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BEZMAKSAS
IZDEVUMS

Ginekoloģe stāsta, kā sievietei tikt galā ar ikdienas stresu, mežonīgo dzīves 
tempu un būt harmonijā ar sevi un apkārtējiem.

Sievietes ģimenes ārstu apmeklē biežāk nekā vīrieši. 
Par kādiem jautājumiem viņas parasti vēlas runāt?

ATRAST SASKAŅU UZTICĒTIES ĀRSTAM

4.–5. lpp.2. lpp.

BĪSTAMĀ MELANOMAKRŪTS VĒZISBEZ KAUTRĒŠANĀS
Kāpēc jāārstē urīna nesaturēšana. Parasta dzimumzīme vai liela problēma?Slimības ārstēšanā arvien labāki panākumi.

8.–9. lpp. 14. lpp.12. lpp.
Kā un cik ilgi lietot pretsāpju zāles.
JA ĻOTI SĀP

24. lpp.

Lai saglabātu labu veselību, nozīme ir daudziem faktoriem. Laba veselība samazina noteiktu slimību attīstības risku. Tās ir 
gan sirds slimības, gan insults, gan dažādi vēža veidi. Centieties darīt vairāk, lai jūs un jūsu ģimene būtu vesela!

Ēdiet veselīgi!

Vesela, laimīga sieviete

Esiet fiziski 
aktīvas!

Nometiet svaru, ja jums ir 
liekie kilogrami!

Sargājiet 
savu ādu!

Izvēlieties 
drošu seksu!

Nesmēķējiet!
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ANNA KALNIŅA

Šodien, kad laiks šķiet ritam aizvien 
ātrāk, kad viens no galvenajiem moti-
vētājvārdiem ir «jāpaspēj», kad nemitīgi 
pieaug prasības gan pret dzīvi kopumā, 
līdz ar to arī pret citiem un sevi pašu, ir 
jāatrod brīdis apstāties un ieklausīties 
savā organismā.

Par to, ko ikdienas stress nodara sievietei, un kā 
atrast līdzsvaru starp dzīvi un sevi pašu, Sievietes 
Veselības Avīzei stāsta ginekoloģe Dace Matule, 
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu aso-
ciācijas prezidente.

– Kāda bija sieviete pirms gadiem desmit un 
kāda viņa ir šobrīd? Kas ir būtiski mainījies? 
Vai sievietes bioloģiskie procesi visos gadsim-
tos norit vienādi?
– Sievietei, kurai pirms desmit gadiem bija divdes-
mit gadu, šobrīd ir trīsdesmit. (Smaida.) Šobrīd pa 
visiem logiem, durvīm, atslēgas caurumiem un 
peļu alām nāk ļoti daudz informācijas. Tā ir kon-
kurējoša, izglītojoša, apņemoša. Līdz ar to ir viegli 
iestigt informācijā vēl vairāk nekā līdz ceļiem un 
grūti atrast to, kas ir individuāla, nav komerci-
alizēta un derētu tieši viņai, konkrētai sievietei. 
Atnāk paciente un sūdzas par seksualitātes prob-
lēmām. Izrādās, problēmas nav viņai, bet partne-
rim, kurš vēlas dzīvot pēc video, ko drīkst skatīties 
pēc 18 gadu vecuma…
Šobrīd ļoti raksturīgi, ka ir sievietes, kuras pastip-
rināti rūpējas par savu veselību, kur, protams, 
nepieciešamas arī finanses. Jā, ir profilaktiskie 
izmeklējumi konkrētām slimībām, kuri patiešām 
ir nepieciešami, piemēram, mamogrāfija, dzem-
des kakla skrīnings, zarnu pārbaudes u.c., taču 
pārējā profilakse, manuprāt, ir veselīgs dzīves-
veids un izbēgšana no pārlieku liela stresa, kas 
ietekmē visu organismu.
Varētu teikt, ka šī ir īsziņu paaudze, kas aizsūta 
pāris klikšķu un arī atbildi vēlas saņemt uzreiz, 
nevis gaidīt vēstuli nedēļām kā agrāk. Sieviete 
atnāk pie ārsta un saka, ka viņai acīmredzot ir 
problēmas, jo jau pāris mēnešu nav iestājusies 
grūtniecība. Taču nevar aizsūtīt ķermenim īsziņu 
un pieprasīt, lai šonedēļ saražo grūtniecību…
Šobrīd jaunības kulta apstākļos sievietei ir grūti 
saprast, ja ārsts saka: pēc 40 gadu vecuma ir 
grūti kļūt par jauno māmiņu. Dabas uzstādī-
jumi gadsimtu gaitā nav mainījušies, iznēsāt 
bērnu paredzēts gados jaunām sievietēm, bet 

mēs nevēlamies ar to samierināties. Tāpēc aiz-
vien advancētāki kļūst mākslīgās apaugļošanas 
pakalpojumi. Bet ir jautājums, cik tas ir ētiski – 
mēģināt apmuļķot dabu.
– Kādi ir jūsu novērojumi – kāds šobrīd ir sie-
vietes psihoemocionālais stāvoklis?
– Šobrīd mēs mēģinām ielēkt visos vilcienos 
neatkarīgi no tā, vai pēdējais vagons ir vai nav 
redzams. Dzīves temps ir mežonīgs. Ir sajūta – 
ja nepagūsi, tad tevis nebūs. Un tas rada nepār-
trauktu stresu.
Kad mēs pēdējo reizi esam uzrakstījuši vēstuli ar 
roku vai atklātnīti, nevis ar vienu ziņu Facebook 
apsveikuši visas sev zināmās Ievas? Tomēr ir dau-
dzi cilvēki, kas mūsdienās spēj iztikt bez elektro-
niskajiem sakaru līdzekļiem, viņi spēj nošķirt to, 
kas viņiem ir svarīgs, līdz ar to dzīvo ar zemāku 
kortizonā, stresa hormona, līmeni. Jāatbild sev, 
kas ir tas, kas izraisa stresu. Ja to var mainīt, tad 
maini. Ja ne – beidz «cepties». 15 minūšu garajā 
ārsta vizītē ne vienmēr var saprast sievietes slik-
tās pašsajūtas iemeslus – ka patiesībā prob-
lēmu rada tas, ka viņa ir nelaimīga attiecībās un 
jūtas nenovērtēta.
– Kas būtu svarīgākais sievietei jebkurā 
vecumā, lai dzīve pārsvarā tiktu dzīvota ar 
plusa zīmi?
– Ikdienas stress veidojas tad, ja cilvēks nejūtas lai-
mīgs. Tad, ja sieviete dara to, kas viņai patīk, dara 
to no sirds, viņai jāsajūt, ka tas tiek novērtēts – vai 
nu ar elementāru paldies, vai kā citādi. Arī mājās. 
Nedrīkst būt kā darbavietā, kur cītīgi strādā, bet 
algas dienā saņem ko nožēlojamu. Mani ļoti sat-
rieca kāda reklāma televīzijā, kas aicina aizņem-
ties, ja nepietiek līdz algai. Bet reklāmā – solīda, 

kopta sieviete, iespējams, skolotāja. Tā ir reāla 
situācija mūsdienās – esi nostrādājis 25 gadus, 
bet vienalga līdzekļu no algas līdz algai nepie-
tiek. Loģiski, ka cilvēks jūtas nelaimīgs un stresā, 
un atkal veidojas kortizols, kas grauj mūsu vese-
lību. Cilvēkam ir jābūt novērtētam.
– Cikliskas norises ir viscaur dabā – tāpat 
kā sievietes organismā… Kā dzīvot saskaņā 
ar sievietes ciklu un izmatot tā sniegtās 
priekšrocības? 
– Sievietes cikls nav kā pulkstenis, tas ir ļoti indivi-
duāls un atkarīgs no daudziem faktoriem. Mens-
truācijas ir kaut kas simbolisks, kaut kas tāds, kas 
sievietei ir jāsvin – tas ir karogs, kas uzvilkts mastā 
par godu tam, ka sācies jauns mēnesis. Cikla vidū 
sieviete ir skaistāka, viņā ir kaut kas fascinējošs, ko 
rada auglīgās enerģijas pieplūdums, viņa smaržo 
un zied, pievilinot visus taureņus… Ja šajā laikā 
olšūnas apaugļošanās nav notikusi, sākas pār-
domu laiks, gatavojoties nākamajai ovulācijai…
– Sievieti pirmsmenstruālajā ciklā pavada 
dažādas sūdzības, diskomforts, nervozitāte. 
Kā var šo periodu pavadīt kvalitatīvāk?
– Apmēram 80% sieviešu jūt kādu no premens-
truālā sindroma (PMS) pazīmēm – garastāvokļa 
izmaiņas, tūsku, krūšu dziedzeru sāpes, miegai-
nību. Tas nozīmē, ka organisms reaģē uz hor-
monu svārstībām. Sākoties jaunam ciklam, šīs 
sajūtas pāriet.
Sievietēm, kas lieto hormonālās kontracepcijas 
līdzekļus, šādu hormonu svārstību un to izrai-
sīto reakciju parasti nav, jo nav cikliskuma un 
organisms ir tādā kā stand-by režīmā. Tabletes 
nodrošina menstruācijām līdzīgu asiņošanu, taču 
nav PMS sajūtu. Ja sieviete sūdzas par fiziski un 

psiholoģiski ļoti smagu PMS, viņai var rekomendēt 
lietot hormonālo kontracepciju. Bet, ja sūdzības 
ir maigākas, tad no cikla 14. dienas var ieteikt lie-
tot magnija, agnus castus preparātus, kas kopā ar 
melno šokolādi un sabalansētu uzturu ļauj izvai-
rīties no nepatīkamām parādībām.
– Vai starp ikdienas stresu un PMS simpto-
miem ir kādas sakarības?
– Reizēm ir tā, ka sieviete sūdzas par veselī-
bas problēmām, nogurumu, reiboņiem, šķidru 
vēdera izeju utt., bet īstenībā tā ir nevis slimība 
vai PMS, bet gan organisma signāls, ka ķermenis 
vairs netiek galā ar stresu. Ja to rada nenovēršami 
faktori, piemēram, tuva cilvēka slimība, ilgstoši 
konflikti darbā, krīze, tad ir sliktāk. Taču to ikdie-
nas stresa daļu, ko radām paši sev, mēs varam arī 
menedžēt. Gribot būt labas, mēs uzkraujam sev 
tādu nastu, ka mūs pašas zem tās vairs neredz. 
Taču nevajadzētu pieļaut, lai tādi sīkumi kā neglu-
dinātās veļas kaudze vai neravēts dārzs saskalda 
mūsu dzīvi.
– Kā magnijs var amortizēt PMS simptomus?
– Magnija darbības spektrs ir plašs. Tas pieda-
lās vairāk nekā 350 dažādās bioķīmiskās reakci-
jās organismā, tostarp hormonu un gremošanas 
fermentu ražošanā, tas ietekmē sirds un mus-
kuļu, nervu sistēmas, nieru un aknu darbību u.c. 
PMS gadījumā tas uzlabo nervu impulsu pār-
vadi, samazina ķermeņa tūsku, normalizējot 
šķidruma līdzsvaru organismā, pozitīvi ietekmē 
vēdera izeju, novērš krūšu sāpes, galvassāpes, kā 
arī uzlabo vispārējo pašsajūtu un miegu. Tomēr 
nedrīkst aizmirst arī par dzelzi un D vitamīnu – 2/3 
Eiropas sieviešu nogurums var būt saistīts arī ar 
dzelzs trūkumu organismā, ko izraisa ikmēneša 
menstruēšana. Ja magnija trūkums tiek noteikts 
nevis absolūtos skaitļos, bet pēc simptomiem, tad 
par dzelzs trūkumu organismā var pārliecināties, 
asinsanalīzēs nosakot feritīna līmeni.
Sākot lietot hormonālās kontracepcijas līdzek-
ļus, pirmajos mēnešos var būt novērojami nelieli 
blakusefekti, ko arī var veiksmīgi koriģēt ar mag-
nija terapiju.
– Izklausās, ka magnijs jālieto praktiski jeb-
kurai sievietei?
– Nē, tā gluži nav, bet objektīvai informācijai būtu 
jāliek aizdomāties, vai gadījumā magnijs nav tas, 
kā organismā trūkst. Cits jautājums – varbūt prob-
lēmas cēlonis ir cits, nevis magnija deficīts.
– Ja magnija trūkumu nosaka pēc simpto-
miem, vai sieviete nevar pārspīlēt ar mag-
nija lietošanu, ja patiesībā tomēr organismā 
tā ir pietiekami?
– Ja sieviete magniju lieto atbilstoši devām, 
kas norādītas uz iepakojuma, tad pārdozēt 
nav iespējams.
– Kāda ir pilnvērtīgas dzīves formula, lai sie-
vietei būtu aizvien mazāk deficītu – magnija 
deficīta, laimes hormona deficīta?
– Galvenais ir atrast līdzsvaru, nesaskaldīt dzīvi 
sīkumos un atrast laiku arī tam, kas patīk un ko 
darīt ar prieku. Jābūt sabalansētam miega, patī-
kamu fizisko aktivitāšu režīmam, kā arī veselīgam 
uzturam. Jāatrod laiks sarunām ar draudzenēm, 
teātra apmeklējumam un citām izklaidēm, jo lai-
mei vajag maz. Ja cilvēks vismaz 15 minūtes dienā 
jutīsies laimīgs un smiesies, stresa līmenis ievēro-
jami pazemināsies.

