības aprūpes organizēšanas kārtība 
paredz, ka pacientu ar Katastrofu medicīnas cen
tra palīdzību var nogādāt augstāka līmeņa slim
nīcā, bet ne otrādi, kas, manuprāt, ir absurds. 
Manis pieminētajā gadījumā ārstēšanās pacien
tam un viņa tuviniekiem būtu daudz labāka un 
arī lētāka. Tie ir vienkārši loģistikas jautājumi, 
kas jāsakārto valsts līmenī. Otrs – tā ir vienotas 
datu bāzes ieviešana. Saucam to par eveselību 
vai kā citādi, bet tas nav normāli, ka mūsdienās 
valstī nav vienotas pacientu datu bāzes, kurā, ja 
nepieciešams, varētu uzzināt par pacienta iepriek
šējo ārstēšanos un veiktajiem izmeklējumiem. 
Nemaz nerunājot par to, ka vienotās datu bāzes 
neesamības dēļ visā valstī tiek veikts bezjēdzīgi 
daudz atkārtotu izmeklējumu, par ko maksā gan 
paši pacienti, gan valsts. Vienotā datu bāze ļoti 
atvieglotu pacientu ārstēšanu un ietaupītu gan 
pacientu, gan valsts naudu. Trešais ir man jop
rojām nesaprotamās atšķirīgās izmaksas par 
izmeklējumiem stacionārā vai ambulatori. Man 
nav saprotams, kā izmaksu atšķirības veidojas, ja 
reiz izmeklējumus veic ar vienu un to pašu apara
tūru un to dara vieni un tie paši speciālisti.
– Ministru prezidents Māris Kučinskis sola, ka 
pirmais uzlabojums, īstenojot iecerēto veselī-
bas aprūpes reformu, būs rindu mazināšana 
jau no nākamā gada.
– Manuprāt, Liepājas slimnīcā nav iemeslu žēloties 
par garām rindām. Nedaudz ilgāk ir jāgaida vie
nīgi uz magnētiskās rezonanses izmeklējumiem.
– Kā, jūsuprāt, pacienti paši varētu aktī-
vāk iesaistīties savu veselības problēmu 
risināšanā? 
– Svarīga ir pacienta līdzestība savas slimības ārs
tēšanā. Ārstam zūd motivācija, ja pacients pie 
viņa nāk gadiem ilgi, taču konsekventi neievēro 
noteikto ārstēšanās režīmu: nelieto vajadzīgos 
medikamentus, neseko savam veselības stāvok
lim, neko nedara, lai mainītu savu kaitīgo dzī
vesveidu un tā tālāk. Bez tā ārsts viens pats ir 
bezspēcīgs un uzlabojumus nevar gaidīt. Ārstē
šanās ir ārsta un pacienta abpusēja sadarbība. Vēl 
es gribētu lūgt no pacientiem sapratni par to, ka 
daudzi izmeklējumi izriet cits no cita, tāpēc tie 
ir jāveic tādā kartībā, kādā ārsts to ir nozīmējis, 
nevis pēc pacienta paša ieskatiem. Katra nākamā 
izmeklējuma nepieciešamība bieži vien balstās 
iepriekšējā izmeklējuma atradnē. Tāpēc tie tiek 
nozīmēti loģiskā pēctecībā. Iespējams, nākamais 
būs vajadzīgs, bet tikpat labi slimības iemesls var 
būt skaidrs un tālāki izmeklējumi nav nepiecie
šami. Pacientiem ir jāuzticas ārstiem.

Mediķiem jāpieņem jauni izaicinājumi

Liepājas reģionālās slimnīcas Terapijas bloka jaunā virsārste Iveta Šime uzskata, 
ka mūsdienās visiem mediķiem regulāri jāapgūst jaunākais, kas ienāk ārstniecībā.
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Tauta unVeselība

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILONA NORIETE

Kurš gan nav saskāries ar sāpēm! Viena 
lieta, ja tās ir nelielas un ātri pāriet, bet 
pavisam savādāk, ja sāpes būtiski traucē 
dzīves kvalitāti, turklāt nevēlas atkāpties. 
Tādās situācijās vienīgais glābiņš nereti 
ir pretsāpju līdzekļu lietošana.

Vairāk par sāpēm un medikamentiem, kas palīdz 
tās remdēt, lūdzām pastāstīt Latvijas Jūras medi
cīnas centra Gastroklīnikas vadītāju, gastroente
roloģi Jeļenu Derovu.

– Cik cieši gastroenteroloģiskas problēmas ir 
saistītas ar sāpēm?
– Sāpes lielā mērā ir saistītas ar gastroenterolo
ģiju. Ne tikai tālab, ka to izcelsmes vieta var būt 
kuņģazarnu traktā, bet arī tāpēc, ka pretsāpju 
zāļu lietošana var radīt problēmas šajos orgā
nos. Piemēram, ja pacientam ir gastroezofa
geālā refluksa slimība (atvilnis, kad kuņģa saturs 
no kuņģa nokļūst atpakaļ barības vadā un izēd 
gļotādu), turklāt viņš vai nu nelieto zāles, kas 
palīdzētu ar šo problēmu cīnīties, vai arī viņam 
ir nepareizs dzīvesveids, tādā situācijā ļoti bieži 
viņam nakts laikā parādās spiedošas sāpes. Ko 
pacients dara? Dzer pretsāpju līdzekļus vai spaz
molītiķus, kaut gan šajā gadījumā viņam būtu 
jāārstē pamatslimība.
Tāpat pacientam var būt kuņģa vai divpadsmit
pirkstu zarnas čūla, kas var izpausties ar sāpēm 
pakrūtē. Taču viņš nevis nāk pie ārsta, bet gan 
dodas uz aptieku un pērk medikamentus, lai šīs 
sāpes nomāktu. Tas ir pilnīgi aplami. Šādā situ
ācijā nekādā gadījumā nevajadzētu dzert pret
sāpju līdzekļus, jo tie paši par sevi var izsaukt gan 
čūlu, gan virspusējus bojājumus. Vēl sliktāk, ja šī 
problēma iet kopsolī ar asiņošanu, kuru pretsāpju 
līdzekļi nekādā gadījumā neapturēs.
Tāpēc gribu uzsvērt, ka pareizu ārstēšanu var 
nozīmēt tikai ārsts, kurš ar vislielāko varbūtību 
vispirms norīkos pacientu uz izmeklējumiem un 
pēc tam nozīmēs nepieciešamo ārstēšanu.
– Pretsāpju līdzekļi ir pārdotākās bezrecepšu 
zāles. Vai tiešām var teikt, ka sāpes pārņēmu-
šas cilvēku ikdienu?
– Mēs dzīvojam tik straujā laikmetā, ka cilvēks 
dzīvo nepārtrauktā stresā. Viņš baidās pazaudēt 
darbu, viņam vajag atbilst savam amatam, savai 
profesijai, viņam nepieciešams visu laiku mācī
ties utt. Paralēli jāveic arī mājas darbi. Rezultātā 
cilvēkam var parādīties spazmatiskas sāpes, kas 
var liecināt par jebkura orgāna funkciju traucē
jumu. Protams, ilgstoši tās ciest nedrīkst. Šādā 
situācijā vislabāk būtu vērsties pie ārsta, bet 
tā vietā pacients iet uz aptieku pēc pretsāpju 
medikamentiem, kur tos var saņemt uzreiz, jo 
tie ir nopērkami bez receptes. Protams, ja cil
vēks ir vesels un viņam sāpes ir ne biežāk kā 
vienu vai divas reizes mēnesī, tad tas vēl būtu 
pieļaujams. Turpretī, ja sāpes parādās bieži un 
viņš nemeklē palīdzību, bet lieto pretsāpju 
līdzekļus (tādu cilvēku ir diezgan daudz), tā ir 
ļoti liela kļūda. Šādā situācijā sāpju iemesls ir 
jāatrod un jānovērš.
– Vai pie vainas nav arī tas, ka daudzi pat 
mazāko sāpju gadījumā uzreiz ķeras pie pret-
sāpju līdzekļiem, nevis mēģina šo problēmu 
risināt citādi?
– Ir jāskatās uz sāpju slieksni – to, cik lielas sāpes 
cilvēks var izturēt. Daudzus arī tas, ka sāp tikai 
nedaudz, var būtiski izsist no sliedēm. Lai tā 
nebūtu, viņi spiesti lietot pretsāpju zāles. Tāda 
diemžēl ir ikdiena.

– Vai pretsāpju līdzekļi tiek lietoti atbilstoši 
to indikācijām?
– Tā kā mūsu populācija noveco un mums ir ļoti 
daudz cilvēku ar dažādām mugurkaula un locī
tavu problēmām, arī artrozēm, artrītiem, artro
pātijām, sāpes bieži vien kļuvušas par viņu 
ikdienas sabiedroto. Šādā gadījumā viņiem vis
biežāk jālieto nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi 
(NPL), citādi viņi nekādi nevar kupēt sāpes. Tomēr 
šo terapiju vajadzētu nozīmēt ārstam, jo ir jāiz
vērtē pacienta blakussaslimšanas. Šiem pacien
tiem saistībā ar gastroenteroloģiju ir būtiski ņemt 
vērā vienu lietu: ja anamnēzē bijušas problēmas 
ar kuņģazarnu traktu, tad tās vajag «piesegt». Tas 
nozīmē, ka paralēli pretsāpju līdzekļiem jālieto arī 
zāles, kas pasargātu kuņģazarnu traktu.
– Vai pacienti, lietojot pretsāpju līdzekļus, 
izprot aktīvo vielu iedarbību un blakusefek-
tus? 
– Lielākoties nē. Galvenais, lai to izprot gan ārsts, 
gan farmaceits. Lai gan ir pacienti, kuri ļoti cītīgi 
izlasa par iespējamām blakusparādībām. Daž
reiz viņi pat nelieto medikamentus, ja domā, ka 
zāles varētu kaitēt. Būtībā tā ir laba ziņa, ka viņi 
šo informāciju izlasa un vismaz sazvanās ar ārstu, 
kurš viņiem nozīmējis konkrēto medikamentu.
– Kādu hronisku slimību pacientiem bez ārsta 
nozīmējuma nevajadzētu lietot NPL?
– Ne pie kādām hroniskām saslimšanām NPL bez 
konsultēšanās ar ārstu nedrīkst ne lietot, ne zāles 
mainīt. Tas viss jāizvērtē ārstam. Dažreiz ne katrs 
speciālists to var izvērtēt. Ne velti ārsti nereti sūta 
pacientus pie cita speciālista, kas viņus šajā jau
tājumā varētu konsultēt. Līdz ar to pacientam 
ar hroniskām slimībām nevajadzētu ilgstoši, kā 
pagadās lietot paša izvēlētus NPL. Kaut cilvēki tā 