DZĪVESVEIDS

Tauta unVeselība

Netērēt dzīvi sīkumos
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Dace Matule: «Ir 
profilaktiskie 
izmeklējumi kon-
krētām slimībām, 
kuri patiešām 
ir nepiecie-
šami, piemēram, 
mamogrāfija, 
dzemdes kakla 
skrīnings, zarnu 
pārbaudes u.c., 
taču pārējā profi-
lakse, manuprāt, 
ir veselīgs dzī-
vesveids un 
izbēgšana no 
pārlieku liela 
stresa, kas 
ietekmē visu 
organismu.»
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Sievietes  veselības avīzes izdošanu atbalsta:
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4 RUNĀ ĢIMENES ĀRSTS

EVITA HOFMANE

Aptauju dati vēsta, ka sievietes nereti 
savu veselības stāvokli atzīst par slik-
tāku nekā aptaujātie vīrieši. Kamdēļ 
tā, un par to, kāda ir sieviešu vese-
lība ģimenes ārsta skatījumā, runā-
jam ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu 
asociācijas prezidenti, ģimenes ārsti 
Līgu Kozlovsku.

– Kas biežāk ver ģimenes ārsta kabineta dur-
vis – sievietes vai vīrieši?
– Sievietes pie ģimenes ārsta griežas daudz 
biežāk nekā vīrieši. Salīdzinoši arī vairāk vēlas 
runāt par dažādiem jautājumiem, kas saistīti 
ar ģimenes plānošanu, sūdzībām par soma-
tiskām slimībām un fiziskām kaitēm. Sievie-
tes arī nedaudz vairāk sūdzas par stresu, jo ļoti 
bieži viņām ģimenē jātiek galā ar dažādām soci-
āli ekonomiskām problēmām, nerunājot par 
bērnu audzināšanu un ar to saistītajiem jautā-
jumiem. Nereti sievietei plecos uzkrauta gana 

smaga nasta, un pie ģimenes ārsta viņa atnāk, 
lai par to pastāstītu, meklētu un atrastu palī-
dzību. Vīrieši parasti pēc dabas ir introvertāki 
un ģimenes ārstu tik bieži neapmeklē, ja vien 
viņiem nav kāda hroniska slimība, kas prasa 
regulāru uzraudzību. Pirmā reize, kad vīrietis 
atnāk pie ārsta un sāk stāstīt par savām kai-
tēm, bieži ir vēlāk, nekā to darītu sievietes. Es 
negribu teikt, ka vīriešiem ģimenes dzīve vai 
dzīve vispār ir vieglāka. Tāpat viņus māc sociāli 
ekonomiskās problēmas, depresija un visas no 
tās izrietošās sekas. Viņi bieži savas problēmas 
sāk risināt ar alkohola palīdzību.
– Kādam vajadzētu būt labam ģimenes 
ārstam, lai veselības problēmu gadījumā 
cilvēks droši vērstos pēc palīdzības?
– Bieži vien par savām fiziskās un garīgās 
veselības problēmām cilvēks izstāsta ģime-
nes ārstam. Ārsts ir uzticības persona. Tāpat 
arī pārrunājam sensitīvos intīmās dzīves jau-
tājumus, un ir labi, ja ģimenes ārsts spēj atbil-
dēt. Tas ir atkarīgs no zināšanām un labām 
saskarsmes prasmēm. Ģimenes ārsta prakses 
prestižs ir atkarīgs no tā, cik ģimenes ārsts ir 
zinošs un spējīgs palīdzēt. Lauku iedzīvotā-
jiem urologa, ginekologa un citu speciālistu 
pieejamība nav tik vienkārša, kā tas ir galvas-
pilsētā, tāpēc iespēju robežās mums ir jāpalīdz 

arī šajos gadījumos. Laba ārsta slava aizies no 
mutes mutē.
Ģimenes ārsts sievietei var palīdzēt dažādās 
jomās, ir jābūt kompetentam arī sociālo prob-
lēmu risināšanā. Tā ir ļoti liela laime, ja sav-
starpējās attiecības turpinās mūža garumā: 
ģimenes ārsts konsultē grūtniecības, pirms-
dzemdību un pēcdzemdību periodā, pastāsta, 
ko sievietei vajadzētu ievērot, uz kādām pār-
baudēm aiziet, kādu kontracepcijas metodi 
izvēlēties pēcdzemdību periodā. Katrai sievie-
tei ir īpašie jautājumi par viņas pašas, bērnu un 
pārējo ģimenes locekļu veselību.
Ir gadījumi, kad mēs varam palīdzēt medicīniski 
vai ar padomu, bet citkārt palīdzēt nespējam, 
jo nevaram dzīvot konkrētā pacienta dzīvi. Ir 
dažādi ģimenes apstākļi, šķiršanās, bezdarba 
jautājums. Tās ir likstas, kas ietekmē fizisko, 
garīgo un seksuālo veselību. Mēs varam dot 
padomu, kā kaut vai nedaudz mazināt problē-
mas, bet, ja nemainās apstākļi, ir ilgstošs stress, 
tas ļoti nopietni ietekmē sievietes veselību.

– Jūs ikdienas darbā satiekat visu vecumu 
pacientes. Par ko visbiežāk sūdzas sievietes?
– Ne vienmēr viņas nāk ar sūdzībām. Piemē-
ram, jaunas meitenes stāsta, ka viņām ir parā-
dījies draugs, un viņas ir ļoti laimīgas. Tad mēs 
runājam par pretapaugļošanās līdzekļiem. Vis-
biežāk tie ir prezervatīvi, bet citas jaunās sievie-
tes izvēlas kombinēto orālo kontracepciju vai 
hormonālo spirāli. Viņas ģimenes ārsts sūta pie 
ginekologa. Dažkārt atnāk pusaudze, kurai ir 
pārtrūkušas attiecības ar draugu, un viņa smagi 
pārdzīvo, izjūt lielas pašvērtības problēmas. Tad 
var rasties mēnešreižu cikla izmaiņas. Ir pusau-
dzes, kuras ļoti pārdzīvo par ādas problēmām. 
Katrai ir jāsniedz padoms.
Diemžēl reizēm par kontracepciju tiek aiz-
mirsts, kas ir par iemeslu neplānotai grūtnie-
cībai vai seksuāli transmisīvajām slimībām. 
Parādoties simptomiem, noteikti ir jānāk pie 
ārsta, jāsadarbojas ar citiem speciālistiem: 
dermatovenerologu, bērnu ginekologu, 
ginekologu. Neplānota grūtniecība Latvijā 

(arī sievietēm līdz 18 gadu vecumam) nav 
nekāds retums.
20–30 gadus vecās sievietes parasti ir visve-
selākās. Arī ar viņām mēs runājam par parei-
zās kontracepcijas izvēli. Pati sieviete izvēlas 
izsargāšanās metodi, bet ģimenes ārsts dod 
padomu, informāciju, kādas ir iespējas. Vai tie 
ir prezervatīvi, ja pastāv seksuāli transmisīvo sli-
mību risks, nav pastāvīga drauga. Vai kāda cita 
kontracepcijas metode, ja sievietei ir pastāvī-
gas attiecības. Šajā vecumā daudzas sievietes 
plāno grūtniecību. Latvijā ir vērojama tendence, 
ka sievietes pirmdzemdētājas kļūst vecākas. 
Tagad sievietes vidējais vecums, pasaulē nākot 
pirmajam bērnam, ir 27–28 gadi.
Protams, arī šajā vecumā sievietēm mēdz būt 
dažādas hroniskas slimības, un viņām nepiecie-
šama regulāra ģimenes ārsta un citu speciālistu 
aprūpe. Pie ģimenes ārsta griežas arī pāri kon-
sultācijai par neauglības problēmām. Viņi gadu 
vai ilgāk ir dzīvojuši bez izsargāšanās, bet pie 
gaidītā bērniņa tomēr netiek. Ārstam ir jāzina, 

Līga Kozlovska: «Bieži vien par savām fiziskās un garīgās veselības problēmām cilvēks izstāsta ģimenes ārstam. Ārsts ir uzticī-
bas persona. Tāpat arī pārrunājam sensitīvos intīmās dzīves jautājumus, un ir labi, ja ģimenes ārsts spēj atbildēt. Tas ir atkarīgs 
no zināšanām un labām saskarsmes prasmēm.»
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Kādas mēs esam? Sievietes veselība ģimenes ārsta acīm

Ģimenes ārsta prakses 
prestižs ir atkarīgs no 
tā, cik ģimenes ārsts 
ir zinošs un spējīgs 
palīdzēt. Lauku 
iedzīvotājiem urologa, 
ginekologa un citu 
speciālistu pieejamība 
nav tik vienkārša, kā 
tas ir galvaspilsētā, 
tāpēc iespēju robežās 
mums ir jāpalīdz arī 
šajos gadījumos. Laba 
ārsta slava aizies 
no mutes mutē.
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kādi izmeklējumi jāveic, jāsūta pie ginekologa 
un urologa, lai var noteikt, kādas problēmas 
izraisījušas neauglību.
30–40 gadu vecumā arī tiek risināti grūtniecī-
bas, neauglības, ģimenes plānošanas un kontra-
cepcijas jautājumi. Ļoti labi, ja ģimenē bērniņš 
ir gribēts un plānots. Tad šis laiks ir viens no lai-
mīgākajiem sievietes un vīrieša dzīvē.
– Bet ne visiem ir ģimenes. Ir cilvēki, kas 
to nevēlas.
– Katram ir savs dzīves ceļš. Var būt tā, ka sie-
vietei nav bērnu, arī vīrietis var būt palicis 
viens. Dzīve ir viena, un tā ir jādzīvo pilnvēr-
tīgi. Balanss starp fizisko un garīgo veselību ir 
ļoti svarīgs. Pamatlietu sakārtošana bieži vien 
neprasa lielus līdzekļus: tā ir kustēšanas svaigā 
gaisā, atpūta, miegs un pareizi ēšanas para-
dumi. Jāatceras, ka var ēst visu, tikai bez pār-
mērībām. Var iedzert arī glāzi alus vai vīna. Ar 
smēķēšanu ir citādi, jo tā vienmēr kaitē vese-
lībai. It īpaši, ja tas tiek darīts ilgstoši, daudzu 
gadu garumā. Tam noteikti būs paliekošas sekas 
uz veselību, un paaugstināsies daudzu slimību 
attīstības risks. Šī atkarība, tāpat kā alkohols 
un narkotikas, ir ļoti kaitīga gan vīriešiem, gan 
sievietēm. HIV un AIDS jomā Latvija ir Eiropas 
līdere. Visbiežāk inficēšanās notiek seksuāli 
transmisīvajā ceļā, tāpēc ir ļoti atbildīgi jāiztu-
ras pret savu seksuālo dzīvi. Milzīgs HIV un AIDS 
risks ir intravenozo narkotiku lietotāju vidū.
– Kādas problēmas parasti ir vecākiem 
cilvēkiem? 
– Pēc 50 gadu vecuma sākas valsts apmaksā-
tās un organizētās vēža skrīninga programmas, 
uz kurām sievietes tiek aicinātas, lai izvērtētu 
dzemdes kakla un krūts vēža riskus, kā arī mudi-
nāti doties gan vīrieši, gan sievietes, lai izvēr-
tētu zarnu vēža riskus. Tiek risinātas dažādas 
attiecību problēmas, ir jābūt gataviem runāt par 
izmaiņām, kas ar sievietēm notiek menopauzes 
laikā. Vīriešiem šo periodu sauc par andropauzi. 
Par menopauzi tiek daudz runāts un rakstīts, 
par andropauzi dzirdam retāk, bet arī vīrieši 
jūt šo periodu: garastāvokļa izmaiņas, prosta-
tas slimības, hormonālās izmaiņas izraisa arī 
sirds asinsvadu slimību saasinājumus. Hormo-
nālās izmaiņas var ietekmēt svaru, var attīstīties 
cukura diabēts. Vīriešiem un sievietēm, kuri ir 
ilgstoši smēķējuši, saasinās hroniska obstruk-
tīva plaušu slimība (HOPS), elpas trūkums, aiz-
dusa, klepus. Menopauzes izraisītie pārejas laika 
simptomi cilvēkiem mēdz izpausties ļoti smagi 
un būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti.

Es visus cilvēkus aicinātu vismaz reizi gadā 
atnākt pie ģimenes ārsta un izrunāties pat tad, 
ja nav nekādu sūdzību. Profilaktiskajā apskatē 
mēs pārbaudām ne tikai fizisko veselību, bet arī 
runājam par dzīvesveida jautājumiem. Parasti 
veselīgs dzīvesveids neko daudz neizmaksā, 
bet prasa lielu piespiešanos.
Nereti cilvēkiem nepārtrauktā problēmu gūzma 
liek atlikt vizītes pie ģimenes ārsta. Tāpat uzai-
cinājumi uz valsts apmaksāto skrīningu iegulst 
plauktā. Cilvēks domā: vēlāk, aiziešu pie ārsta 
kādu citu dienu. Tā paiet vairāki gadi, un tad jau 
kāda slimība var būt ielaista. Es aicinu izman-
tot valsts dotās iespējas gan attiecībā uz profi-
laktiskajām pārbaudēm, gan uz vēža skrīninga 
programmām. Tā ir iespēja, kā bez maksas 
varam cilvēkiem palīdzēt.
– Vai mēdz būt tā, ka vīrs atved savu sievu 
pie ģimenes ārsta? Parasti jau ir otrādi.
– Ir tādi gadījumi, bet noteikti retāk. Sievietes 
ir aktīvākas, bieži vien atnāk pie ārsta vīrieša 
vietā, uzskaita visus viņa simptomus. Reizēm 
man sievai ir jālūdz, lai mēs ar viņas vīru par 
viņa veselību varam parunāt vieni paši. Ir arī 
gadījumi, kad vīrietis atnāk uz konsultāciju 
un jautā par savas draudzenes kontracepciju, 
prasa izrakstīt recepti. Pirmajā reizē es vien-
mēr saku, ka būtu labi meitenei atnākt pašai, 
jo ir jāizvērtē viņas veselības stāvoklis, var-
būt ir kādi riski. Neredzot meiteni, to nemaz 
nevar novērtēt.
Grūtniecības laikā sieviete bieži vien nāk ar 
ģimeni. Kopā ar vīru un bērniem klausās augļa 
sirdspukstus. Šīs konsultācijas ir ļoti sirsnīgas, 
jo tas ir cerību un atbalsta laiks. Ļoti svarīgi, lai 
pēc katras konsultācijas pacienti tiktu pavadīti 
ar vārdiem, ka viņi ir atkal gaidīti.
Ģimenes ārsti cieši sadarbojas ar citiem spe-
ciālistiem. Piemēram, ja sievietei ir bijušas 
daudzas dzemdības, viņai var būt urīna nesa-
turēšana, kas arī samazina dzīves kvalitāti. 
Sieviete slikti jūtas, nevar pat paklepot, jo 
uzreiz nekontrolēti izdalās urīns. Arī vīriešiem 
mēdz būt urīna nesaturēšana, kas saistīta ar 
prostatas adenomu jeb labdabīgu prostatas 
hiperplāziju. Vīrieši par to runā retāk, bieži 
vien tikai tad, kad viņi vairs nevar izturēt. Uri-
nēšanas problēmas, nesaturēšana var ietekmēt 
libido, izraisīt seksuālās funkcijas traucējumus. 
Ģimenes ārstiem ir jābūt gataviem sniegt atbil-
des uz dažādiem jautājumiem, jo mūsu galve-
nais uzdevums ir palīdzēt.
Ģimenes ārsts, tāpat kā jebkurš speciālists, 
nevar būt Dieva vietā. Mūsu padoms un palī-
dzība negarantē to, ka cilvēks dzīvos sveiks un 
vesels līdz simts gadu vecumam. Tomēr mēs ar 
savām zināšanām varam ļoti daudz palīdzēt, lai 
cilvēks neapmeklētu nevajadzīgi daudz konsul-
tāciju un izmeklēšanu, bet tiktu pie īstā ārsta 
īstajā laikā. Tad viņš būs apmierināts ar vese-
lības aprūpi. Šobrīd dažādu iemeslu dēļ ārstu 
konsultāciju un izmeklējumu pieejamība ir 
apgrūtināta, daudzi nevar atļauties veikt līdz-
maksājumu, nerunājot par maksas pakalpoju-
miem. Daudzi cilvēki nevar apmeklēt ārstu, jo 
dzīvo laukos, kur ir ļoti slikta sabiedriskā trans-
porta satiksme, piemēram, var pa dienu aiz-
braukt uz pilsētu, bet nav ar ko vakarā nokļūt 
mājās. Šīs problēmas būtiski apgrūtina medicī-
nas pakalpojumu pieejamību. Ģimenes ārstam 
ir jābūt kā koordinatoram starp dažādiem vese-
lības aprūpes posmiem. Ja ārsts būs zinošs, 
pacients jutīs, ka par viņu rūpējas.

– Nereti dzirdam, ka daudzu slimību cēlo-
nis ir stress. Kā tikt ar to galā un dzīvot 
mierīgāk? 
– Ir labais un sliktais stress. Nosacīti labais stress ir 
virzītājspēks. Piemēram, pirms kādas nopietnas 
sarunas, darba intervijas, lasot lekciju, ir nemiers, 
satraukums, kā viss noritēs. Cilvēks savā prātā 
sagatavojas, kā viņš runās, ko darīs, un tad visbie-
žāk var gūt labus panākumus. Ja ir bailes pirms 
kādas sarunas, tad ir svarīgi, lai saruna tiešām 
notiktu. Bailes uzsākt sarunu ilgstoši rada trauk-
smi un nemieru, tāpēc to labāk veikt pēc iespējas 
ātrāk. Nepatīkamās lietas jārisina neatliekot. Liela 
māksla ir veidot cieņas pilnas attiecības, neaiz-
mirst, ka nedrīkst aizskart otru cilvēku. Var teikt, 
ka nepiekrīt otra viedoklim, neatbalsta rīcību, 
bet neaizskart personiski. Arī tad, ja otrs neat-
bild tādā pašā veidā, pēc sarunas būs ganda-
rījums, ka sarunas laikā esi uzvedies cieņpilni. 
Arī, ja sarunai nav pozitīvu rezultātu, vismaz ir 
iegūta skaidrība, jo tā savā veidā sniedz mierinā-
jumu. Nevajag izvairīties no neizbēgamiem noti-
kumiem, jo tad ilgstoši esam pakļauti stresam. 
Stress var arī stimulēt pārvarēt grūtības, piemē-
ram, studentiem nokārtot eksāmenus vai iegūt 
autovadītāja tiesības. Arī tad, ja ir pieredzēta 
neveiksme, ir jāceļas un jāiet tālāk.
Ja stress ir saistīts ar neatgriezeniskām lietām, 
piemēram, tuva cilvēka zaudējumu vai šķir-
šanos, ir jāpieņem notikušais, un ir nepiecie-

šams sērošanas un zaudējuma apzināšanās 
laiks. Ārsta pienākums ir palīdzēt saprast, ka 
šis adaptācijas laiks ir vairāki mēneši. Ja adap-
tācijas periods ieilgst, tas atstāj iespaidu uz 
psihisko veselību, nerunājot par to, ka saasi-
nās hroniskās fiziskās slimības. Ja cilvēks jūt, ka 
netiek ar sevi galā, tad viņam jau pēc nedēļas 
ir jānāk pie ārsta.
Stress var izraisīt smagu depresiju. Vienalga, 
vai tas ir bijis vienreizējs, smags stress, vai arī 
ilgstošs stresa stāvoklis, ja cilvēkam ir darba 
nespēja, dzīves interešu zudums, nomāktība, 
zudusi pašvērtības sajūta, naktīs moka bez-
miegs, tad tā ir nopietna slimība, kas jāārstē. 
Ir cilvēki, kuriem rodas ēšanas traucējumi: 
viens ēd ik pēc stundas, cits neēd visu dienu. 
Stresa menedžments ir katram savs. Ja uztrau-
kuma cēlonis ir eksāmens, kuru noliekot, esi 
laimīgs un gandarīts, vai tad, ja ir pieredzēta 
neveiksme, tomēr spēj izvirzīt sev jaunus mēr-
ķus un uzdevumus, ko gribi veikt, tad viss ir 
kārtībā – tu tiec ar sevi galā. Ja nespēj tikt ar 
sevi galā divas nedēļas, mēnesi, netiec vaļā no 
uzmācīgām domām par savu rīcību, vai tieši 
otrādi – ir tik liela nomāktība, ka pēc stresa 
pilnā notikuma neko nespēj darīt, tad noteikti 
jāmeklē palīdzība pie ģimenes ārsta. Viņš vai 
un palīdzēs pats, vai varbūt nosūtīs pie psihi-
atra vai psihoterapeita.
Sievietēm bieži vien ir stresa izraisīti simp-
tomi, jo psihiskās veselības problēmas nereti 