dara, un pēc tam sākas problēmas: blakusparā
dības, komplikācijas. Līdz ar to viņiem pēc kāda 
laika tik un tā jāvēršas pie ārsta.
– Tātad, ja pacients nekontrolēti lieto NPL, 
viņš var savam organismam nodarīt pāri?
– Turklāt ļoti nopietni. Es jau minēju kuņģazarnu 
trakta asiņošanu. Piemēram, pacientam ir locītavu 
problēmas, viņš gaida rindā uz protezēšanas ope
rāciju un sāpju dēļ nepārtraukti lieto NPL. Ārstu 
praksē ir bijuši tādi gadījumi, kad pacients atnāk 
uz operāciju, bet viņam ir ļoti zems hemoglobīna 
līmenis. Viņš ir pieradis pie pastāvīgām sāpēm un 
līdz ar to pat nenojauš, ka kuņģī vai divpadsmit
pirkstu zarnā izveidojusies čūla, kas asiņoja vai 
asiņo. Rezultātā viņš nevar uzreiz iet uz operā
ciju, jo vispirms vajag kompensēt anēmiju, kuru 
izraisījusi NPL lietošana.
– Vai cilvēks pats var pamanīt, ka viņam ir 
kādas gastroenteroloģiskas problēmas no 
NPL lietošanas?
– Protams, parādās sāpes. Varētu būt slikta dūša, 
diskomforta sajūta vēderā. Tāpat var būt izmai
nīta vēdera izeja, piemēram, aizcietējumi mijas ar 
caureju. Nav izslēgta arī vēdera pūšanās, vēder
graizes. To varētu provocēt NPL vai jebkuras citas 
pretsāpju zāles.
– Vai tas, ka kuņģa-zarnu trakts neliek par sevi 
manīt, liecina par veselu organismu?
– Mums ir jāieklausās tajā, ko stāsta organisms. 
Ja mēs uz ātru roku paēdam, un pēc tam mums 
pūšas vēders, organisms it kā saka: ko tu dari! Var
būt vienkārši vajadzīgs parasts, silts ēdiens?
Šie simptomi, kā es jau minēju, ir saistīti ar mūs
dienu dzīvesveidu, kad cilvēkam visur vajag 
pagūt, visu apgūt, strādāt, dzīvot dažreiz pat 
pārmērīgi straujā dzīves ritmā. Rezultātā viņam 

varētu parādīties visdažādākās kaites. Visupirms 
jau funkcionāla rakstura.
– Kādas medikamentu grupas jūs rekomen-
dējat vēdera sāpju gadījumā?
– Tas ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē. Ja pacients gastro
enterologam sūdzas par vēdersāpēm, iemesli var 
būt visdažādākie. Piemēram, cilvēks ēd nepareizi 
– steigā, un viņam attīstās zarnu darbības trau
cējumi. Vienkārši pietrūkst fermentu, ko izdala 
aizkuņģa dziedzeris, lai pārtiku sagremotu, un 
viņam sāk sāpēt vēders. Līdz ar to dažreiz pat ar 
fermentu terapiju var samazināt sāpes. Tie ir fer
menti, kurus mēs varam lietot ikdienā.
Ja pacientam ir vēdera izejas traucējumi, aizcie
tējumi, tad ārstam jānoskaidro, kādus medika
mentus viņš lieto. Bieži vien pacients dzer miega 
zāles, un viņam parādās zarnu darbības traucē
jumi, kā rezultātā rodas sāpes. Tādā gadījumā 
varbūt vajadzētu izvērtēt, vai ir vērts katru dienu 
lietot zāles. Varbūt jāsamazina deva vai jāpāriet 
uz citu medikamentu.
– Kāda ir jūsu pieredze, ārstējot pacientus, 
kuri lieto NPL?
– Lielākā daļa kardioloģisko pacientu lieto aspirīnu 
vai citus medikamentus, kas varētu kaitēt kuņģim. 
Mums ir daudz pacientu, kuriem no aspirīna rodas 
kuņģazarnu trakta problēmas. Šiem pacientiem 
obligāti paralēli jānozīmē medikamenti kuņģa un 
divpadsmitpirkstu zarnas gļotādas aizsardzībai.
Ja pacientiem ir problēmas ar kuņģazarnu traktu, 
piemēram, erozīvi gastrīti, čūlas vai manis jau 
pieminētā refluksa slimība, viņiem, lietojot NPL, 
noteikti nepieciešama papildu aizsardzība.
– Ne visas sāpes ir vienādas. Kā var atšķirt 
sāpes no spazmām? Cik tas ir svarīgi un vai 
tam ir kādas sekas?
– Tās ir cilvēka izjūtas. Spazmas arī rada sāpes – 
to mēs izšķirt nevaram. Piemēram, tievā zarna ir 
aptuveni piecus metrus gara. Ja kādā segmentā 
ir spazma, tad parādās arī sāpes.
Spazmas no sāpēm atšķirt ir ļoti grūti. Ja pacien
tam sāp roka, viņš var pateikt, kur viņam sāp. Bet, 
ja mēs runājam par iekšējiem orgāniem, ir ļoti 
grūti pateikt, kas sāpes izraisījis. Līdz ar to pacients 
var pateikt tikai to, ka viņam vienkārši sāp. Spaz
matiskas sāpes arī ir sāpes. Tās gan parasti ir pār
ejošas, neprogresē, bet parādās un pazūd.
– Ko darīt, ja cilvēkam ir spazmas?
– Ja tas ir pacients, kurš pirmo reizi atnācis pie 
gastroenterologa, viņš obligāti jāizmeklē. Tikai 
tā ārsts varēs saprast, vai viņam ir kāda patolo
ģija. Atsevišķos gadījumos var lietot spazmolīti
ķus, bet ne nesteroīdos pretsāpju līdzekļus, kas 
tikai varētu palīdzēt noslēpt patieso problēmu.
– Kādiem medikamentiem vēdera sāpju novēr-
šanai noteikti vajadzētu būt mājas aptieciņā?
– Visizplatītākie ir drotaverīna grupas medika
menti, piemēram, Nospa. Taču, ja drotaverīns 
nepalīdz vai ir stipras sāpes, jāiet pie ārsta vai jāiz
sauc ātrā palīdzība.
– Vai drotaverīna grupas medikamentus var 
lietot ilgstoši?
– Ne ar vienu preparātu nevajag aizrauties. Ikvie
nam jāsaprot, kad konkrētās zāles lietot, kāpēc to 
darīt un cik ilgi.
– Cik bieži varētu atļauties lietot pretsāpju 
medikamentus, lai nenodarītu organismam 
pāri? 
– Es domāju, ka pāris reižu mēnesī tos varētu lie
tot. Vienīgi, ja tas notiek regulāri, katru mēnesi, tad 
tomēr vajadzētu aiziet pie ārsta uz konsultāciju. 
Cilvēkam ir jābūt atbildīgam par savu veselību.
– Kāds būtu jūsu ieteikums pacientiem?
– Es ieteiktu nekad ilgstoši bez ārsta uzraudzības 
nelietot pretsāpju medikamentus.

Trauksmes signāls – sāpes

Jeļena Derova: «Ja cilvēkam sāpes parādās bieži un viņš nemeklē palīdzību, bet 
lieto pretsāpju līdzekļus, tā ir ļoti liela kļūda. Šādā situācijā sāpju iemesls ir jāatrod 
un jānovērš.»
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ILONA NORIETE

Pēdējo mēnešu laikā daudz esam dzir-
dējuši par aknu lielo nozīmi cilvēka 
organisma funkcionēšanā. Ja aknas 
nedarbojas, reizumis vienīgā izeja ir to 
transplantācija, kas nesen Tartu tika 
izdarīta diviem latviešiem. Vienā gadī-
jumā iznākums bija bēdīgs, savukārt otrā 
pacients pēc veiktās operācijas pama-
zām atveseļojas.

Par to, cik būtiski pievērst uzmanību savu 
aknu veselībai un tās saudzēt, stāsta profesors 
Jāzeps Keišs.

– Par aknām pierasts runāt daudzskaitlī, taču 
īstenībā cilvēka organismā ir tikai viena akna.
– Tā tas ir. Akna (vai kā mēs esam pieraduši 
teikt – aknas) atrodas ķermeņa vidū, proti, vēdera 
dobuma labajā pusē zem diafragmas kupola un 
aizpilda labo paribi, kā arī nelielu daļu no kreisās 
paribes. Cilvēkiem aknas ir lielākais orgāns vēdera 
dobumā. Pieauguša cilvēka aknas sver gandrīz 
pusotru kilogramu, taču kopā ar tajās esošajām 
asinīm to svars var palielināties pat divas reizes. 
Sievietēm tās ir mazākas nekā vīriešiem. Aknās 
galvenās šūnas ir hepatocīti (aknu šūnas), bet ir 
vēl daudz citu, kas palīdz aknu šūnām veikt pare
dzētos uzdevumus. Aknās ir zināms daudzums 
enerģijas nesēju uzkrājumu, piemēram, gliko
gēns, taukvielas, kas tiek izmantotas starp ēšanas 
(badošanās) laikiem.
Aknas ir orgāns, kas piedalās vielmaiņas procesos. 
Tās pilda vairākus uzdevumus: tajās sintezējas 
daudzas dzīvībai svarīgas olbaltumvielas, piemē
ram, albumīns, asins recēšanas faktori u.c., aknas 
attīra organismu no indīgām vielām, kas tajās 
radušās metabolo procesu laikā vai uzņemtas ar 
pārtiku, noārda hormonus un medikamentus, no 
glikozes sintezē un uzkrāj rezerves ogļhidrātu – 
glikogēnu, pārvērš par urīnvielu olbaltumvielu 
sadalīšanās procesā izveidotos amonija jonus, 
izstrādā žulti un daudz ko citu.
– Kāpēc aknas sāk darboties «nepareizi»?
– Cilvēka organismā asinis, kas plūst no zarnu 
trakta, nonāk aknās, un tās izdara sev paredzēto 
darbu. Ja tām nav kaitējošu faktoru, kaitējošas 
iedarbības, tās ar šo uzdevumu tiek galā ļoti labi. 
Tas tālab, ka veselam cilvēkam visas aknu šūnas 
vienlaikus nestrādā, viena daļa paliek rezervē, 
kas domāta nebaltām dienām. Tātad var teikt, 
ka organisms par visu ir padomājis.
Slodzi aknām palielina pārmērīgi daudz ēdiena, 
alkohola, tie varētu būt lietotie medikamenti, 
tāpat dažādas ķīmiskas vielas.
Runājot par to, kas bojā aknas, gribu atsaukties uz 
ievērojamo Romas ārstu Galēnu (dzīvojis apmē
ram no 130. līdz 200. gadam). Viņš uzdeva jau
tājumu, ar ko medikaments atšķiras no indes. 
Atbilde ir pavisam vienkārša – ar devu. To pašu 
mēs varētu teikt par pārtiku. Tā mums ir absolūti 
nepieciešama, lai mēs spētu eksistēt, lai mums 
būtu spēks, enerģija. Bet, ja mēs to uzņemam 
par daudz, lieki uzņemtā pārtika var radīt veselī
bas problēmas. Un vispirms ietekmēt tieši aknas.
Viss, ko mēs apēdam, «iziet» caur aknām. Aknas 
ir tā vieta, kas apēsto «sašķiro». Šķirošana notiek 
divos virzienos. Viens virziens ir enerģijas vaja
dzībām – lai mēs varētu kustēties, runāt, strādāt 
u.c. Taču, ja pārtikas pieplūdums jeb apēstā dau
dzums ir pārāk liels, aknas to nespēj izvadīt ārā. Tas 
jau nav kā ar ūdens krānu, kuru pagriežot, note
cinām lieko ūdeni. Aknas apēsto uzkrāj, turklāt 
pārsvarā tauku veidā. Ja aknās jau ir noteikts dau
dzums tauku, tie sāk krāties arī citās vietās, ko mēs 
redzam kā palielinātus ķermeņa apkārtmērus. Tie 