izpaužas kā fiziskās veselības problēmas. Ir tā 
saucamās depresīvās sirds sāpes, depresīvās 
muguras sāpes, depresīvās olnīcu sāpes. Cil-
vēkam stress un emocionālā līdzsvara traucē-
jumi ir tik lieli, ka viņš to izjūt kā fiziskas sāpes. 
Sievietes mēdz teikt: «Man nav stresa, depre-
sijas, es esmu ļoti mierīga, bet galva gan man 
bieži sāp.» Protams, sāpes var izraisīt arī liela 
fiziska pārslodze. Pacienti ļoti bieži vēršas pie 
mums ar muguras sāpēm. Bieži nāk ar dažādām 
akūtām vīrusu saslimšanām. Sievietes sūdzas 
par saspringuma galvas sāpēm, ko izraisījusi 
liela pārslodze, ilgs darbs pie datora, nepareiza 
poza sēžot. Šajos gadījumos ļoti bieži vienkārši 
ir vajadzīga atpūta un miers. Daudzu slimību 
pamatā ir arī nepareiza stāja. Tā var būt iemesls 
gan galvas un spranda, gan sirds, gan muguras 
un kāju sāpēm.
– Ir cilvēki, kuri traucas pa dzīvi kā ātrvil-
ciens, nespējot apstāties un piebremzēt, 
lai atpūstos. Tuvinieki nereti raizējas, ka, 
dzīvojot pastāvīgā skrējienā, viņi nodara 
ļaunumu savai veselībai.
– Šī problēma bieži vien ir saistīta ar audzinā-
šanu. Ir cilvēki, kuriem vēlme pēc perfekcio-
nisma ir ģimenē ieaudzināta no bērna kājas, 
un vēlāk tas pārtop vēlmē visu kontrolēt, kas 
arī nav labi. Darbā šiem cilvēkiem gribas darīt 
pēc iespējas vairāk un labāk, viņi ļoti pārdzīvo 
neveiksmes un to, ko nav izdevies sasniegt. Tas 
ir kā apburtais loks. Viņi nespēj nospraust robe-
žas, aizsargāt savu veselību un arī savu tuvāko 
labsajūtu, jo viņi cieš līdz ar mums. Tas var beig-
ties ar nopietnām sirds slimībām, izdegšanas 
sindromu, kam seko depresija.
– Kā pārliecināt skrējējus, ka rimtāks dzī-
ves ritms ir ne tikai iespējams, bet pat 
nepieciešams? 
– Darbaholisms arī ir sava veida atkarība, tāpat 
kā smēķēšana, alkoholisms, azartspēļu atka-
rība. Mainīt dzīvi var tikai ar prātu, ja parā-
dās motivācija to darīt. Cilvēkiem šo klikšķi 
var izraisīt dažādi cēloņi. Var mainīties vadī-
tājs, kurš maina darba stilu. Bet vislabāk būtu, 
ja cilvēks strādātu komandā, kur viens otru 
pieskata un ir laba komunikācija par darba 
un brīvā laika jautājumiem. Tomēr bieži vien 
motivācija kaut ko mainīt rodas tikai tad, kad 
jau ir noticis kaut kas slikts. Ļoti bieži šie cilvēki 
nepieņem vienkāršus padomus, ja nu vienīgi 
izdodas viņus ieinteresēt ar kaut ko ļoti īpašu. 
Varbūt tās ir pilnīgi jaunas attiecības darbā 
vai ģimenē, varbūt jaunas intereses. Tomēr 
bieži vien tāpat kā visu lielu atkarību gadījumā 
izmaiņas nāk tikai tad, kad ir bijis kāds liels, 
varbūt pat neatgriezenisks notikums. Mana 
pieredze vēsta, ka cilvēks, kurš daudzus gadus 
smēķējis, neatsakās no šī kaitīgā paraduma, 
kamēr nedabū infarktu vai insultu. Ar alkohola 
lietošanu un datoratkarību ir vēl sarežģītāk. 
Mūsu tehnoloģiju laikmetā darbs ļoti bieži ir 
saistīts ar datoriem. Un kādā brīdī kļūst grūti 
pateikt, vai tu strādā, vai tev jau ir datoratka-
rība. Robežas pazūd.
Es vēlētos, lai cilvēki ar prātu aptveru robežas, 
kuras nevajadzētu pārkāpt, jo dzīve ir tikai 
viena. To var pavadīt kā darbaholiķis, bet var 
arī dzīvot citādi. Nobela prēmiju par darbu pie-
šķir retajam. Augstu pašnovērtējumu, pašcieņu 
var iegūt, arī nostrādājot astoņas stundas, un 
tad aiziet uz teātri vai baudīt citas tīkamas lietas, 
piemēram, pastaigu. Lai dzīvi varētu izbaudīt, 
nevar dzīvot tikai darbā.

RUNĀ ĢIMENES ĀRSTS

zz Sievietēm 3–4 reizes biežāk nekā vīriešiem 
sastopami žultsakmeņi

zzAptuveni 18% sieviešu un tikai 6% vīriešu cieš no 
migrēnas

zz Sievietēm biežāk nekā vīriešiem novēro kairinātu 
zarnu sindromu un urīnceļu infekcijas

zz Sievietēm biežāk nekā vīriešiem sastopamas 
autoimūnās saslimšanas, piemēram, multiplā 
skleroze, vilkēde

zz Sievietēm biežāk nekā vīriešiem diagnosticē 
osteoporozi

Avots: medicinenet.com

Ar šīm slimībām 
biežāk slimo sievietes

Kādas mēs esam? Sievietes veselība ģimenes ārsta acīm

Ģimenes ārstam ir jābūt 
kā koordinatoram starp 
dažādiem veselības 
aprūpes posmiem. 
Ja ārsts būs zinošs, 
pacients jutīs, ka 
par viņu rūpējas.
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ILONA NORIETE

Bieža un neatliekama vēlme doties uz 
tualeti, sāpīga urinācija – tās ir tikai dažas 
no pazīmēm, kas var liecināt par urīnceļu 
infekciju. Tiek uzskatīts, ka ar urīnceļiem 
saistītas vienas no biežāk sastopamajām 
saslimšanām, turklāt anatomisko īpa-
šību dēļ ar to biežāk saskaras daiļā dzi-
muma pārstāves.

Par ko var liecināt urīnceļu infekcijas, kā novērst 
to parādīšanos, bet ko darīt, ja tā tomēr iemājo-
jusi organismā – par to saruna ar Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas un Capital Clinic Riga uro-
loģi Natāliju Bozotovu.

– Cik bieži sievietēm nākas saskarties ar urīn-
ceļu infekcijām?
– Bieži, un tam par iemeslu ir sievietes anato-
mija. Atkarībā no vecuma ar urīnceļu infekcijām 
sirgst 20–80% sieviešu. Jo vairāk sievietei gadu, 
jo biežāk viņai var nākties ar to saskarties. Kļūstot 
vecākai, viņai parasti ir arī citas slimības, kas var 
provocēt urīnceļu problēmu rašanos.
– Jūs jau minējāt, ka lielā mērā par šīm infek-
cijām ir atbildīga sievietes anatomija, kā arī 
esošās blakussaslimšanas. Lūdzu, pastāstiet 
par to sīkāk!
– Runājot par urīnceļiem, gribu uzvērt, ka sievie-
tēm un vīriešiem šai ziņā anatomija ir atšķirīga. 
Vīriešu urīnceļos infekcijām ir grūtāk iekļūt, jo 
vīriešiem ir garāks un šaurāks urīnizvadkanāls, 
savukārt sievietēm – īsāks un platāks. Turklāt 
viņām visi fizioloģiskie caurumiņi, ja tā tos var 
nosaukt, atrodas vienā – starpenes – plāksnē. 
Turklāt tie ir ļoti tuvu viens otram. Parasti banālās 
jeb «mājas» urīnceļu infekcijas ceļo ascendējošā 
(no lejas uz augšu ejošā) virzienā. Lielākajā daļā 
gadījumu baktērijas, kas izraisa urīnceļu infekciju, 
uzkrājas un dzīvo starpenē, makstī. Tad, kad tām 
ir labvēlīga vide un labvēlīgi apstākļi, lai iekļūtu 
organismā, tās to arī izdara.
Sievietēm ārējā urīnizvadkanāla atvere atro-
das pie maksts ieejas. Tieši tur mājo baktērijas 
– gan labās, gan nosacīti sliktās. Ja labās baktē-
rijas (pārsvarā pienskābās) ir vairumā un «kon-
trolē teritoriju», tad sliktajām baktērijām ir liegta 
iespēja vairoties un kļūt par infekcijas iemeslu. 
Savukārt, ja savstarpējās attiecības starp baktēriju 
kolonijām kaut kāda iemesla dēļ (citas saslimša-
nas, ilgstoša antibakteriālā terapija) ir traucētas, 
tad risks iegūt urīnceļu iekaisīgu saslimšanu ir 
daudz lielāks. Vēl viens svarīgs provocējošais 
faktors bez šaubām ir dzimumdzīve, kuras laikā 
baktērijas tīri mehāniski tiek ierīvētas urīnizvad-
kanāla sākumdaļā.
Kā jau minēju, risks saslimt ar urīnceļu infekciju 
lielāks ir sievietēm ar blakussaslimšanām, pie-
mēram, cukura diabētu. Tāpat šai problēmai vai-
rāk pakļautas sirds slimnieces, kā arī tās sievietes, 
kurām ir liekais svars u.c.
– Bet ja sieviete ļoti stingri ievēro personīgo 
higiēnu? 
– Te gan jāsaka: kas par daudz, tas par traku. Sie-
vietei ir vajadzīga dabīgā aizsardzības barjera, 
tāpēc pārāk liela centība, ja runājam par apmaz-
gāšanos ar ziepēm vai slaucīšanos ar mitrajām sal-
vetēm, tikai vairos slikto rezultātu, jo tādā veidā 
tiks nomazgātas ne vien sliktās, bet arī labās – 
organismam vajadzīgās – baktērijas.
Tāpēc, jau nedaudz aizsteidzoties sarunai pa 
priekšu, vēlos uzsvērt, ka, nozīmējot pacientei 
ārstēšanu (antibakteriālo terapiju), es vienmēr 

iesaku komplektā arī labās baktērijas, kuru sastāvā 
ir laktobaktērijas (vajadzīgas makstij) un arī bifido-
baktērijas, kas savukārt nepieciešamas kuņģim.
– Kā sieviete var atpazīt urīnceļu infekciju?
– Urīnceļu infekcijas manifestācijai raksturīgi 
apakšējo urīnceļu simptomi: bieža, pavēles tipa 
urinācija, kā arī dizūrija (dedzināšana, kņudēšana) 
urīnizvadkanālā. Bieži sievietes sūdzas par sāpēm 
vēdera lejasdaļā. Ļoti bieži viens no pirmajiem 
simptomiem (pirms sāpju parādīšanās) ir urīns 
ar asins piejaukumu.
– Ar šo simptomu sievietēm laikam jābūt 
ļoti uzmanīgām.
– Jā. Te jāpiebilst, ka asins piejaukums urīnam 
nav tikai infekcijas pazīme. Tas lielākoties prasa 
papildu izmeklējumus, kurus pēc situācijas izvēr-
tēšanas nozīmē urologs.
– Ja sieviete jūt, ka viņai varētu būt urīnceļu 
infekcija, ko viņai darīt – doties uz aptieku 
iegādāties kādu no tur piedāvātajiem fitopre-
parātiem vai uzreiz nākt pie ārsta?
– Viss atkarīgs no sākotnējās situācijas. Ja bakte-
riālais «uzbrukums» nav izteikts un organisms ir 
pietiekami spēcīgs, tas, iespējams, pats spēs ar 
problēmu tikt galā. Respektīvi, pastiprināti lie-
tojot šķidrumu, regulāri ejot uz tualeti un lieto-
jot fitoterapiju, jau pēc neilga laika sūdzības ies 
mazumā. To gan nekad iepriekš nevar zināt, tāpēc 
vajadzētu nodot urīnanalīzes, līdz ar to labāk aiziet 
pie ārsta. Jāņem vērā, ka, lietojot homeopātiskos 
līdzekļus, dzērvenes vai vēl kādu neantibakteri-
ālo terapiju, var mazināt simptomus, bet sliktās 
baktērijas netiks nogalinātas. Tad ar laiku šīs bak-
tērijas sāks vairoties, un simptomi kļūs izteiktāki.
Faktiski neviens ārsts neatbalsta pašārstēšanos, 
ja tas nav izrunāts iepriekš. Sievietes ar pieredzi 
urīnceļu infekcijas ārstēšanā parasti no ārsta ir 
saņēmušas noteiktas rekomendācijas, tad gan 
viņas var ārstēties pēc šī plāna.
– Ja problēma tik tikko sākusies, sieviete taču 
tajā pašā dienā neskries pie ārsta, it īpaši, ja 
sūdzības ir minimālas!
– Kāpēc gan ne? Tāpēc jau ģimenes ārstam ir pare-
dzētas akūtās stundas! Protams, sākumā var lietot 
tās pašas dzērvenes, bet, ja nākamajā vai aiznā-
kamajā dienā situācija neuzlabojas, tad tomēr ir 
jādodas pie ārsta.

– Vai jāiet pie ģimenes ārsta, lai viņš nozīmē 
urīna analīzi, vai tomēr uzreiz jāmeklē 
urologs? 
– Tas noteikti ir ģimenes ārsta kompetencē. Te nav 
vajadzīgs urologs, jo tā ir vispārējā medicīna. Ja 
pacientei būs simptomi, kas ģimenes ārstam liks 
domāt par urīnceļu infekciju, dakteris nozīmēs 
analīzes un pēc tam arī ārstēšanu. Savukārt situā-
cijās, kad sieviete ir jauna un simptomātika ļoti 
pārliecinoša, tad ārsts terapiju var nozīmēt uzreiz.
– Sakiet, cik bieži urīnceļu infekcija var atkār-
toties? Vai var būt tā, ka paciente iziet anti-
bakteriālo kursu, bet pēc diviem mēnešiem 
problēma parādās no jauna?
– Tā var būt, turklāt ne tikai pēc diviem mēne-
šiem, bet pat ātrāk. Tāpēc personīgi es vienmēr 
pēc ārstēšanas pacientei nozīmēju kontroles urī-
nanalīzes, kas parādīs, vai problēma uzveikta līdz 
galam, vai ne. Ir situācijas, kad ārstējot baktērijas 
iet mazumā, pacientei it kā kļūst labāk, bet līdz 
galam infekcija netiek likvidēta. Tad atkarībā no 
tā, cik bieži infekcijas recidivē, dakteris izvēlēsies 
ārstējošo terapiju. Varbūt būs vajadzīga uzturošā 
antibakteriālā terapija, lai baktērijas atkal nesavai-
rotos un nebūtu recidīvu.
– Pacienti baidās lietot antibakteriālos līdzek-
ļus, jo tie negatīvi ietekmē imūno sistēmu.
– Ja ir pierādīts, ka pie urīnceļu infekcijas vainīgas 
baktērijas, tad citādi nevar.
– Vēl viena svarīga lieta ir tā, ka, nozīmējot 
antibakteriālo terapiju, ir ļoti svarīgi zināt, 
kāda ir organisma jutība pret konkrēto 
medikamentu. 
– Tāpēc jau ir jāiet pie daktera, kurš nozīmēs analī-
zes. Ir svarīgi saprast, kāds ir urīnceļu infekcijas tips. 
Tam ir paredzētas divu veidu urīnanalīzes. Tā sau-
camo banālo infekciju (tā sastopama visu vecumu 
sievietēm, t. sk. arī meitenēm) diagnostikai domāts 
urīna uzsējums. Seksuāli aktīvām sievietēm ārsts 
nozīmēs analīzes, kas domātas seksuāli transmisīvo 
infekciju diagnostikai. Abu šo infekciju ārstēšanā 
izmanto atšķirīgas antibakteriālās zāles.
Skaidrs, ka mēs pārbaudām arī baktēriju jutību 
pret antibiotikām, it īpaši pie recidivējošām 
infekcijām. Atkārtoti lietojot zāles, baktērijas 
var pielāgoties un vairs uz konkrēto medika-
mentu nereaģēt.

– Ja sievietei ir urīnceļu infekcija, vai var būt 
nepieciešami kādi papildu izmeklējumi, vai 
varbūt pietiek tikai ar urīna analīzi?
– Urīnceļu infekciju simptomi un sūdzības var 
maskēt daudzas citas saslimšanas. Tas arī ir vēl 
viens svarīgs faktors, kāpēc ir jāgriežas pie ārsta. 
Kairinājums, bieža došanās uz labierīcībām, urīns 
ar asins piejaukumu, sāpes – tam visam pamatā 
var būt kādas citas slimības, piemēram, onkolo-
ģiskas. Ir arī funkcionālie traucējumi, kuri imitē 
urīnceļu infekciju. Tā pati biežā čurāšana var būt 
pāraktīva urīnpūšļa simptoms. Ja būs nepiecie-
šams, ārsts nozīmēs papildu izmeklējumus.
– Kas ir jādara, lai sieviete neiedzīvotos urīn-
ceļu infekcijās?
– Pirmkārt, mammām savas meitas ir jāmāca 
pareizi mazgāties un ievērot higiēnu. Mazas mei-
tenītes ir jāmāca pareizi slaucīt dupsīti, tualetes 
papīru virzot no urīnkanāla atveres prom, nevis 
otrādi. Un, protams, labāk pēc katrām lielajām 
darīšanām noskaloties. Otrkārt, ir daudz jādzer 
– pieaugušam cilvēkam vajadzētu izdzert kādus 
1,5–2 litrus dienā. Treškārt, regulāri jāiet uz tualeti 
mazajās darīšanās – tā ir vislabākā dabīgā profi-
lakse. Urīnpūšļa funkcionālā darbība paredz, ka 
tam no urīna jāatbrīvojas ik pēc 2–3 stundām. 
Ir pierādīts: ja baktērijas tiek laikus skalotas ārā, 
nekas slikts nenotiek. Bet, ja baktērijas uzturas 
ilgāk par divām stundām, tās savairojas – to kļūs 
divas vai pat trīs reizes vairāk.
Tāpat profilaktiskos nolūkos uz tualeti jāaiziet gan 
pirms seksuālajām attiecībām, gan pēc, lai tādā 
veidā dabīgā ceļā skalotu ārā baktērijas.
– Kā jūs vērtējat apmazgāšanos ar intīmās 
higiēnas līdzekļiem? Vajag tos lietot, vai 
tomēr labāk ne?
– Gribu uzsvērt, ka šie līdzekļi nav panaceja. Bet 
lietot tos var, ja vien to nedara pārspīlēti bieži.
– Ko sievietēm vajadzētu ievērot menstruā-
ciju laikā?
– Tas ir laiks, kad paaugstinās urīnceļu infekciju 
risks. Sievietēm, kurām infekcijas mēdz recidi-
vēt, nav ieteicams lietot tamponus, jo pats tam-
pons ir bakteriāla vide, kas provocē infekciju 
rašanos. Savukārt veselām sievietēm tamponi 
jāmaina pietiekami bieži – vismaz ik pēc divām 
stundām. Tāpat jādara ar ieliktnīšiem – arī tie ir 
bieži jāmaina.
– Ja sievietei ir kāda nopietna saslimšana, pie-
mēram, cukura diabēts, kas viņai būtu jādara, 
lai izvairītos no urīnceļu infekcijām?
– Cukura diabēta pacientēm regulāri jāapmeklē 
endokrinologs un jāseko savam cukura līmenim. 
Pie nestabilas glikēmijas un neārstēta diabēta 
urīnceļu infekciju risks ir milzīgs. Šīm sievietēm 
regulāri jānodod urīna analīzes, jo infekcija var 
būt arī asimptomātiska. Īpaši uzmanīgām jābūt 
tālab, ka iespējamas gan apakšējo urīnceļu infek-
cijas, kas lokalizējas urīnpūslī, gan augšējo, kuras 
virzās augstāk un var nokļūt līdz nierēm, izsaucot 
nieres iekaisumu. Tādējādi iespējams strutains 
nieru iekaisums, abscesi, kad būs vajadzīga ķirur-
ģiska ārstēšana.
– Cik regulāri cukura diabēta pacientēm jāno-
dod urīnanalīzes?
– Es teiktu, ka reizi trīs četros mēnešos.
– Ģimenes ārstiem ir savas kvotas. Paciente 
aizies pie ārsta un lūgs uzrakstīt norīkojumu 
uz urīnanalīzēm, bet dakteris teiks, ka viņa 
šogad jau tās nodevusi.
– Ja sievietei rūp sava veselība, viņa var pati 
nodot analīzes – tas nemaksā dārgi. Tomēr jāska-
tās pēc situācijas: ja viņa jūtas labi un nav nekādu 
sūdzību, to varētu tik bieži nedarīt. Pietiks arī ar 
reizi gadā.

Natālija Bozotova: 
«Urīnceļu infekci-
jas manifestācijai 
raksturīgi apakšējo 
urīnceļu simptomi: 
bieža, pavēles tipa 
urinācija, kā arī 
dizūrija (dedzinā-
šana, kņudēšana) 
urīnizvadkanālā. 
Bieži sievietes 
sūdzas par sāpēm 
vēdera lejasdaļā. 
Ļoti bieži viens no 
pirmajiem simp-
tomiem ir urīns ar 
asins piejaukumu.»
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8 FOKUSS

TOMS ZVIRBULIS

Par urīna nesaturēšanu sabiedrībā plaši 
runāts netiek. Tā ir problēma, kura labā-
kajā gadījumā tiek apspriesta tuvāko cil-
vēku vidū vai ārsta kabinetā. Realitātē 
gandrīz trešdaļa no visām Latvijas sievie-
tēm mūža laikā ir saskārušās ar šo nepa-
tīkamo situāciju.

Vairāk par to, kas izraisa urīna nesaturēšanu, kā to 
precīzi diagnosticēt un ārstēt, skaidrojam sarunā 
ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas Uroloģijas klīnikas urologiem Ivaru Kukuli, 
Juri Jansonu un fizioterapeiti Janu Daudišu.

– Kas ir urīna nesaturēšana?
Ivars Kukulis. – Par urīna nesaturēšanu sauc jeb-
kuru patvaļīgu urīna noplūdi, kura rada sociālas 
un higiēniskas problēmas, kā arī samazina dzī-
ves kvalitāti. Urīna nesaturēšana krietni biežāk ir 
sastopama sieviešu vidū. Līdz pat 30% sieviešu 
sastopas ar šo problēmu. Vīriešiem problēma ir 
retāka, un pamatā tā rodas vīriešiem pēc prostatas 
operācijas. Tā var būt LPH (labdabīgas prostatas 
hiperplāzijas) ķirurģija vai radikāla prostatek-
tomija. Vīriešiem, kuriem operācija nav veikta, 
arī mēdz būt urīna nesaturēšana, bet tas jau lie-
cina par nopietnām veselības problēmām, kas 
ir saistītas ar hronisku urīna retenci. Urīnpūslis ir 
pārpildīts un pilienu veidā pārpildītais urīnpūs-
lis tukšojas.
– Sabiedrībā saistībā ar urīnceļu problēmām 
biežāk piemin vīriešus. Visvairāk tiek runāts 
par jūsu pieminēto prostatas veselību. Kā var 
izskaidrot to, ka problēma ir izteiktāka sievie-
tēm, bet tiek runāts pārsvarā par vīriešiem?
I. K. – Jāteic, ka mēs vairāk runājam par apak-
šējo urīnceļu simptomiem. Šādas sūdzības rodas 
gan vīriešiem, gan sievietēm. Apakšējo urīnceļu 
simptomi saasinās gadu gaitā, un īpaši izteikti 
tie ir gados vecāku cilvēku vidū. Nedaudz atšķi-
ras apakšējo urīnceļu simptomu veidi sievietēm 
un vīriešiem, bet ar šo problēmu saskaras abi dzi-
mumi. Sieviešu vidū biežāks simptoms ir urīna 
nesaturēšana pāraktīva urīnpūšļa gadījumā. Vīrie-
šiem vairāk izplatīti simptomi, kas saistīti ar urīn-
pūšļa iztukšošanos. Vīrieši bieži vien sūdzas par 
vāju urīna strūklu, urināciju ar pārtraukumiem, 
pēcmikcijas pilēšanu un citiem.
– Jūs pieminat vārdu «simptomi». Tas nozīmē, 
ka urīna nesaturēšana ir tikai kādas slimības 
pazīme. Kuras ir izplatītākās slimības, kam 
raksturīga urīna nesaturēšana?
I. K. – Urīna nesaturēšanas veidi ir dažādi, un 
arī iemesli atšķiras. Tiek definēti līdz pat devi-
ņiem dažādiem nesaturēšanas veidiem. Kā jau 
minēju, šī problēma ir raksturīgāka sievietēm, un 
biežāk izplatītais nesaturēšanas veids ir slodzes 
urīna nesaturēšana. Tas skar aptuveni pusi no 
sievietēm, kuras sūdzas par urīna nesaturēšanu. 
Slodzes urīna nesaturēšanas pamatā ir anatomis-
kas izmaiņas mazā iegurņa orgānu novietojumā. 
Tas ir saistīts ar starpenes muskulatūras, saišu 
vājumu, kas rodas, organismam novecojot vai 
kādu ginekoloģisku, neiroloģisku, endokrino-
loģisku saslimšanu rezultātā. Līdz ar to slodzes 
laikā mazā iegurņa orgāni nesaglabā pareizās 
anatomiskās attiecības, un urīna izvadkanāls ir 
hipermobils, respektīvi, virzās uz leju. Līdz ar to 
rodas urīna nesaturēšana. Aptuveni 30% sieviešu, 
kuras sūdzas par urīna nesaturēšanu, ir neatlie-
kamā jeb urgentā tipa urīna nesaturēšana, kas ir 
saistīta ar nepareizu urīnpūšļa funkciju. Urīnpūs-
lim uzpildoties, ir jābūt atslābušam, lai tas spētu 
palielināt tilpumu un piepildīties. Ja tā nenotiek, 