visi ir enerģijas rezervuāri. Vai šo lielo uzkrājumu 
mēs kādreiz izmantosim – tas ir cits jautājums. 
Vārdu sakot, aknas bojā par daudz uzņemta pār
tika, kas neatbilst cilvēka enerģijas patēriņam, it 
īpaši, ja tā vēl ir kalorijām bagāta.
– Un kas ir otra lieta?
– Cukuri. Aknas ir ļoti gudrs orgāns, kas ievieš kār
tību starp taukiem un cukuru. Respektīvi, aknas 
no taukiem veido glikozi. Un otrādi – no cuku
riem veido taukvielas. Šeit pat nav svarīgi, vai mēs 
apēdam stipri daudz trekno vai saldo ēdienu – 
organisms to pārveidos pēc savas vajadzības.
Viena no biežākajām civilizētās pasaules aknu sli
mībām ir aknu taukainā hepatoze. Šī saslimšana 
pārsvarā veidojas divu apstākļu dēļ. Viens ir pār
mērīga pārtikas uzņemšana, par daudz kaloriju. 
Otrs ir alkohols. Rietumeiropā, līdz ar to arī Lat
vijā, aknu taukainā hepatoze sastopama katram 
ceturtajam iedzīvotājam. Par laimi, no viņiem līdz 
aknu cirozei nonāk tikai apmēram katrs desmitais. 
Tas lielā mērā saistīts ar individuālām īpašībām, 
ko sauc par ģenētisko predispozīciju.
– Kā aknu taukaino hepatozi var diagnosticēt?
– Bez speciāliem izmeklējumiem šajā gadījumā 
neiztikt. Sākuma stadijā, kad cilvēks jūtas labi, 
daļā gadījumu to var parādīt laboratorie izmek
lējumi. Daudz labāk diagnozi var noteikt, izman
tojot aknu ultrasonogrāfijas izmeklējumu, kā arī 
aknu biopsiju. Starp citu, tieši aknu biopsija ļoti 
smalki parāda, cik tālu process ir aizgājis.
– Bet vai ALAT, ASAT rādītāji neko neparāda?
– Šie rādītāji sāk paaugstināties vien tad, kad 
process jau ir stipri tālu pavirzījies uz priekšu. 
Aknu taukainā hepatoze nesākas ar paaugsti
nātu ALAT vai ASAT. Vienmēr slimībai ir sākuma 
stadija, kur analīzes pārsvarā ir normālas. Šeit jau 
ir tā nelaime, ka bieži vien, jūtoties labi, cilvēki pie 
ārsta negriežas, ultrasonogrāfiju neveic. Rezultātā 
viņi nereti aizdzīvojas līdz tādai stadijai, kad aknas 
jau ir stipri bojātas.
– Cik ilgā laikā ar nepareizu dzīvesveidu aknu 
funkcija tiek ietekmēta?
– Tas ir sarežģīts jautājums, uz kuru konkrēti atbil
dēt laikam nav iespējams. Runājot par funkciju, mēs 
parasti domājam par biežāk veikto izmeklējumu 

– ALAT, ASAT – rezultātiem. Lai gan process var būt 
sācies, bet šīs analīzes ir normālas. Tad rodas jautā
jums: kā mēs varam pateikt, kas kurā brīdī ir ietek
mēts? Tāpēc es uz šo jautājumu konkrētu atbildi 
nevaru sniegt, jo, ja mēs neizdarām mērķtiecīgus 
izmeklējumus un regulāri nesekojam pacientu rādī
tājiem, daudzas lietas varam palaist garām. Viens 
gan ir skaidrs – ja aknu taukainās hepatozes process 
sākas bērnībā vai jaunībā, tad tā ietekme uz aknām 
ir samērā nelabvēlīgāka. Šiem pacientiem biežāk 
attīstās aknu ciroze un citas nopietnas saslimšanas.
– Kad un pie kādiem nosacījumiem aknu tau-
kainās hepatozes gadījumā orgāna funkciju 
var atjaunot?
– Tas lielā mērā ir atkarīgs no pacienta izpratnes par 
savu slimību. Ja tā ir aknu taukainā hepatoze, kas 
ir saistīta ar aptaukošanos kā tādu, ir jāievēro tikai 
divas lietas, kas neko nemaksā. Pirmais – ar uzturu 
uzņemt mazāk kaloriju, ēst dārzeņus, augļus, nevis 
speķi. Otrs ir fiziskās aktivitātes. Mūsdienu attīstī
tajā pasaulē fizisko aktivitāšu trūkums ir kliedzošs. 
Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem Latvijā 
vairāk nekā vienai trešdaļai iedzīvotāju ir mazkus
tīgs dzīvesveids. Kaut arī viņu uzturs būtu samērā 
normāls, mazkustīgais dzīvesveids ir aknu slimī
bas attīstību veicinošs faktors. Ja ar aknu taukaino 
hepatozi sirgstošie sāks ievērojami vairāk kustēties, 
tad šis process ar lielāko varbūtību būs atgrieze
nisks. Protams, ar piebildi – ja nav aknu cirozes.
– Kāda ir dzīvildze cilvēkiem ar aknu aptau-
košanos? 
– Šī problēma – taukainā akna – reti ir sasto
pama viena pati. Es gribētu teikt – pat ļoti reti. 
Parasti veidojas slimību komplekts. Tajā visbiežāk 
ietilpst paaugstināts arteriālais asinsspiediens, 
paaugstināts holesterīna līmenis, traucēti cukura 
vielmaiņas procesi, ko mēs saucam par cukura 
diabētu. Bieži vien man pacienti (pārsvarā slim
nieces, kurām ir liekais svars un aknu taukainā 
hepatoze) ir teikuši: «Ak, Dievs! Kā man var būt 
tik daudz slimību! Ar ko es esmu nogrēkojies?» 
Jā, slimību ir it kā daudz, bet cēlonis viens un tas 
pats – organismā ir traucēta tauku un arī cukura 
vielmaiņa. Visa šī slimību buķete var ievērojami 
ietekmēt dzīvildzi.

– Kāds ārstēšanas kurss parasti tiek piemē-
rots aknu taukainās hepatozes gadījumā? Un 
pie paaugstinātiem ALAT, ASAT rādītājiem?
– Tas, ko es tagad teikšu, cilvēkiem ir ne visai 
saprotams un pieņemams. Ja tiek rekomendēta 
diēta, mērenība ēšanā, kā arī vairāk kustību, vie
nai daļai pacientu tas šķiet nenopietni. Viņi pat 
mēdz uz ārstu apvainoties. Drīzāk visi gaida zāles, 
ko dakteris izrakstīs.
Kāpēc tas tā ir? Ļoti vienkārši – ir grūti cīnīties ar 
savu ķermeni, jo tas diktē spēles noteikumus: gar
šīgi paēst, mazāk kustēties, pagulēt. Tajā pašā 
laikā ieņemt vienu vai divas tabletes ir pavi
sam vienkārši! Tātad pacienti atbildību no sevis 
noveļ uz kaut ko mākslīgu – uz medikamentiem. 
Ja pacienti neievēros divus manis pieminētos 
nosacījumus par kalorijām un fiziskām aktivi
tātēm un trešo par alkoholu, tad laikam nebūs 
sevišķi pareizi cerēt uz radikālām izmaiņām tikai 
ar medikamentu palīdzību.
Runājot par medikamentiem, varētu izvēlēties 
tādus, kas uzlabo aknu vielmaiņu. Te gan ir jāie
gaumē viena būtiska lieta. Ja pacients iedzer 
vienu kapsulu tā saukto hepatoprotektoru jeb 
augu valsts preparātu aknu ārstēšanai trīs rei
zes dienā un to dara vienu nedēļu, nekas būtiski 
nemainīsies. Tai ir jābūt ilgtermiņa terapijai.
– Kāds ir terapijas efekts, ja hepatoprotektori 
netiek lietoti pēc instrukcijas vai lietošana tiek 
pārtraukta ātrāk nekā paredzēts?
– Nekāda rezultāta nebūs. Šie preparāti ir 
jālieto ilgstoši.
– Kā, jūsuprāt, atšķiras pārtika, ko lietojām 
ikdienā pirms 50 gadiem un tagad? Kā tas 
ietekmē aknu funkciju un darbību?
– Domāju, ka atšķiras kā diena pret nakti. Kaut 
vai piens, ko pērkam veikalā. Labākajā gadījumā 
tas sarūgst pēc nedēļas, divām. Es no savas bēr
nības atceros, ka laukos piens sarūga jau otrajā 
dienā. Kāpēc tagad tā nav? Kaut kas ir pievienots, 
lai to novērstu. Ne velti ir tāds teiciens, ka pārti
kas produktu ilgglabāšanas iespēja nenodrošina 
ilgu mūžu. Jo mēs labāk protam saglabāt pārtiku, 
jo tas varētu saīsināt mūža ilgumu. Bet tie ir tikai 
mani minējumi.
– Arvien vairāk cilvēku dzīvo lielpilsētās, nevis 
kā agrāk – viensētās. Kā aknu piesārņojumu 
ietekmē industriālais piesārņojums?
– Slikti ietekmē. Pārtikas produkti ar evielām, 
kā arī sadzīves ķīmija tiek lietota gan laukos, 
gan pilsētā. Laukos klāt nāk vēl pesticīdi. Visas 
šīs vielas būtībā nav indes. Pētījumi apliecina, ka 
tās nerada saindēšanos. Problēma ir citur. Šīm 
vielām ilgstoši iedarbojoties uz organismu (ar 
vārdu ilgstoši es domāju gadiem ilgi), tās pār
slogo šūnu metabolos procesus. Tātad viena sis
tēma ir pārslogota, cita varbūt nav noslogota, 
rodas disbalanss. No šī disbalansa rodas dažā
das metabolās problēmas, tostarp arī taukainā 
aknu slimība.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas noslē-
gumā? 
– Cilvēks ir radīts kā ļoti demokrātiska būtne. 
Varētu teikt, ka Bībelē ir netieši rakstīts par tau
kaino aknu slimību. Tur ir tāds teksts: cilvēkam viss 
ir atļauts, bet vai viss viņam der? Cilvēkam viss ir 
atļauts, bet tas nedrīkst viņu kalpināt – bojāt. Ja 
cilvēkam ir prāts, viņš to ievēro. Ja viņš ne visai 
izprot lietu kārtību, tad viņš dara tā, kā miesa 
pavēl, pieprasa.
Tūlīt sāksies Jaunais gads. Šis ir laiks, kad varbūt 
vajag pārvērtēt savu dzīvi, padomāt par savu 
veselību. Tas ir iespēju laiks pieņemt pareizus 
lēmumus. Ja ir pieļautas kļūdas, var sākt dzīvot 
pareizi, tā teikt, piedzimt no jauna.
Visiem avīzes lasītājiem es novēlētu laimīgu un 
veselīgu Jauno gadu!

Veselīgs dzīvesveids veselām aknām
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Jāzeps Keišs: «Aknu taukainā hepatoze pārsvarā veidojas divu apstākļu dēļ. Viens ir 
pārmērīga pārtikas uzņemšana, par daudz kaloriju. Otrs ir alkohols. Rietumeiropā, 
līdz ar to arī Latvijā, šī slimība sastopama katram ceturtajam iedzīvotājam.»

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

OK



Tauta unVeselība

OK



16

Tauta unVeselība

GUNA LAGANOVSKA,

P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja,
Rīgas Stradiņa universitātes profesore

Mūsdienu cilvēka dzīves kvalitāti un 
iespējas izmantot jaunāko tehnoloģiju 
piedāvātās iespējas lielā mērā nosaka 
redzes kvalitāte. Tādēļ katram cilvē-
kam svarīgi regulāri sekot acu veselī-
bas stāvoklim.

Pilna acu pārbaude jāveic vismaz reizi divos 
gados, bet pēc 60 gadu vecuma – reizi gadā. 
Pacientiem jāpārbauda redzes asums, jāpiek
oriģē atbilstošas brilles, jāmēra acu spiediens, 
jānosaka redzes lauks, jāapskata acis biomikro
skopiski un oftalmoskopiski pirms un pēc zīlītes 
paplašināšanas. Ja ārstam rodas aizdomas par acu 
slimībām, nepieciešams veikt dažādas papildu 
izmeklēšanas, piemēram, okulokoherento tomo
grāfiju, ultraskaņas izmeklēšanu u.c.

Jaunībā visbiežāk redzes problēmu pamatā ir 
refrakcijas izmaiņas, kas laikus un precīzi jādiag
nosticē un atbilstoši jākoriģē vai nu ar brillēm, 
kontaktlēcām, vai refraktīvo ķirurģiju.

Otrajā mūža pusē redzes pasliktināšanās bie
žākie iemesli ir katarakta, tīklenes distrofijas 
un glaukoma.

Kā izpaužas katarakta
Katarakta ir acu slimība, kuras gadījumā slimnieka 
dzidrā un caurspīdīgā lēca kļūst necaurspīdīga, 
līdz ar to gaismas stari netiek cauri lēcai, un slim
niekam parādās sūdzības par pasliktinātu redzi, 
grūtībām lasīt, pasaule kļūst «pelēka». Kad lēca 
apduļķojas pilnībā, slimnieks atšķir tikai gaismu 
no tumsas, bet nevar saskatīt priekšmetus.

Kataraktas sākuma stadijā pacientam parā
dās sūdzības par redzes pasliktināšanos, var būt 
dubultošanās, skatoties ar vienu aci.

Katarakta parasti ir gados vecākiem cilvēkiem. 
Visbiežāk no šīs kaites cieš cilvēki pēc 60–70 gadu 
vecuma. Par tās iemeslu jaunākiem cilvēkiem var 
kļūt acu traumas, diabēts, vai to var izraisīt citas 
acu slimības komplikācija. Sākotnēji pacientam 
pavājinās redze, kļūst grūti lasīt, skatīties televīziju, 
dažkārt attēls dubultojas. Neārstēta slimība prog
resē, līdz cilvēks vairs nevar atpazīt priekšmetus un 
visbeidzot ar grūtībām atšķir gaismu no tumsas.

Ārstēšana
Kataraktas vienīgā ārstēšanas metode ir ķirur-
ģija. Operācijas laikā caur 1,1–3,0 mm grie-
zienu tiek izņemta apduļķotā lēca un tās vietā 
implantēta mākslīgā salokāmā lēca.

Mūsdienās šo operāciju iesaka veikt jau tad, kad 
cilvēkam pasliktinātā redze sāk traucēt lasīt vai 
veikt citas ikdienišķas darbības. Parasti šādas grū
tības pacientam rodas, kad, apmeklējot acu ārstu, 
redzes pārbaudes tabulā var saskatīt un nosaukt 
tikai augšējās četras rindas. Kataraktas operācijas 
ir visbiežāk veiktās operācijas oftalmoloģijā. Mūs
dienu kataraktas ķirurģija redzi ne tikai atjauno, 
bet ar tās palīdzību iespējams koriģēt dažādas 
refrakcijas problēmas – gan tuvredzību, gan tāl
redzību, gan astigmatismu, izvēloties atbilstošu 
intraokulāru lēcu.

Nav ieteicams atlikt ķirurģisko iejaukšanos 
uz laiku, kad redze jau pilnībā zudusi. Jo ātrāk 
tiks veikta kataraktas operācija, jo tā būs saudzī
gāka, un vieglāks būs pēcoperācijas laiks. Atse
višķos gadījumos lēca ne tikai apduļķojas, bet 
arī uzbriest, radot paaugstinātu acs spiedienu, 
kas, laikus nenovērsts, var radīt neatgriezenisku 
redzes zudumu.

Pēdējos gados pacientiem iespējams piedāvāt 
dažādas intraokulārās lēcas. Ja pacients nevēlas 
lietot brilles lasīšanai, iespējams implantēt mul
tifokālo lēcu (par to papildus jāmaksā). Multifo
kālās intraokulārās lēcas piemērotas pacientiem, 
kuriem nav citu acu slimību. Kataraktas ķirurģijā 
ar katru gadu samazinās griezieni, uzlabojas fako
emulsifikāciju aparātu kvalitāte, tiek izstrādātas 

programmas ultraskaņas stipruma un atsūkša
nas stipruma sabalansēšanai, lai nodrošinātu pēc 
iespējas saudzīgāku un acij drošāku operāciju.

Pēdējos gados tiek intensīvi pētīta kataraktas 
ķirurģija, izmantojot lāzeru.

Kataraktas operāciju neiesaka atlikt, līdz acs 
kļūst neredzīga, šādu iemeslu dēļ:
1. Pēdējos gados ir mainījusies kataraktas operā

ciju tehnika. Šodien lielākā daļa ārstu arī Latvijā 
veic mūsdienīgu, maza grieziena operāciju – 
fakoemulsifikāciju, kuras laikā apduļķotā 
lēca tiek sašķaidīta ar ultraskaņas palīdzību, un 
pēc tam acī tiek ievietota speciāla caurspīdīga 
mākslīgā lēca. Jo agrīnākā stadijā katarakta 
tiek operēta, jo mazāka ultraskaņas enerģija 
nepieciešama un gaidāmi labāki pēcoperāci
jas rezultāti.

2. Jāņem vērā, ka daļai slimnieku lēcas apduļķo
šanās notiek vienlaikus ar lēcas uzbriešanu, līdz 
ar to paaugstinās acu spiediens, kas var izraisīt 
neatgriezenisku redzes zudumu. Lēcas uzbrie
šanas tipiska pazīme ir spēja lasīt bez brillēm 
tuvumā gadījumos, ja iepriekš lasīšanai bija 
nepieciešamas brilles. Slimniekiem, kuri kata
raktas operāciju vēlas atlikt uz vēlāku laiku, 
regulāri jāapmeklē acu ārsts un jāseko intra
okulārajam spiedienam.

3. Kataraktas operācijas mērķis ir nomainīt apduļ
ķoto, necaurspīdīgo dabīgo lēcu pret caurspī
dīgu, dzidru mākslīgo lēcu.

Intraokulārā lēca parasti nodrošina redzi tālumā 
bez brillēm. Darbam tuvumā parasti tiek lietotas 
brilles. Pacientam var implantēt arī tādu lēcu, ar 
kuru var lasīt tuvumā bez brillēm, taču tad būs 
nepieciešamas brilles tālumam.

Mūsdienās iespējams implantēt arī multifo
kālu lēcu, kas nodrošina redzi bez brillēm visos 
attālumos, taču šāda lēca jāpasūta iepriekš kat
ram pacientam individuāli. Par multifokālajām 
mākslīgajām lēcām jāmaksā papildus (no 400–
900 eiro), taču galvenais iemesls, kāpēc šīs lēcas 
netiek implantētas, bieži ir nevis izmaksas, bet 
iespējamās redzes problēmas, kas daļai pacientu 
ir izteiktas. Multifokālo mākslīgo lēcu implantāci
jas gadījumā nelielai daļai pacientu var būt mig
laina redze noteiktos skata punktos, kā arī ne 
vienmēr lēcu var aprēķināt ļoti precīzi, un pacien
tam, neraugoties uz dārgās lēcas iegādi, nepie
ciešamas brilles.

Tāpat iespējams implantēt mākslīgo lēcu, 
lai koriģētu astigmatismu (arī par šīm lēcām ir 
jāmaksā papildus 300–800 eiro, un tās japa
sūta iepriekš).

Operācija notiek lokālajā anestēzijā, slimnie
kam tiek iepilināti acu pilieni. Operācijas laikā 
lielākā daļa pacientu nejūt nekādas nepatīka
mas izjūtas. Retos gadījumos viņi atzīmē spilgtu 
gaismu. Dažiem slimniekiem grūti aci notu
rēt mierīgi.

Pēcoperācijas periodā pacientiem 
jāievēro šādi noteikumi:
1. Pēcoperācijas periodā regulāri jālieto pretiekai

suma acu pilieni, kā to norādījis ārsts (parasti 
4–6 nedēļas ilgi).

2. Nedrīkst gulēt uz operētās acs puses.
3. Jāizsargājas no saaukstēšanās (ārpus telpām 

jālieto vai nu acs pārsējs, vai aizsargbrilles). Tel
pās acs nav jāpārsien.

4. Nedrīkst celt smagumus.
5. Nav ieteicams lasīt, strādāt ar datoru.
6. Televizoru drīkst skatīties.
7. Ja pēcoperācijas periodā pēkšņi pasliktinās 

redze, acs sāk sāpēt, nekavējoties jākontaktē
jas ar ārstējošo ārstu.

Vai operācija būs veiksmīga?
1. Tas atkarīgs galvenokārt no slimnieka acs 

tīklenes stāvokļa. Jāņem vērā, ka katarak
tas pacientiem iespējamas arī citas acu slimī
bas, piemēram, tīklenes distrofija, glaukoma, 
iepriekš pārciestas iekaisuma rakstura slimības.

2. Īpaši sarežģītas situācijas kataraktas operācijas 
laikā var rasties slimniekiem, kuri jaunībā pār
cietuši acu traumas, sitienus pa aci, pa galvu 
u.c., jo šajos gadījumos var rasties mākslīgās 
lēcas implantācijas grūtības.

3. Iznākums ir atkarīgs arī no operācijas laikā pie
lietoto materiālu kvalitātes, ko galvenokārt 
nosaka to cena.

VĀRDS SPECIĀLISTAM

Guna Laganovska: «Katarakta ir acu slimība, kuras gadījumā slimnieka dzidrā un caurspīdīgā lēca kļūst necaurspīdīga, līdz ar 
to gaismas stari netiek cauri lēcai, un slimniekam parādās sūdzības par pasliktinātu redzi, grūtībām lasīt utt. Kataraktas vie-
nīgā ārstēšanas metode ir ķirurģija.»