tad urīnpūslis patvaļīgi saraujas, nepakļaujoties 
mūsu gribai, ir nekontrolējams. Vēlme urinēt ir tik 
pēkšņa, neatliekama un spēcīga, ka tas rezultē-
jas ar urīna noplūdi. Trešais urīna nesaturēšanas 
veids ir jaukta tipa, kad kombinējas urgenta un 
slodzes urīna nesaturēšana.
– Ja slodzes urīna nesaturēšanas gadījumā pie 
vainas ir muskuļi vai saites, vai tos ir iespējams 
nostiprināt, lai problēmu novērstu? Cik daudz 
laika tas prasa?
Jana Daudiša. – Ir precīzi jāzina, kas noticis ar 
iegurņa muskulatūru: vai tā ir novājināta vai 
pārslogota. To var noskaidrot fizioterapeits ar 
atgriezeniskās bioloģiskās saites aparāta (bio-
feedback) palīdzību. Kā jau dakteris teica, simp-
tomi var kombinēties. Mums vispirms ir jāatrod 
to cēlonis. Atkarībā no tā mēs muskuļus nostip-
rinām, stiepjam un relaksējam vai arī kombinē-
jam šīs procedūras.
– Vai tie ir kādi īpaši izstrādāti vingrinājumi?
J. D. – Jā, tie ir īpaši vingrojumi iegurņa pamatnes 
koordinācijai. Tiek nodarbināti iegurņa pamatnes 
muskuļi kopā ar dziļajiem muskuļiem. Šajā gadī-
jumā mēs cenšamies muskulim atgriezt iepriek-
šējos kustību stereotipus, lai viņš tos varētu 
veiksmīgi izmantot ikdienā. Ārstēšanās ilgums 
ir ļoti individuāls: tas var būt 3–6 mēnešus garš. 
Šie vingrinājumi ne tikai palīdz tikt galā ar esoša-
jām problēmām, bet ir arī ļoti noderīgi ilgtermiņa 
veselības stāvokļa uzlabošanai, lai muskuļi zinātu, 
kas un kā tiem ir jādara. Protams, pastāv risks, ka 
problēmas var saasināties, bet šādi gadījumi nav 
bieži sastopami.
– Vai bieži pietiek ar fizioterapiju, vai būs 
nepieciešams lietot medikamentus?
J. D. – Tas ir ļoti individuāli. Vieglas formas slo-
dzes urīna nesaturēšanai bez jauktiem faktoriem 

pilnībā pietiek ar fizioterapiju. Ja pacientam ir vēl 
kādas papildu saslimšanas vai citi faktori, tad tas 
ir jāārstē kompleksi.
Juris Jansons. – Cilvēkam pašam ar sevi ir 
jāstrādā, speciālists tikai parāda virzienu un veidu, 
kā tuvināt sevi sasniedzamajam mērķim. Fiziote-
rapija palīdz cilvēkam izzināt savu ķermeni. Iepa-
zīstot sava ķermeņa nezināmās šķautnes, pazūd 
apjukums un rodas kontrole! Tomēr jāatceras, 
ka, visticamāk, rezultāti nebūs redzami uzreiz, 
momentā. Tas ir rūpīgs darbs.
– Kāda vecuma sievietes pie jums iero-
das? Vai varbūt šī problēma ir izplatīta visu 
vecumu sievietēm?
J. D. – Klīnikā mēs redzam dažādu vecumu sie-
vietes, jau sākot ar 18 gadiem. Protams, nedaudz 
vairāk ir sieviešu pēcmenopauzes vecumā. Viņām 
ir stipri samazinājies sievišķā hormona estrogēna 
līmenis, kas savukārt novājina muskulatūru. 
30–40% pacienšu ir sievietes pēc grūtniecības 
un dzemdībām. Jaunākās pacientes pie mums 
ierodas nevis ar urīna nesaturēšanas problēmām, 
bet gan ar sāpēm iegurnī, kuru ilgums ir vairāk 
nekā trīs mēneši. Pie mums nāk arī sievietes, kuras 
sūdzas par muguras sāpēm, un tas ir saistīts ar 
iegurņa muskulatūras vājumu. Varbūt slodzes 
urīna nesaturēšana vēl nepastāv, bet jau ir šāda 
rakstura problēmas.
– Kādi izmeklējumi pacientiem ir jāveic, ja 
ir problēmas ar urīna nesaturēšanu, kas 
tiek meklēts?
J. J. – Apakšējo urīnceļu simptomiem ir subjek-
tīvs raksturs. Pacienta sūdzības uzreiz var neno-
rādīt uz problēmas cēloni. Kad pacients runā 
par savām sajūtām, ārstam šīs sajūtas ir jāpār-
vērš objektīvos mērījumos. Diferenciāldiagnožu 
klāsts ir samērā plašs. Šī problēma ir raksturīga 

mazajam iegurnim, un tieši tāpēc ir nepieciešama 
padziļināta izmeklēšana.
I. K. – Pie līdzīgiem simptomiem iemesli var atšķir-
ties, un arī ārstēšana var atšķirties. Kas vienam 
pacientam ir efektīvs, citam var būt nederīgs. Līdz 
ar to ir svarīgi saprast, kur ir problēmas sakne.
Vispirms ļoti svarīga ir saruna ar ģimenes ārstu. 
Tas ir speciālists, kurš šos pacientus redz pirmais 
un pirmais arī izvērtē simptomu smagumu, kā arī 
nozīmē tālākus izmeklējumus vai konsultācijas, 
piemēram, pie urologa.
Sākotnējos izmeklējumus nozīmē ģimenes ārsts. 
Tā ir urīna analīze, lai izslēgtu urīnceļu infekciju. 
Ultrasonogrāfija, lai izslēgtu urīna atteces traucē-
jumus no apakšējiem vai augšējiem urīnceļiem. 
Vīriešiem svarīga ir PSA analīze, kas sniedz nozī-
mīgu informāciju prostatas slimību izvērtēšanā.
Tālāk būtu jādodas pie urologa. Papildu izmek-
lējumus nozīmē šis speciālists. Tā ir urofloumet-
rija jeb urīna strūklas ātruma mērīšana, kas būtu 
jāveic visiem pacientiem ar apakšējo urīnceļu 
simptomiem. Tāpat urologs var lūgt pacien-
tam aizpildīt dažādas anketas, kas ir saistītas ar 
simptomu smaguma izvērtēšanu, piemēram, 
prostatas simptomu skala vīriešiem un urināci-
jas dienasgrāmata sievietēm un vīriešiem. Tālāk 
urologs var nozīmēt terapiju un sniegt rekomen-
dācijas par dzīvesveida maiņu, lai tiktu samazināti 
simptomi un uzlabotos dzīves kvalitāte. Gadīju-
mos, ja pastāv kādas neskaidrības un ir nepie-
ciešama padziļināta izmeklēšana, tad urologs 
sūta pacientu uz invazīvajiem urodinamiskajiem 
izmeklējumiem. Protams, ir svarīgi jau primārajā 
etapā pie ģimenes ārsta izslēgt veselību un dzī-
vību apdraudošas saslimšanas, piemēram, onko-
loģiskās slimības. Apakšējo urīnceļu simptomi 
pasliktina dzīves kvalitāti, bet pamatā nav dzīvību 
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apdraudoši. Turpretī, ja mēs neārstējam onkolo-
ģisko patoloģiju, kas atsevišķos gadījumos var 
izraisīt urīna nesaturēšanu, tad tā kļūst par dzīvī-
bai bīstamu situāciju.
– Urodinamiskie izmeklējumi droši vien 
nav tas vārdu salikums, kuru sievietes vēlas 
dzirdēt. 
I. K. – Urodinamiskie jeb invazīvie izmeklējumi ir 
padziļināti izmeklējumi, kas palīdz izvērtēt apak-
šējo urīnceļu funkciju un ļauj precīzi noteikt sim-
ptomu cēloņus. Lai šos izmeklējumus varētu veikt, 
urīnpūslī un taisnajā zarnā (apmēram 3cm dziļi) 
ir jāievada speciāls katetrs ar sensoriem. Izmek-
lējumu laikā mēs mērām spiedienu dažādos 
urīnizvadkanāla punktos un plūsmu. Pati izmek-
lējumu gaita nav komfortabla, kā arī ir saistīta ar 
intīmām lietām. Līdz ar to ir svarīgi izvērtēt indikā-
cijas invazīvajiem organiskajiem izmeklējumiem: 
vai tie patiešām šajā situācijā var palīdzēt un vai 
patiešām pacientam, kurš ir atnācis pie ģimenes 
ārsta ar sūdzībām par apakšējiem urīnceļu simp-
tomiem, uzreiz ir nepieciešami urodinamiskie 
izmeklējumi. Vispirms būtu jāveic vienkāršākie 
izmeklējumi un jāapmeklē speciālists. Ja urodina-
miskie izmeklējumi tomēr ir nozīmēti, tad pacien-
tam ir jāizskaidro izmeklējuma norise, būtība, kas 
viņu sagaida izmeklējumu laikā un kādu informā-
ciju mēs no tiem varēsim iegūt.
– Vai sievietes ir izglītotas par šo tēmu un pie 
jums ierodas zinošas, vai arī viņām tomēr viss 
ir jāstāsta un jāskaidro?
I. K. – Atbildēšu godīgi: diemžēl ļoti daudz 
pacientu nāk uz izmeklējumu bez pietiekamas 
informācijas par tā norisi. Reizēm, tiesa, reti, 
tas var novest pie nepatīkamiem starpgadīju-
miem. Tāpēc mēs veidojam speciālus informa-
tīvos materiālus, kurus pacientiem ir iespējams 

saņemt poliklīnikās. Šajos materiālos ir izskaid-
rota izmeklējumu jēga, būtība un kā tiem 
pareizi sagatavoties.
– Kāda urīna nesaturēšanas gadījumā ir urinē-
šanas dienasgrāmatas nozīme ikdienā?
J. J. – Kā jau runājām iepriekš, šīs sajūtas ir sub-
jektīvas. Pacienti par tām runā emocionāli. Uri-
nēšanas dienasgrāmatas aizpildīšana ir viens no 
urodinamiskajiem izmeklējumiem, kurš zināmā 
veidā objektivizē sūdzības un uzliek tās uz papīra. 
Tādā veidā ārstiem rodas priekšstats, kāda ir 
patiesā bilde.
Urinēšanas dienasgrāmata ir īpaši veidota tabula. 
Pacients to aizpilda 2–3 dienas, atzīmējot noteik-
tus parametrus, kas ir saistīti ar šķidruma uzņem-
šanu un izdalīšanu, un simptomiem, kuri šajā laikā 
rodas. Urinēšanas dienasgrāmata ārstam, pie kura 
pacients konsultējas, sniedz skaidru priekšstatu 
par to, kas notiek ar pacientu, un raksturo viņa 
sūdzības, jo ne vienmēr pacients būs spējīgs šīs 
sūdzības precīzi izklāstīt.
Dienasgrāmata mums palīdz noteikt sākotnējo 
diagnozi, un tas savukārt palīdz izvēlēties parei-
zāko ārstēšanu. Atsevišķās situācijās ir nepie-
ciešami padziļināti izmeklējumi, bet primārajai 
apskatei pietiek arī ar šo dienasgrāmatu.
– Kādas ir urīna nesaturēšanas ārstēšanas 
iespējas? Vai tā ir cīņa tikai ar simptomiem, 
vai arī jūs sākat ar pamatslimības ārstēšanu, 
un simptomi pazūd pakāpeniski?
I. K. – Ir svarīgi noteikt urīna nesaturēšanas veidu. 
Tas ļauj izvēlēties efektīvāko ārstēšanu. Ja ir runa 
par slodzes urīna nesaturēšanu, tad bez vispārē-
jām rekomendācijām, kuras tiek sniegtas visiem 
pacientiem ar šo problēmu, ārstēšana tiek vērsta 
uz iegurņa muskuļu un saišu nostiprināšanu. Ja 
nesaturēšana nav smagā formā, tad mēs varam 
iztikt ar specializētajiem vingrojumiem. Ja slodzes 