Mūsdienīgi risinājumi kataraktas novēršanai
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Kataraktas operācijas 
laikā caur 1,1–3,0 mm 
griezienu tiek izņemta 
apduļķotā lēca un 
tās vietā implantēta 
mākslīgā salokāmā lēca.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILONA NORIETE

Kaut arī ar urīna nesaturēšanu jeb inkon-
tinenci nākas saskarties daudziem, tā 
joprojām tiek uzskatīta par gana intīmu 
tēmu, par kuru bieži kautrējas runāt ne 
tikai ģimenes lokā, bet pat ar savu ārstē-
jošo ārstu. Pacienti, kuriem ar šo prob-
lēmu nākas saskarties, mēdz situāciju 
risināt saviem spēkiem, piemēram, iegā-
dājoties aptiekās speciālas paketes.

Mūsdienās par urīna nesaturēšanu nav jāpārdzīvo 
un jācenšas ar to samierināties, bet gan jāmēģina 
problēmu atrisināt. Par to, kā to vislabāk izdarīt, 
stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim
nīcas stacionāra Gaiļezers Uroloģijas klīnikas uro
loģe Inese Celmiņa.

– Vai urīna nesaturēšana sastopama gana 
bieži? 
– Jā, tā tas ir. Ar tā saucamo pāraktīvo urīnpūsli 
jeb urgento urīna nesaturēšanu nākas saskarties 
apmēram 150 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Par 
slodzes urīna nesaturēšanu gan skaitļu nav. Līdz 
ar to, runājot par urīna nesaturēšanu, Latvijai tiek 
piemēroti vidējie rādītāji Eiropā. Visticamāk, ka 
manis minētais skaitlis ir augstāks, ņemot vērā, 
ka riska grupām urīna nesaturēšanas, īpaši slo
dzes, korelācija pieaug līdz ar vecumu, taču šie 
cilvēki nav apzināti. Tā kā daudziem šķiet, ka tā 
nav mirstamā vaina un ka tāda problēma vecāka 
gadagājuma cilvēkiem mēdz būt, viņi tai nepie
vērš pietiekamu uzmanību. Turklāt šajā vecumā 
daudziem jāpērk dārgas zāles pret paaugstinātu 
asinsspiedienu, diabētu utt. Urīna nesaturēša
nas problēma, arī ņemot vērā materiālo stāvokli, 
paliek otrajā plānā.
Urīna nesaturēšana vienmēr ir bijusi tabu tēma, un 
cilvēki kautrējas iet pie ārsta un par to runāt. Otrs 
iemesls pacientu klusēšanai ir tāds, ka šī problēma 
biežāk skar sievietes, un viņas īsti nesaprot, pie 
kāda ārsta griezties pēc palīdzības. Dažkārt pat 
nezina, ka urologs nav tikai vīriešu dakteris un ka 
viņš ārstē arī sievietes. Vēl sievietēm ir priekšstats, 
ka urologi ir tikai vīrieši. Tad, protams, sievietei ir 
vēl grūtāk saņemties un runāt ar viņu par intīma 
rakstura problēmu. Taču es gribētu uzsvērt: ja ir 
urīna nesaturēšana, nevajag ilgi gaidīt, bet jādo
das pie ārsta. Jo savlaicīgāk pacients to izdarīs, jo 
lielāka iespēja, ka ātrāk un efektīvāk mēs varēsim 
atrast veidu, kā palīdzēt.
– Ir dažādi urīna nesaturēšanas veidi. Vai sie-
vietēm un vīriešiem tie atšķiras?
– Faktiski jebkurš urīna nesaturēšanas veids var 
būt abiem dzimumiem – gan vīriešiem, gan sie
vietēm. Tomēr ir veidi, kas vairāk sastopami sie
vietēm un otrādi. Arī bērnu populācijā var būt 
dažāda veida urīna nesaturēšana.
Viens no urīna nesaturēšanas veidiem ir tā sau
camā slodzes jeb stresa urīna nesaturēšana, otrs – 
urgentā jeb neatliekamā urīna nesaturēšana, kas 
bieži sastopama pie pāraktīva urīnpūšļa sindroma. 
Trešais veids ir jaukta tipa urīna nesaturēšana, kad 
abi iepriekš minētie tipi kombinējas savā starpā. 
Tad ir tā saucamā pārplūdes urīna nesaturēšana, 
kas biežāk sastopama vīriešiem. Savukārt nakts 
enurēze vairāk sastopama bērniem.
Ja pacients uzskata, ka viņam ir urīna nesaturē
šana, ir ļoti svarīgi atšķirt veidu. Katram veidam 
ir atšķirīga patoģenēze, izcelsme, līdz ar to pil
nīgi atšķirīga ārstēšana. Slodzes urīna nesaturē
šana visbiežāk sastopama sieviešu populācijā un 
nereti ir saistīta ar starpenes dziļās muskulatūras 
vājumu. Savukārt vīriešiem šis urīna nesaturēša
nas veids sastopams diezgan reti.

Sievietēm slodzes urīna nesaturēšanas iemesli 
ir dažādi. Viens no tiem ir iedzimtība, proti, ja 
sievietes mammai nācies saskarties ar šo prob
lēmu, tad šai daiļā dzimuma pārstāvei ir trīs reizes 
lielāks urīna nesaturēšanas attīstības risks nekā 
pārējām sievietēm populācijā. Nākamais veici
nošais moments ir liekais svars. Tad grūtniecība 
un dzemdības, turklāt, jo vairāk sievietei bērnu, 
jo lielāka iespēja, ka viņai nāksies ar šo problēmu 
saskarties. Te nav runa par fizioloģiskām, bet par 
komplicētām dzemdībām, kuru laikā ir bijuši star
penes muskuļu plīsumi, veikti iegriezumi, izman
totas dzemdību stangas vai vakuuma ierīces, kā 
arī tad, ja piedzimis liels bērniņš (virs četriem kilo
gramiem). Tāpat urīna nesaturēšanu veicinošs 
moments ir jebkāda mazā iegurņa, piemēram, 
ginekoloģiska operācija. Savukārt vecāka gada
gājuma sievietēm urīna nesaturēšanas iemesls var 
būt hormonālās izmaiņas menopauzes un post
menopauzes laikā, kad samazinās estrogēnu līme
nis, kas atbild par normālu muskulatūras tonusu.
Slodzes urīna nesaturēšana izpaužas brīdī, kad 
pieaug intraabdominālais spiediens jeb spiediens 
vēdera dobumā (tas var notikt pie jebkādas slo
dzes – smejoties, šķaudot, klepojot, skrienot, 
ejot u.c.). Pie slodzes starpenes muskuļi neno
fiksē urīna izvadkanālu, un notiek patvaļīga 
urīna noplūde.
Runājot par neatliekamo urīna nesaturēšanu, tā 
nav saistīta ar starpenes muskuļu vājumu, bet gan 
ar to, ka urīnpūslis ir pārāk jutīgs (šis urīna nesa
turēšanas veids ir sastopams vienlīdz bieži gan 
vīriešiem, gan sievietēm, gan bērniem). Respek
tīvi, urīnpūslis neuzpildās tik daudz, lai tas būtu 
pilns (urīnpūšļa uzpildīšanās ir ļoti individuāla 
– kādam tie var būt arī pārsimts mililitri), bet tai 
pašā laikā reaģē ar pēkšņu kontrakciju jeb sarau
šanos. Cilvēks to izjūt kā neatliekamu vēlmi uri
nēt (normāli tajā brīdī, kad urīnpūslis pildās, tam 
būtu jāatrodas pilnīgā miera stāvoklī un tikai uri
nācijas laikā jābūt kontrakcijai). Vēlme doties uz 
labierīcībām citreiz ir tik ļoti steidzama un neat
liekama, ka gadījumā, ja tualetes nav blakus, var 
notikt patvaļīga urīna noplūde.
Saistībā ar neatliekamas urīna nesaturēšanas 
diagnozi jāatzīst, ka par to vēl visai maz zināms. 

Būtībā šeit ir runa ir par urīnpūšļa inervācijas 
traucējumiem. Visbiežāk ar to nākas saskar
ties pacientiem ar mugurkaula deformācijām 
(mugurkaula lejas daļā, jostas lejas daļā, krustu 
daļā), ar dažādām neiroloģiskām saslimšanām 
(multiplā skleroze, parkinsonisms), ar spināliem 
bojājumiem, pēc insulta, kā arī tiem, kas sirgst ar 
cukura diabētu. Diezgan liela grupa ir arī tā sau
camie psihosomatiskie pacienti – viņiem pārak
tīva urīnpūšļa traucējumi ir diezgan periodiski 
un saistīti ar dažādiem psihoemocionāliem pār
dzīvojumiem, respektīvi, veģetatīvās nervu sis
tēmas nestabilitāti.
– Kādas ir urīna nesaturēšanas ārstēšanas 
metodes? 
– Pie slodzes urīna nesaturēšanas, kad ir mus
kuļu vājums, ar zālēm muskuļus stiprākus pada
rīt nevar. Pastāv divi varianti – vai nu pacients 
trenē šos muskuļus un nostiprina, vai arī prob
lēmu ārstē ķirurģiski. Tā kā muskuļus bieži vien 
mēs ar savu gribu kontrolēt neprotam, ir pie
ejama speciāla fizioterapijas metode (tā saucamā 
atgriezeniskās saites metode), kuras laikā apmā
cīts fizioterapeits strādā ar pacientiem, izmanto
jot speciālu aparatūru, kur ar audio un vizuālu 
signālu palīdzību pacients mācās kontrolēt star
penes dziļo muskulatūru, apgūst dažādus vingri
nājumus. Ja pacients iemācās to kontrolēt, tad 
vingrinājumi dod ļoti labu efektu. Slodzes urīna 
nesaturēšanu vieglos gadījumos šādā veidā var 
pilnībā novērst.
Ja slodzes nesaturēšana jau ir ļoti nopietna 
vai vingrinājumi nav efektīvi, tad pacientu var 
ārstēt ķirurģiski.
Kas attiecas uz pāraktīva urīnpūšļa ārstēšanu, tad 
te mēs arī varam izmantot manis jau pieminēto 
fizioterapijas jeb atgriezeniskās saites metodi, 
kuras laikā pacients iemācās kontrolēt starpenes 
dziļo muskuļu darbību. Tajā brīdī, kad urīnpūslim 
būs kontrakcija (pēkšņā vēlme skriet uz tualeti), 
pacients spēs sasprindzināt dziļos starpenes mus
kuļus un reflektori urīnpūslis atslābs.
Es jau minēju, ka pie pāraktīva urīnpūšļa sindroma 
diezgan liela loma ir psihoemocionāliem fakto
riem, līdz ar to pacientam var tikt ieteikta psiho
terapija, hipnoterapija, akupunktūra u.c.

– Televīzijā ir redzētas reklāmas, ka urīna 
nesaturēšanas gadījumos jālieto paketes, 
kas uzsūc izdalījušos urīnu. Vai ar paketēm 
jāstaigā būs vienmēr?
– Biksīšu ieliktnīši un pamperbiksītes nav urīna 
nesaturēšanas ārstēšanas metode. Tos lietojot, 
panāk, lai urīns neiesūcas drēbēs un nebūtu 
jūtama nepatīkamā smaka. Vai paketes būs 
jāliek vienmēr vai tikai uz laiku, ir atkarīgs no tā, 
vai pacients griezīsies pie ārsta un mēģinās šo 
problēmu risināt.
Ir daļa pacientu, kuriem radikāli palīdzēt nav 
iespējams. Ja nevar likvidēt pamatcēloni, viņiem 
visu laiku būs jāsadzīvo ar šo problēmu.
– Pie neatliekamas urīna nesaturēšanas ārsti 
nereti izraksta pacientiem medikamentus.
– Visbiežāk tie ir antimuskarīna preparāti, tāpat 
izmanto jauktas darbības medikamentus ar mio
relaksējošu un antimuskarīna efektu. Ir pieejami 
arī jaunākās paaudzes beta 3 agonisti. Visu manis 
minēto medikamentu darbība ir vērsta uz to, lai 
likvidētu pēkšņās urīnpūšļa muskuļa kontrakcijas 
un padarītu to mazāk jutīgu. Šos medikamentus 
lieto kursu veidā.
– Vai pacientam visu mūžu būs jālieto zāles?
– Tas ir ļoti individuāli – viss atkarīgs no pamatcē
loņa un sūdzībām. Ja urīna nesaturēšana ir jau
nam cilvēkam un tās cēlonis ir psihosomatiski 
traucējumi, visbiežāk viņam pietiks ar vienu zāļu 
kursu. Citreiz šādiem pacientiem papildus tiek 
izrakstīti medikamenti, kas iedarbojas uz veģeta
tīvo nervu sistēmu – trankvilizatori vai antidep
resanti. Bet, ja viņš sāks iet pie psihoterapeita, 
pilnīgi iespējams, ka ar šīm sajūtām varēs tikt galā 
arī bez zālēm.
Kā jau es minēju, par pāraktīva urīnpūšļa diagnozi 
mēs vēl zinām maz. Tikpat mistiski, cik tās vienā 
jaukā dienā parādījušās, tāpat šīs sūdzības var arī 
pazust. Es vispār nekad nesaku pacientam: ziniet, 
jums šī problēma nepāries. Tā nevar teikt. Es vien
mēr uzsveru, ka ar lielāko varbūtību atkal var būt 
posms, kad zāles būs jālieto. Parasti pacientam 
nozīmējam 2–3 mēnešu zāļu lietošanas kursu. 
Pēc tam taisām pārtraukumu, skatāmies, cik ilgi 
efekts saglabājas. Pēc lietotāju pieredzes varu 
teikt, ka antimuskarīnu efekts var saglabāties līdz 
pat deviņiem mēnešiem. Man ir viena paciente, 
kurai tāds saglabājas 12 mēnešus un tikai pēc tam 
atgriežas sūdzības.
Ja urīna nesaturēšanas problēma ir sievietei 
menopauzē, mēs papildus varam pielietot lokālu 
hormonu terapiju lodīšu krēmu, svecīšu veidā. Tas 
arī mazinās pāraktivitātes sūdzības.
Jāskatās visi šie faktori kopumā, bet mēs noteikti 
neuzsveram, ka pacientam visu mūžu būs 
jālieto zāles.
Gribu uzsvērt, ka apmēram 50% pacientu medi
kamenti nepalīdz. Tas vēlreiz pierāda, cik ļoti maz 
mēs vēl zinām par šo slimību.
– Vai medikamenti ir dārgi, salīdzinot 
ar paketēm?
– Ja mēs runājam par medikamentiem, ko kursa 
veidā lieto pie pāraktīva urīnpūšļa, tad viena kursa 
cena varētu būt no 15 līdz pat 50 eiro mēnesī.
Tas, cik ilgi medikamenti būs jālieto, ir atkarīgs no 
situācijas, no urīna nesaturēšanas pamatcēloņa. Ja 
problēma tiks likvidēta, tad zāles vairs nebūs jādzer. 
Pacients iziet ārstniecības kursu – divus trīs mēne
šus lieto zāles –, tad taisa pārtraukumu un skatās, 
cik ilgi saglabājas efekts. Ja sūdzības atjaunojas, 
iespējams, zāles būs nepieciešams lietot atkārtoti.
Ir grūti salīdzināt medikamentu un pakešu cenas, 
jo kāds ieliktņus vai autiņbiksītes maina vairākas 
reizes dienā, savukārt cits tās var izmantot ilgāku 
laiku vai tikai pēc nepieciešamības. Ir dažāda 
nesaturēšanas pakāpe un izteiktība.

Inese Celmiņa: «Ja cilvēkam ir urīna nesaturēšana, nevajag ilgi gaidīt, bet jādodas 
pie ārsta. Jo savlaicīgāk pacients to izdarīs, jo lielāka iespēja, ka ātrāk un efektīvāk 
mēs varēsim atrast veidu, kā palīdzēt.»

Delikātā problēma urīna nesaturēšana
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SPECIĀLISTA PADOMS

TOMS ZVIRBULIS

Prostatas palielināšanās jeb labdabīga 
prostatas hiperplāzija (LPH) ir problēma, 
ar kuru savas dzīves laikā būs jāsaskaras 
gandrīz katram vīrietim, tāpēc ļoti svarīgi 
ir zināt, kā rīkoties gadījumos, ja parādās 
pirmie LPH simptomi.

Vairāk par šo slimību un kā ar to cīnīties skaidro 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
urologs dr. Linards Rēdmanis.

– Kas, jūsuprāt, šobrīd ir lielākais ģimenes 
ārstu un speciālistu izaicinājums, ārstējot 
LPH pacientus?
– Šobrīd lielākais izaicinājums varētu būt pacienti, 
kuri pie mums griežas novēloti un kuriem priekš
dziedzeris jau ir palielinājies. Pacienti, kuri vairs 
nevar normāli pačurāt, kuriem ir attīstījusies 
nieru mazspēja uz nepilnīgas urīnpūšļa tukšo
šanās fona. Tie arī ir smagākie pacienti, jo LPH ir 
slimība, kas ietekmē dzīves kvalitāti. Tai attīsto
ties, var veidoties nierakmeņi, infekcijas vai pat 
nieru mazspēja, kas jau ir nopietns apdraudē
jums veselībai. Vīrieši pamazām kļūst apzinīgāki 
un biežāk dodas pie ārsta, bet tik un tā reizēm ir 
gadījumi, kad viņi pie mums ierodas ar pilnīgu 
urīna aizturi, un šādi pacienti visbiežāk nākotnē 
ir jāoperē. Šobrīd tas, pēc manām domām, ir lie
lākais izaicinājums.
– Vai ir būtiska atšķirība starp pacientiem Rīgā 
un pacientiem Latvijas reģionos? Vai ārstē-
šanā ir svarīgs pacienta izglītības līmenis un 
materiālais nodrošinājums?
– Jā, šeit lielu lomu spēlē gan izglītība, gan sociāl
ekonomiskie faktori. Zināmā mērā pacienta izglī
tības līmenis ļauj viņam ātrāk vērsties pie ārsta, 
un finansiālās iespējas palīdz pie ārsta nokļūt, jo 
lielākā daļa urologu koncentrējušies Rīgā, un atse
višķos reģionos uroloģiskā palīdzība ir ierobežota.
– Vai, ierodoties pie jums, pacients pats apzi-
nās, kas ar viņu ir noticis? Vai viņš ir gana 
zinošs par prostatas saslimšanām un LPH?
– Daļa pacientu jau ir apmeklējuši urologu. Viņi 
kaut nedaudz ir informēti par prostatas slimībām, 
un daļa no viņiem jau ir ārstējušies. Daļa vīriešu 
visās vecuma grupās, tai skaitā arī 75 gadus veci 
vīrieši, nekad nav bijuši pie urologa. Tātad, ja mēs 
pieņemam, ka no 50 gadu vecuma pie urologa 
vajadzētu iet katru gadu, tad 25 urologa vizītes 
viņš ir izlaidis. Situācijas var būt dažādas. Ja priekš
dziedzeris ir patiešām mazs, tad var teikt, ka viņš 
ir gluži vai laimējis loterijā un arī, neapmeklējot 
ārstu, nav iedzīvojies nekādās nopietnās slimī
bās. Prostatas slimību izplatība ir visnotaļ liela. 
Ja runā tieši par LPH, tad katram sestajam pietie
kami cienījamu vecumu sasniegušajam vīrietim 
tiek operēts priekšdziedzeris. Operācija kā pēdējā 
iespēja tiek izmantota gadījumos, ja medikamen
tozā terapija vairs nevar palīdzēt. Tas ir, ja pacients 
nav lietojis medikamentus, kas aizkavētu slimības 
progresiju, vai ir sasniegts brīdis, kad ar zālēm 
vairs nevar bremzēt prostatas augšanu.
– Vai labāk informēts pacients vienmēr ir arī 
labāk situēts pacients?
– Nauda ne vienmēr spēlē noteicošo lomu šādas 
saslimšanas gadījumā. Mēdz teikt, ka cilvēkiem, 
kuri vēlas savu dzīvi vadīt, ir svarīgi būt veselī
giem, un viņi ir atbildīgāki pret savu veselību. Viņi 

apzinās, ka no veselības ir atkarīgs tas, cik stipri 
viņi varēs ietekmēt procesus sev apkārt.
– Prostatas palielināšanās ir saistīta tikai ar 
organisma novecošanu, vai ir arī kādi citi fak-
tori, kas to ietekmē?
– Tas ir ģenētiski noteikts process, kad, vīrietim 
novecojot, palielinās viņa prostata. Prostatas lie
lums tiešā veidā ir saistīts ar sūdzībām, kas vīrie
tim parādās. Pārsvarā, jo vecāks ir vīrietis, jo lielāka 
viņa prostata, bet arī šādas situācijas nav vienmēr. 
Ir iespējams, ka vīrietim cienījamos gados prosta
tas izmērs ir normāls, kamēr gadus 10 jaunākam 
tā ir palielināta.
– Par prostatas palielināšanos atbild vīrišķie 
hormoni, galvenokārt testosterons. Vai augsts 
testosterona līmenis automātiski nozīmē 
problēmas ar prostatu?
– Testosterons atbild par prostatas izmēriem, bet 
šajā gadījumā svarīgāka ir receptoru jutība. Vīrie
šiem ar vienādu testosterona līmeni var būt ļoti 
atšķirīgi prostatas izmēri. Ilgstošas prostatas sli
mību izpētes rezultātā ir izvirzīts apgalvojums, ka 
prostatas augšanu ietekmē arī iekaisumi priekš
dziedzerī. Iekaisums prostatā jeb prostatīts varētu 
būt ierosinātājmehānisms visam šim procesam. 
Pamatā tas gan ir saistīts ar novecošanu.
– Kāda pētījuma rezultāti norādīja uz to, 
ka prostatas palielināšanos var veicināt arī 
pārāk liels olbaltumvielu daudzums uzturā. 
Vai ir kādi ārēji faktori, kas var veicināt 
LPH attīstību?
– Ja mēs runājam par LPH, tad nav stingru ietei
kumu par to, ka uzturā nebūtu vēlams lietot gaļu. 
Ļaundabīgu prostatas saslimšanu gadījumā gan 
diētas faktori var pozitīvi ietekmēt prostatas vese
lību. Mēs zinām, ka pastiprināta dzīvnieku tauku 
lietošana uzturā var būt nopietns faktors vēža 
attīstībā, bet nevar kategoriski apgalvot, ka ir 
jākļūst par veģetārieti, lai priekšdziedzeris nepa
lielinātos. Ir pētījumi par dažādiem oksidantiem, 