urīna nesaturēšana ir smagā formā vai iepriekš 
nozīmētā terapija nav bijusi efektīva, tad ir iespē-
jams veikt arī ķirurģisku korekciju. Urgentas jeb 
neatliekamas urīna nesaturēšanas gadījumā, kas 
ir viens no pāraktīva urīnpūšļa simptomiem, ārstē-
šana tiek mērķēta uz pareizas urīnpūšļa darbības 
atjaunošanu. Liela nozīme ārstēšanas procesā ir 
fizioterapijai. Vingrinot starpenes muskulatūru, 
mēs atjaunojam pilnvērtīgu urīnpūšļa darbību. 
Tomēr pamatārstēšana būs ar medikamentiem. 
Atsevišķai nelielai pacientu grupai, kam medi-
kamenti nepalīdz, ir iespēja medikamentu inji-
cēt tieši urīnpūslī, stimulēt perifēros nervus, kas 
atslābina urīnpūsli.
– Slodzes urīna nesaturēšanas gadījumā 
ķirurģiskas operācijas laikā tiek implantēts 
polipropilēna sietiņš. Vai šī procedūra tiek 
izmantota bieži, un kāda ir tās efektivitāte?
I. K. – Ķirurģiskai slodzes urīna nesaturēšanas 
korekcijai tiek izmantotas dažādas metodes, bet 
biežākā un mūsdienās populārākā ir sling metode, 
kad urīna izvadkanāla pārlieku lielais kustīgums 
tiek novērsts, iešujot polipropilēna sietiņu jeb 
lentīti un tādējādi nostiprinot urīnizvadkanālu. 
Šo ķirurģisko operāciju veic dienas stacionārā, 
jo tā nav plaša mēroga operācija. Pacienti jau 
nākamajā dienā var doties mājās. Protams, arī 
pēc operācijas pacienti saņem rekomendācijas. 
Viena no tām – ievērot veselīgu dzīvesveidu un 
turpināt stiprināt iegurņa pamatnes muskula-
tūru, kas procedūras efektivitāti nodrošinās ilg-
stošā periodā. Noteikti jāizvairās no pārlieku lielas 
fiziskās aktivitātes, kas saistīta ar smagumu cel-
šanu. Operācija nodrošina augstu efektivitāti pie 
pareizi noteiktas diagnozes. Tā ir veiksmīga 95% 
gadījumu: urīna nesaturēšana ir novērsta, un 
pacienti ir apmierināti ar rezultātiem. Protams, 
mūža garantijas operācijai nav, tāpēc ir svarīgi 
ievērot ārstu rekomendācijas.
– Cik plaši izplatīta urīna nesaturēšana 
ir Latvijā?
J. J. – Šādus pētījumus neesmu redzējis, bet 
ārzemju literatūrā ir norādīts, ka konkrētā dzī-
ves posmā līdz pat 50% sieviešu saskaras ar 
šādu problēmu.
– Vai šie dati gadu gaitā ir ievērojami mainī-
jušies? Jūs minējāt veselīgu dzīvesveidu kā 
vienu no urīna nesaturēšanas profilakses 
līdzekļiem, bet daudziem mūsdienās ir ļoti 
mazkustīgs dzīvesveids.
I. K. – Nav tādu pierādījumu vai apkopotu datu, 
kas mums ļautu teikt pārliecinošu «jā» vai «nē». 
Prieks ir par jauno paaudzi, kas rūpējas par savu 
veselību, nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm 
un piekopj veselīgu dzīvesveidu. Viņi domā ne 
tikai par šodienu un rītdienu, bet arī par dzīves 
kvalitāti nākotnē.
J. J. – Jaunā paaudze tiešām ir aktīva, bet reizēm 
ar sportu nodarbojas pārāk agresīvi. Daudz kas 
tiek darīts pašrocīgi, un tā jau ir taka uz problē-
mām nākotnē. Tāpēc vislabāk būtu neķerties pie 
īpašām pārgalvībām, līdz tu neesi saticies ar fizio-
terapeitu un pārrunājis to, ko tu vari vai nevari 
darīt pie savas esošās sportiskās sagatavotības, 
svara, dzīves ritma un kopējām spējām.
J. D. – Ir dažādi pētījumi, vairāk ASV, par urīna 
nesaturēšanu sportistu, īpaši sieviešu, vidū. 
Kopumā muskulatūra tiek pārslogota, bet dziļā 
muskulatūra ir ļoti vāja.
J. J. – Pārāk noslogojot vienas muskuļu gru-
pas, dziļā muskulatūra paliek neattīstīta. Tādē-
jādi rodas disbalanss. Urīna nesaturēšanai ir savi 
katalizatori, palaidējmehānismi. Viens var būt 
dzemdības, otrs – postmenopauzes posms, kad 
mainās estrogēnu līmenis, ietekmējot vispārējo 
veselības stāvokli.

– Kādi vēl ir riska faktori saistībā ar urīna nesa-
turēšanu sievietēm?
J. J. – Viens no riska faktoriem ir urīnceļu infekcijas.
I. K. – Tieši tā. Urīnceļu infekcija var izpausties 
urīna nesaturēšanas veidā. Izārstējot infekciju, 
urīna nesaturēšanai vajadzētu pāriet.
J. J. – Tas ir ļoti labs iemesls griezties pie uro-
loga. Tādējādi problēmu būtu iespējams atrisi-
nāt diezgan vienkārši. Urīnceļu infekcija sievietēm 
ir sastopama daudz biežāk nekā vīriešiem. Nereti, 
atrisinot problēmu ar urīnceļu infekciju, tiek atrisi-
nāta arī problēma ar urīna nesaturēšanu.
– Urīnceļu infekcijas var pavadīt psiholoģiska 
rakstura problēmas. Vai tas var veicināt urīna 
nesaturēšanas attīstību nākotnē?
J. D. – Ja problēma progresē, tad tas noved pie 
urgentas urīna nesaturēšanas, pāraktīva urīn-
pūšļa sindroma. Ja vēl ir problēmas ar iegurņa 
muskulatūru, tad mēs nonākam līdz jauktai 
urīna nesaturēšanai.
J. J. – Šeit arī sākas subjektīvo simptomu kok-
teilis. Tādu ir ļoti daudz, bet to faktisko esamību 
var apstiprināt tikai un vienīgi ar izmeklē-
jumu palīdzību.
– Cik lielu lomu urīna nesaturēšanas ārstēšanā 
spēlē ģimene?
J. D. – Par to ģimenēs bieži vien nerunā, tāpēc ir 
ļoti svarīgi, lai kāds to iesāktu darīt.
J. J. – Kad ir runa par urīnceļiem, mazo iegurni un 
citām intīmām cilvēka ķermeņa zonām, viņš bieži 
vien izolējas no apkārtējiem. Nereti ģimenē par to 
nerunā, bet kādā brīdī ģimenes locekļi to pamana. 
Tad, kad problēma ir konstatēta, ģimene var cilvēku 
iedrošināt to risināt. Daudzi vēlas savas problēmas 
un patiesās sajūtas piesegt, tāpēc ģimenes lomai 
ir liela nozīme. Esmu novērojis un man ļoti patīk, 
ka ģimenes locekļi viens otru pavada uz izmeklē-
jumiem. Dēls atved tēvu vai māti, sieva atved vīru. 
Man šķiet, ka ir svarīgs šis atbalsts. Viena no aktu-
ālākajām problēmām uroloģijā ir tā, ka uroloģiskās 
problēmas tiek stigmatizētas. Taču par tām nedrīkst 
runāt izvairīgi, un ir jārunā vairāk. Ja tās aktualizē, 
tad arī rodas idejas, kā tikt ar problēmām galā.
– Kas ir intīmais fitness? Vai tas ir saistīts ar 
fizioterapiju, vai tas ir kaut kas pavisam cits?
J. D. – Tas ir kaut kas nedaudz citādāks, lai gan ir 
saistīts ar mazā iegurņa muskuļu un saišu trenē-
šanu. Tas ir bizness, kas pamazām sāk izplatīties 
Latvijā. Meitenes, kuras iet uz šīm nodarbībām, 
netiek novērtētas un nesaņem speciālista konsul-
tācijas. Šīs nodarbības parasti apmeklē meitenes, 
kurām jau ir pārslogota iegurņa pamatne. Ja vēl 
tā tiek trenēta, tad rezultāts var būt ļoti nega-
tīvs un prasīt nopietnu ārstēšanu ar medikamen-
tiem. Man pašai ir bijusi doma par šādu nodarbību 
vadīšanu, bet es savas nodarbības sāktu ar katras 
apmeklētājas izvērtēšanu un tad komplektētu 
grupas atkarībā no diagnozes.
– Kā jūs vēlētos attīstīt urīna nesaturēšanas 
ārstēšanu nākotnē?
J. D. – Es personīgi vēlētos vairāk sadarboties 
ar citiem speciālistiem. Informācija par pacien-
tiem pie mums nonāk no speciālistiem. Bieži 
vien viņi nepietiekami iedziļinās šajā problēmā. 
Tāpēc viens no galvenajiem darbības virzie-
niem būtu sadarbības uzlabošana ar gineko-
logiem, proktologiem, ģimenes ārstiem un 
pārējiem speciālistiem.
J. J. – Pievienošos kolēģei. Runājot par mazo 
iegurni un apakšējo urīnceļu simptomiem, ļoti 
būtiska ir multidisciplināra pieeja. Bieži vien mūsu 
galvenais uzdevums ir diferencēt pacienta prob-
lēmas, novirzot viņus pie pareizajiem speciālis-
tiem. Neimprovizēt, bet katram nodarboties ar 
to, ko viņš vislabāk prot. Tas arī būs vislielākais 
ieguvums pacientam.

FOKUSS

Urīna nesaturēšana nav atsevišķa slimība, tas ir simptoms. To 
var izraisīt ikdienas paradumi, kādi veselības traucējumi vai fiziskas 
problēmas. Ārsts izvērtēs un noteiks, kāds ir nesaturēšanas iemesls.

Īslaicīga urīna nesaturēšana
Atsevišķi dzērieni, pārtikas produkti un medikamenti var darboties 
kā diurētiķi, stimulējot urīnpūsli un palielinot urīna daudzumu. Tie ir:
zz Alkohols
zz Kofeīns
zz Gāzēti dzērieni
zzMākslīgie saldinātāji
zz Šokolāde
zz Čili pipari
zz Garšvielām bagāti, saldi, skābi pārtikas produkti, īpaši 
citrusaugļi
zz Sirds un asinsspiediena zāles, nomierinošie līdzekļi un muskuļu 
relaksanti
zz Lielas C vitamīna devas

Urīna nesaturēšanu var izraisīt arī viegli novēršamas veselības 
problēmas, tādas kā:
zz Urīnceļu infekcijas
zz Aizcietējumi

Pastāvīga urīna nesaturēšana
Urīna nesaturēšana var būt arī pastāvīga. To izraisa fiziskas problēmas 
vai izmaiņas, tostarp:
zz Grūtniecība
zz Dzemdības
zz Vecums
zzMenopauze
zz Histerektomija (dzemdes izņemšana)
zz Prostatas palielināšanās
zz Prostatas vēzis
zz Šķēršļi urīnceļos (piemēram, audzējs, urīnpūšļa akmeņi)
zz Neiroloģiski traucējumi
zz Avots: Mayoclinic.org

Avots: medicinenet.com

ZINĀŠANAI

Juris Jansons (no kreisās), Jana Dau-
diša un Ivars Kukulis uzskata, ka 
veiksmīgai urīna nesaturēšanas ārstē-
šanai būtu nepieciešama ciešāka 
dažādu speciālistu sadarbība.