kas varētu uzlabot prostatas funkcionālo stāvokli, 
bet to skaits ir nepietiekams un pētījumi nav gana 
augstas kvalitātes, lai varētu teikt: ēdiet konkrētus 
produktus, un viss būs labi!
– Vai ir kādi jauni medikamenti, kuri LPH ārstē-
šanu padara vieglāku nekā līdz šim?
– Mums ir profesionāli ieteikumi, rekomendācijas, 
pie kāda prostatas izmēra būtu jāsāk lietot zāles, 
lai bremzētu prostatas palielināšanos. Šie medi
kamenti darbojas, lai bloķētu hormonu ietekmi 
uz prostatas šūnām, tādējādi panākot tās sama
zināšanos. Šīs zāles nevajadzētu lietot visiem, bet 
tikai tiem vīriešiem, kuru prostatas izmērs pār
sniedz 40cm3. Ir dati, ka arī bezrecepšu zāles var 
kavēt priekšdziedzera samazināšanos, bet stingri 
medikamentozā ziņā ir pieejami divi preparāti, kas 
kavē prostatas augšanu un to samazina. Tā parasti 
ir ilgtermiņa terapija. Liela daļa vīriešu zāles lieto 
gadiem, tām ir savas blakusparādības, bet prosta
tas augšana tiek bremzēta. Pirmais solis gan būs 
vizīte pie ārsta, nevis zāļu lietošana.
– Kā prostatas palielināšanās ietekmē vīrieti 
un viņa dzīves kvalitāti?
– Protams, negatīvi. Sen jau ir pierādīts, ka priekš
dziedzera palielināšanās izraisa nepieciešamību 
pēkšņi urinēt, urinēt naktīs, ir vājāka urīna strūkla. 
Tiek traucēts vīrieša miegs, kā arī viņa ikdienas gai
tas. Visas šīs sūdzības ievērojami iedragā vīrieša 
pašapziņu, jo viņš to uztver kā novecošanas 
pazīmi. Zināmā mērā tiek traucēta arī seksuālā 
funkcija. Pārsvarā tikai emocionāli, bet neliela 
korelācija starp prostatas palielināšanos un sek
suālo funkciju ir.
– Tā ir patiesība, ka regulāra dzimumdzīve 
palīdz uzlabot prostatas veselību?
– Noteikti. Ja vīrietis arī cienījamā vecumā spēj 
saglabāt kvalitatīvu dzimumdzīvi, tas nozīmē, 
ka ar viņa veselību kopumā viss ir kārtībā. Ja tā 
ir droša dzimumdzīve, tad tā noteikti atstāj tikai 
pozitīvu ietekmi uz vīrieša veselību. Savukārt, ja 

tā ir nedroša dzimumdzīve, tad paaugstinās gan 
audzēju, gan iekaisumu risks. Pamatā regulārs un 
drošs sekss pozitīvi ietekmē prostatas veselību, 
bet mēs nevaram konkrēti apgalvot, ka tas sama
zina hiperplāziju.
– Vai citas saslimšanas var veicināt LPH 
attīstību? 
– Pamatā nē, bet, jo vairāk blakusslimību, jo izteik
tākus urinācijas simptomus tas var radīt. Šo sli
mību dēļ varbūt ir jālieto zāles, kam viena no 
blakusparādībām ir urinēšanas traucējumi. Bet 
apgalvot, ka sirds vai plaušu slimības tiešā veidā 
ietekmē prostatas hiperplāzijas procesus, mēs 
nevaram. Tās var pasliktināt simptomus, bet ne 
tos izraisīt.
– Vai vīrietim ir nepieciešamas kādas nozīmī-
gas dzīvesveida izmaiņas, ja viņam ir problē-
mas ar prostatu?
– Pie pirmajām prostatas problēmām mēs saviem 
pacientiem sniedzam divas rekomendācijas. Tās ir 
saistītas ar ēšanas un dzeršanas ieradumiem. Vīrie
šiem pēc 60 gadu vecuma ir jāatceras par niktū
riju jeb urināciju nakts laikā. Mēs viņiem iesakām 
trīs stundas pirms gulētiešanas nelietot šķidrumu 
lielos daudzumus. Tāpat vajadzētu izvairīties no 
urīndzenošu šķidrumu, piemēram, tējas, kafijas, 
arī dažādu saldu dzērienu un alkohola lietošanas. 
Tā iespējams padarīt nakti mierīgāku. Urīnu dze
nošie šķidrumi var pastiprināt simptomus, to vidū 
arī niktūriju, kas dzīves kvalitāti ietekmē visnotaļ 
spēcīgi. Ja pacients naktī trīs reizes iet uz tualeti, 
tad būtu nepareizi atļaut viņam vakarā izdzert 
puslitru tējas. Zināmā mērā simptomus ietekmē 
arī hroniski aizcietējumi. Aizcietējumu profilaksei 
uzturā iesakām lietot daudz šķiedrvielu, zaļumu, 
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
– Tātad veselīgs dzīvesveids ir lielisks LPH sim-
ptomu mazinātājs un pati labākā profilakse?
– Noteikti. Cilvēkam labāk izprotot, kā funk
cionē viņa ķermenis, tikai ar ārsta padoma palī
dzību iespējams uzlabot savu dzīves kvalitāti. Pie 
vieglāk izteiktiem simptomiem fiziskās aktivitā
tes ir mūsu pirmā rekomendācija. Tikai pēc tam 
mēs ķeramies pie medikamentiem vai kādām 
citām procedūrām.
– Vai LPH gadījumā ir svarīga vīrieša poza 
urinēšanas laikā? Esmu lasījis, ka vecākiem 
kungiem sēdus poza palīdz labāk iztukšot 
urīnpūsli un urīna strūkla ir spēcīgāka.
– Konkrētu atbildi sniegt būs grūti. Tas var būt 
saistīts ar funkcionālām īpatnībām un to, ka 
muskulis, kurš atbild par urīnpūšļa iztukšošanos, 
sadarbojas ar slēdzējmuskuli. Taču parasti, ja ir 
jāveic ķermeņa stāvokļa izmaiņas, lai pačurātu, 
tad problēma jau ir pietiekami nopietna. Stingru 
ieteikumu šajā sakarā mums nav, bet daži pacienti 
to dara tāpat. Nav arī pietiekami daudz pētījumu, 
lai varētu apstiprināt šo teoriju.
– Vai galējas nepieciešamības gadījumā LPH 
pacienti var paši sev ievietot katetru, lai veik-
smīgi izvadītu urīnu?
– Šādus ieteikumus mēs nesniedzam. Teorētiski 
tas ir izdarāms, jo ir cilvēki, kas nevar normāli 
pačurāt urīnpūšļa funkciju zuduma dēļ. Ir vīrieši, 
kuri to dara bez ārsta ziņas. Viņi parasti jau ir sasta
pušies ar urīna aizturi. Kā risinājums prostatas sli
mībām šī metode gan netiek ieteikta. Tas tomēr 
ir jādara medicīnas personālam, jo procedūrai ir 
nepieciešama sterila vide un ir jāievēro vairāki 
medicīniska rakstura priekšraksti.
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Linards Rēdmanis: «Prostatas palielināšanās negatīvi ietekmē vīrieša dzīves kvali-
tāti. Tā izraisa nepieciešamību pēkšņi urinēt, urinēt naktīs, ir vājāka urīna strūkla. 
Tiek traucēts vīrieša miegs, kā arī viņa ikdienas gaitas. Visas šīs sūdzības ievērojami 
iedragā vīrieša pašapziņu, jo viņš to uztver kā novecošanas pazīmi. Zināmā mērā 
tiek traucēta arī seksuālā funkcija.»

Palīdzība prostatas palielināšanās 
gadījumā jāmeklē laikus
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

TOMS ZVIRBULIS

Tabakas izstrādājumi Latvijā ir nemai-
nīgi populāri. Arī brīžos, kad naudas pie-
tiek vien pašām svarīgākajām lietām, 
cilvēki nereti izvēlas nopirkt cigaretes. 
Līdz ar lielo smēķētāju skaitu ievēro-
jams ir arī ar smēķēšanu saistīto slimību 
gadījumu skaits. HOPS jeb hroniska 
obstruktīva plaušu slimība ir viena no 
šīm saslimšanām.

Par HOPS kaitīgo ietekmi uz cilvēka organismu 
un to, kā apkarot smēķēšanu jauniešu vidū, lai 
nākamās paaudzes uzaugtu veselīgas, uz sarunu 
aicinājām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu sli-
mību centrs pneimonoloģi Žannu Konošenoku.

– Ir vispārzināms fakts, ka HOPS ir smēķētāju 
slimība. Cik lielā mērā tā ietekmē cilvēkus Lat-
vijā, kur smēķē gandrīz katrs otrais?
– HOPS ir ļoti izplatīta slimība Latvijā, bet liela daļa 
šīs slimības skarto nemaz par to nezina. Ņemot 
vērā, ka smēķētāju skaits aug, mēs varam sagai
dīt, ka HOPS pacientu skaits pieaugs vēl vairāk.
– Pirms pāris gadiem bija novērojama ten-
dence, ka smēķētāju skaits jauniešu vidū 
samazinās, vai situācija ir mainījusies?
– Situācija mainās, jo mainās smēķēšanas para
dumi. Ja agrāk tika izsmēķēta klasiskā cigarete, 
tad tagad moderni ir izmēģināt elektronisko ciga
reti. Iespējams, pēc gadiem 10–20 mēs sastapsi
mies ar jaunām, vēl nezināmām slimībām, kuras 
izraisījusī elektronisko cigarešu ilgstoša lietošana. 
Elektroniskās cigaretes smēķēšana dažreiz ir pir
mais solis ceļā uz īstajām cigaretēm. Sākotnēji tas 
tiek darīts izklaides pēc, lai vienkārši pamēģinātu, 
taču, ja produkta sastāvā ir nikotīns, tas jebkurā 
gadījumā izraisa atkarību.
– HOPS ir slimība, kas attīstās lēni un ir rakstu-
rīga cilvēkiem pēc 40. Vai ir zināmi gadījumi, 
kad pacienti ar HOPS saskaras ātrāk?
– Visbiežāk HOPS pacients ir vīrietis pēc 40 
gadiem, kuram ir klasiski slimības simptomi – 
elpas trūkums, klepus ar krēpām. Parasti viņu 
smēķēšanas stāžs ir liels. Ja cilvēks smēķē paciņu 
dienā, tad pirmie HOPS simptomi sāks parādī
ties vidēji pēc 20 gadiem. Ja smēķēt pacients ir 
sācis jau septiņu gadu vecumā, tad problēmas var 
izpausties arī 30 gadu vecumā. Šai slimībai sva
rīga ir arī ģenētiskā predispozīcija. Ja ir iedzimts 
plaušu audus aizsargājošā alfa1 antitripsīna 
(A1AT) deficīts, tad HOPS attīstās daudz straujāk. 

Iesākot smēķēt agrā vecumā, smēķējot agresīvi 
un ar šādu ģenētisku predispozīciju, cilvēkam arī 
30 gadu vecumā var attīstīties HOPS.
– HOPS ir hroniska slimība. Ja tā ir progresē-
jusi gana tālu, ko var darīt, lai pacients atgūtu 
normālu dzīves kvalitāti?
– Ja plaušas ir bojātas smēķēšanas rezultātā, tad 
cilvēks ne ar kādas terapijas palīdzību nespēs 
atgūt pilnu to funkciju. Bet jebkurā vecumā ir 
iespējams apturēt slimības progresēšanu, atmetot 
smēķēšanu. Ļoti svarīgi ir ārstēties. Ir zāles, kuras 
būtiski uzlabo pacienta dzīves kvalitāti. Lietojot 
zāles, pacients mazāk izjūt elpas trūkumu. Atme
tot smēķēšanu un aktīvi sportojot, dzīves kvali
tāte uzlabojas vēl vairāk. Tā ir iespējams pasargāt 
sevi no HOPS uzliesmojumiem un turpināt dzīvot 
normālu dzīvi.
– Vai HOPS var saasināt citu pacienta slimību 
gaitu? 
– Organismā visas sistēmas ir saistītas. Pacien
tam sakarā ar plaušu problēmām un samazi
nātu skābekļa daudzumu organismā pasliktinās 
arī pārējo orgānu darbība, ļoti iespējama ir citu 
nopietnu slimību attīstība. Sirds slimības smēķē
tājiem ir ierasta problēma, jo sirds slimībām un 
HOPS ir kopīgs riska faktors – smēķēšana. Saasi
noties HOPS, saasinās arī citas slimības. Tieši 
uzliesmojuma laikā cilvēkam var attīstīties, pie
mēram, infarkts. Arī starp uzliesmojumiem HOPS 
pacientiem mēdz būt dažādas problēmas, tostarp 
svara zudums, depresija, osteoporoze u.c. HOPS 
pacienti biežāk slimo ar plaušu vēzi.
– Ja cilvēkam ir HOPS, vai viņa imunitāte ir 
novājināta un viņš ir uzņēmīgāks pret citām 
slimībām? 
– HOPS būtībā ir hronisks iekaisums, un līdz ar to 
imunitāte ir samazināta. Tādējādi cilvēks ir uzņē
mīgāks pret dažādām infekcijām. Ne velti HOPS 
pacientiem tiek ieteikta plānveida vakcinācija 
pret gripu un pneimokoku. Šī pacientu grupa ir 
uzņēmīgāka pret citām slimībām, turklāt infek
cijas slimības parasti tiek pārslimotas smagāk. Ja 
cilvēks bez hroniskām slimībām no gripas, visti
camāk, izveseļosies bez sarežģījumiem, tad HOPS 
pacientam tā var noritēt ļoti smagi.
– HOPS ir slimība, kas vairāk raksturīga attīs-
tības valstīm. Kāpēc tā tik strauji izplatās arī 
pie mums, kur dzīves līmenis ir samērā augsts?
– HOPS mūsu valstī vairāk ir saistīts ar smēķē
šanu. Attīstītās valstīs par HOPS galveno cēloni 
pieņemts uzskatīt smēķēšanu. Savukārt attīstības 
valstīs HOPS galvenais izcelsmes iemesls ir sliktie 
sadzīves apstākļi, piemēram, nekvalitatīvs kurinā
mais un kurināšanas paņēmieni. Mūsu valstī līdz 

90% gadījumu HOPS izraisa smēķēšana. Atliku
šie 10% ir saistīti ar arodfaktoriem un A1AT defi
cītu organismā.
– HOPS pacients valstij izmaksā dārgi, sākot 
ar medikamentu kompensāciju un beidzot 
ar darba stundu zaudēšanu slimības dēļ. Vai 
būtu vērts ieguldīt līdzekļus masveida kam-
paņās pret smēķēšanu?
– Neapšaubāmi, pret šo problēmu būtu jācīnās, 
jo smēķētājs kaitē ne tikai sev, bet arī cilvēkiem 
sev blakus un valstij, kura iegulda līdzekļus viņu 
ārstēšanā. HOPS pacientam zāles izmaksā vidēji 
40–60 eiro mēnesī. Pusi no tās summas apmaksā 
valsts. Turklāt smēķētāji parasti agrāk arī mirst. Ja 
mēs ieguldītu naudu izglītojošajā darbā jau tagad, 
tas noteikti atmaksātos nākotnē. Es domāju, ka 
ļoti svarīgi ir strādāt ar jauniešiem. Pašlaik pacienti 
smēķēšanu lielākoties atmet tikai tad, kad viņu 
stāvoklis ir kļuvis ļoti smags.
– Pēc aptuveniem aprēķiniem Latvijā ir 150 000 
cilvēku ar HOPS, bet tikai 25 000 ir diagnosti-
cēti un mazāk nekā 10 000 lieto zāles. Tātad, 
pat palielinot valsts līdzmaksājumu zālēm, 
ļoti daudzi pacienti paliktu nediagnosticēti.
– Tam ir dažādi iemesli. Pirmkārt, daudz kas ir atka
rīgs no paša pacienta. Smēķētājam elpas trūkums 
parasti attīstās pakāpeniski, un viņš pie tā pie
rod. Nav tā kā miokarda infarkta gadījumā, kad 
vienas dienas laikā stāvoklis krasi pasliktinās. Lai 
neizjustu diskomfortu, cilvēks ar HOPS vienkārši 
ierobežo savas ikdienas aktivitātes. Vislielākās 
neērtības ilgāku laiku ir saistītas ar klepu un krē
pām rītos. Bet ļoti daudzi smēķētāji uzskata, ka 
tas ir normāli. Pats cilvēks dažkārt neiedomājas, 
ka ir slims, pat nezina par tādas slimības esamību. 
Tāpēc pacientu izglītošana ir ļoti svarīga. Otrkārt, 
mūsu ārsti ne vienmēr iedomājas, ka klepojošam 
smēķētājam būtu nepieciešams pārbaudīt, vai 
viņam nav HOPS. Ļoti labi tiek ārstētas sirds slimī
bas, endokrīnās problēmas, bet pie ģimenes ārsta 
atnākušam smēķētājam ar klepu netiek pievērsta 
pietiekami liela uzmanība.
– Kādas ir HOPS diagnostikas metodes?
– Vispirms ir jāpievērš uzmanība simptomiem: 
elpas trūkumam, klepum, krēpu daudzumam, 
smēķēšanas stāžam, pacienta vecumam. Kā 
jau minēju, šobrīd lielākā daļa HOPS pacientu 
ir smēķējoši vīrieši vecumā virs 40 gadiem. Taču 
galvenā diagnostikas metode ir plaušu funkci
jas pārbaude. HOPS pacientam izmainās gaisa 
plūsma plaušās. Izmaiņas var noteikt ar spiro
metrijas palīdzību. Tās rezultāti ļauj konstatēt, 
ka notikusi sašaurināšanās jeb obstrukcija elpce
ļos ar gaisa plūsmas samazināšanos. Atkarībā no 

rezultātiem var noteikt HOPS pakāpi un nozīmēt 
atbilstošu ārstēšanu.
– Vai ir daudz gadījumu, kad cilvēks arī 
pēc HOPS diagnosticēšanas nemaina savu 
dzīvesveidu? 
– Jā, tādi gadījumi ir. Zāles HOPS ārstēšanai ir 
dārgas, un mūsu pacienti reizēm izvēlas nežē
lot naudu cigaretēm, savukārt medikamen
tiem naudas vairs nepietiek. Daudz ko varētu 
izmainīt kompensācijas sistēmas pārveidošana. 
Šobrīd tiek kompensēta tikai puse no HOPS 
medikamentu izdevumiem. Taču, ja mēnesī 
par zālēm jāpiemaksā 20–30 eiro, turklāt zāles 
būs jālieto visu mūžu, tad nereti tās tiek lietotas 
dažus mēnešus, un pēc tam terapija tiek patva
ļīgi pārtraukta.
– HOPS pacientiem ir pieejama arī skābekļa 
terapija. Minējāt, ka HOPS samazina skābekļa 
līmeni organismā, vai šī terapija ievērojami 
palīdz uzlabot pacientu dzīves kvalitāti un 
vai tā nepieciešama katram HOPS pacientam?
– Ja HOPS ir vieglā formā, tad skābekļa terapija 
nav vajadzīga. Tā varētu būt nepieciešama 5–10% 
HOPS pacientu, kuriem slimība ir attīstījusies līdz 
smagai vai ļoti smagai stadijai, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti. Reālajā dzīvē tas nozīmē, ka pacientam 
ir jāīrē skābekļa koncentrators, un, lai panāktu 
vēlamo efektu, jāizmanto tas vismaz 16 stundas 
dienā. Taču valsts šo dārgo terapiju nekompensē.
– Kā būtu iespējams ierobežot slimības attīs-
tību, lai pēc iespējas mazāk pacientiem būtu 
nepieciešama skābekļa terapija?
– Pie ārsta cilvēki nāk tad, kad stipri sāk ciest viņu 
dzīves kvalitāte, ir parādījušās izteiktas sūdzības, 
un HOPS jau ir attīstījies pārāk tālu. Mēs cīnāmies 
par to, lai ģimenes ārsti izmantotu plašāku diag
nostikas metožu loku un mums izdotos noķert 
HOPS kādā no sākumstadijām. Ja šajā posmā 
pacients atmet smēķēšanu un tiek adekvāti 
ārstēts, izdodas saglabāt viņa plaušu funkciju, 
un nākotnē nebūs tik izteiktu slimības simptomu.
– Kā jūs motivētu cilvēkus nākt un pārbaudīt 
savu plaušu veselību?
– Es domāju, ka galvenais ir izglītot tautu, jo ne 
visi zina par šo slimību. Vēl noteikti būtu plašāk 
jāizmanto spirometrija, kas palīdz HOPS diagnos
ticēt laikus. Izmeklēšana nav dārga un ir samērā 
vienkārša. Ģimenes ārstiem aktīvāk jāveic spi
rometrija riska grupas pacientiem. To varētu 
veikt arī visiem interesentiem, līdzīgi kā tas jau 
vairākkārt ticis darīt Pasaules Spirometrijas die
nas un HOPS dienas laikā. Šādas aktivitātes palī
dzētu mums atklāt ļoti daudz nediagnosticētu 
HOPS gadījumu.

Smēķē mazāk, 
elpo vieglāk

Attīstītās valstīs par HOPS galveno cēloni pieņemts uzskatīt smēķēšanu. Arī Latvijā līdz 90% gadījumu 
HOPS izraisa smēķēšana.
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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!
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“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.



24

Tauta unVeselība

Tauta unVeselība

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Lietošana: 
Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 g.v.: 
2 apvalkotās tabletes 3 x dienā.

Bezrecepšu medikaments.
Pirms lietošanas uzmanīgi 

izlasiet lietošanas instrukciju! 
Konsultējieties ar ārstu vai 

farmaceitu par zāļu lietošanu! 
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