Urīna nesaturēšana – precīzi noteikt problēmas iemeslu un ārstēt

Fo
to

: N
o 

Ju
ra

 J
an

so
n

a 
p

er
so

n
īg

ā 
ar

h
īv

a

OK



10

ILONA NORIETE

Jau teju desmit gadus Latvijā 12 gadus 
vecām meitenēm valsts apmaksā vakcīnu 
pret cilvēka papilomas vīrusu – dzemdes 
kakla vēža izraisītāju. Ik gadu dzemdes 
kakla vēzis tiek konstatēts vairāk nekā 
diviem simtiem sieviešu. Puse no šīs sli-
mības nomirst.

Līdz šim vakcīnu Latvijā saņēmušas tikai nedaudz 
vairāk kā puse meiteņu, kurām tā pienākas. Tas 
tālab, ka pēdējos gados daudz tiek diskutēts, vai 
šāda vakcīna tik tiešām vajadzīga un vai tā, gluži 
pretēji, nenodarīs ko ļaunu. Turklāt domas dalās 
ne vien vecāku, bet pat mediķu vidū.
Cik būtiski ir saņemt šo vakcīnu – par to saruna 
ar bērnu infektoloģi, Bērnu klīniskās universitā-
tes slimnīcas vakcinācijas centra vadītāju, Rīgas 
Stradiņa universitātes docenti Daci Zavadsku.

– Kāpēc vispār rodas dzemdes kakla vēzis un 
kālab par to tik ļoti jāsatraucas?
– Jāsatraucas tālab, ka tas tomēr ir vēzis. To izraisa 
cilvēka papilomas vīruss jeb HPV (human papi-
loma virus – angl.). Uzreiz gan jāteic, ka HPV vei-
cina arī citu vēžu attīstību, taču tieši dzemdes 
kakla vēzis ir biežākais vīrusa izraisītais audzējs 
sievietēm. Pats bēdīgākais ir tas, ka puse no sasli-
mušajām sievietēm nomirst. Turklāt tās nav tikai 
sievietes gados, bet arī pietiekami jaunas – gan 
tās, kurām jau ir bērniņi, gan tādas, kurām to 
vēl nav.
HPV ir, bija un būs, un mēs no tā vaļā netiksim. 
Līdz ar to vienmēr pastāvēs vēža risks. Vienīgais 
veids, kā mēs varam no vēža pasargāties, ir pro-
filakse – konkrētajā gadījumā vakcīna.
– Lūdzu, izstāstiet nedaudz sīkāk, kas ir HPV.
– Vīrusam ir ļoti daudz apakštipu. Tas sastopams 
ne vien cilvēkiem, bet arī liellopiem, trušiem u.c. 
dzīvniekiem. No tiem, kas ir cilvēkam, šobrīd 
pazīstami apmēram 140–150 tipi. No šī pusotra 
simta 13 zināmi kā ļaundabīgi vai augsta riska, 
tātad var izraisīt vēzi. Savukārt no zema riska gru-
pām, kas it kā neizraisa audzējus, visbiežāk runā 
par 6. un 11. tipa HPV – tie saistīti ar kārpām, kon-
dilomām, kā arī ar balsenes papilomatozi.
– Kā attīstās dzemdes kakla vēzis?
– Ar HPV inficējas pilnīgi visi cilvēki. Runājot tieši 
par dzemdes kakla vēzi, tad daiļā dzimuma pārstā-
vēm šī infekcija nonāk dzimumceļos un ap tiem. 
Tas notiek ne tikai dzimumakta laikā, reizēm pie-
tiek ar mīlināšanos vai gulēšanu vienā gultā. Pre-
zervatīvi no tā diemžēl nepasargā. Dažkārt cilvēki 
domā, ka HPV ir tāda kā seksuāli transmisīvā sli-
mība, tāpēc, lietojot aizsardzības līdzekļus, viņi 
sevi no tā pasargās. Tā nav, jo šis vīruss dzīvo uz 
ādas un gļotādām, tāpēc prezervatīvs nespēs 
glābt no inficēšanās.
Manis iepriekš minēto sasaistot ar vakcināciju, 
gribu uzsvērt, ka vakcinācijas vecums – 12 gadi 
– nav izvēlēti nejauši. Neviens jau nedomā, ka 
meitene šajā vecumā uzsāks dzimumattiecības. 
Tomēr ir svarīgi, lai viņa ir pietiekami agri vakci-
nēta un tad, kad radīsies tāda vajadzība, viņas 
imūnā sistēma labi atbildētu. Tas nozīmē, ka, pie-
redzot savu seksuālo debiju, viņas organisms jau 
būs pilnībā gatavs un aizsargāts no konkrētiem 
HPV tipiem.
– Jau nedaudz pastāstījāt par to, kā notiek 
inficēšanās. 
– Tā notiek caur mikrotraumu, caur kuru vīruss 
nonāk uz gļotādas vai arī uz ādas. Mums visiem ir 
mikrotraumas, kuras mēs neredzam. Turklāt dzi-
mumakta laikā šādu mikrotraumu ir pietiekami 
daudz. Bet, kā jau minēju, vīruss organismā var 
iekļūt arī citādā ceļā.

Vīrusam iekļūstot organismā, tas sāk penetrēt – 
ielien līdz pašam dziļākajam gļotādas slānim un 
tur noslēpjas. Ieperinās šūnā un tur dzīvo – tieši 
tas ir viens no iemesliem, kāpēc imūnā sistēma to 
nepamana. Paralēli tam vīruss izdala dažādas vie-
las, kas ļauj maskēties. Sievietes imūnā sistēma to 
nepamana un tāpēc ar šo vīrusu necīnās. Laikam 
ejot, vīruss vairojas, sāk izplesties un kāpj arvien 
augstāk pa gļotādu līdz pat tās virsmai. Ļoti ātri 
tiek inficētas apkārtējās šūnas. Turklāt – jo vairāk 
inficētu šūnu, jo aktīvāk tās dalās. Tad kādā brīdī 
šūnas vairs nespēj būt normālas – sākas mutāci-
jas. Tā rodas audzējs.
Tālākais ir ginekologa pārziņā. Mūsu valstī sie-
vietēm ir dzemdes kakla vēža skrīnings – uzaici-
nājuma vēstules uz šo pārbaudi reizi trijos gados 
tiek sūtītas sievietēm no 25 līdz 67 gadu vecu-
mam. Vizītes laikā ginekologs paņem uztriepi, un 
paraugs tiek skatīts mikroskopiski, vai nav sāku-
šās šūnu izmaiņas.
– Kādi argumenti runā par labu meiteņu 
vakcinācijai? 
– Vispirms gribētu akcentēt, ka pret HPV vaja-
dzētu vakcinēt ne tikai meitenes, bet arī puišus, 
jo HPV arī viņiem izraisa dažādus vēžus, piemē-
ram, dzimumlocekļa. Turklāt meitenes inficējas 
tieši no puišiem. Vīriešu dzimuma pārstāvjiem 
šo vakcīnu pie mums vismaz šobrīd neapmaksā, 
lai gan ir valstis, kur tas tiek darīts.
– Vai risks pastāv arī tad, ja abiem – gan mei-
tenei, gan puisim – tā ir pirmās un vienīgās 
attiecības? 
– Jā, pētījumos ir pierādīts, ka pietiek jau ar pirmo 
reizi. 
– Ko ģimenes ārstiem vajadzētu darīt, lai 
mātēm un meitām novērstu šaubas un bažas 
par vakcinēšanos? Īpaši tās var parādīties, 
palasot informāciju internetā.
– Es jau stāstīju – vīruss ir tik viltīgs un sevi tā 
nomaskē, ka cilvēka imūnā sistēma to nepamana, 
līdz ar to nespēj uz to reaģēt. Vakcinācijas laikā 
netiek ievadīts viss vīruss, bet tikai tam raksturī-
gākā daļiņa. Ar vakcīnu vīruss meitenes organis-
mam tiek uzlikts kā uz paplātes, un tas izveido 
antivielas. Tad, kad viņas organisms pirmo reizi 
sastopas ar pašu vīrusu, imūnā sistēma jau zina, 

kā ienaidnieks izskatās, un momentā to nobloķē, 
nelaižot sev tuvumā.
Es teiktu, ka ārstam pašam vispirms būtu jāsap-
rot, kā šis process notiek. Tikai tad, kad viņš būs 
pietiekami informēts, varēs atbildēt uz vecāku 
jautājumiem un šaubām.
Un otrs, ko es gribētu uzsvērt: ja mammai šķiet, ka 
tagad viņa to neizlems, bet atstās uz vēlāku laiku, 
tad šāda vilcināšanās var radīt neatgriezeniskas 
sekas. Visbiežāk jau meitenes klausa savas mam-
mas. Ja vecāki, vadoties pēc maldīgas informāci-
jas, pieņem lēmumu meiteni nevakcinēt, tad pēc 
15–25 gadiem, kad viņai potenciāli var attīstīties 
audzējs, jau būs par vēlu. Vai tad meita pateiks 
mammai «paldies»?
– Kā varētu pārliecināt mammas par vakcīnas 
nepieciešamību? Daudzas izlasa internetā, ka 
vakcinēšanās vispār ir slikta.
– Vakcīnu pret dzemdes kala vēzi 70 val-
stis iekļāvušas savos nacionālajos imunizāci-
jas kalendāros, līdz ar to Latvija nav nekāda 
eksperimentālā valsts. No tām gandrīz pusē 
valstu vakcinē gan zēnus, gan meitenes. Līdz 
ar to mums ir pietiekami daudz informācijas. Ir 
daudzi ziņojumi, pētījumi, kas pierāda šīs vak-
cīnas nepieciešamību un vienlaikus nekaitī-
gumu. Pasaulē šī vakcīna ir ievadīta vismaz 280 
miljoniem, un tā ir uzrādījusi izcilu drošību un 
efektivitāti. Ne velti vācu zinātnieks Haralds 
cur Hauzens, kurš atklāja saistību starp HPV 
un dzemdes kakla audzēju, 2008. gadā par šo 
atklājumu saņēma Nobela prēmiju. Tas ir milzu 
solis, vakcīna ir milzu sasniegums. Es to varētu 
salīdzināt ar Aleksandra Fleminga izgudroto 
penicilīnu – tas ir ļoti līdzīgs sasniegums un 
pagrieziens veselības virzienā.
– Kā rīkoties situācijā, ja mamma nevēlas 
meitu vakcinēt? 
– Ja mammas nevēlas meitenes vakcinēt, tad 
no 14 gadiem pie mums bērni var paši pieņemt 
lēmumu par manipulācijām, par medikamentiem.
– Kā ir tad, ja meitene ir uzsākusi dzimum-
dzīvi, bet nav vakcinēta? Vai tomēr viņai vaja-
dzētu vakcinēties?
– Tā ir labāk nekā nekad. Un, visticamāk, par vēlu 
nebūs. Pat ja viņai jau ir bijušas attiecības, mēs 

nezinām, ar kuriem vīrusa tipiem viņa ir inficēju-
sies. Jo, kā es jau teicu, to ir ļoti daudz.
– Vai uzskatāt, ka par vakcinēšanos pret dzem-
des kakla vēzi vajadzētu skolēniem stāstīt 
veselības mācības stundās?
– Noteikti. Jo vairāk mēs maziem bērniem mācī-
sim rūpēties par savu veselību, jo atbildīgākus 
lēmumus viņi pieņems, kad pieaugs.
– Kā veidot izpratni par dzemdes kakla vēzi? 
Skolēniem tas būtu skolā, bet kā izglītot 
sabiedrību? 
– Vienkārši kā skolā – stāstīt saprotamā veidā. 
Par to, kā rodas šis vēzis, kāda ir tā bīstamība un 
kā no tā pasargāt. Tas ir līdzīgi, kā mēs iemācām 
bērniem tīrīt zobus – bez tā nevar iztikt. Protams, 
tiem, kas māca, pašiem ir jābūt izglītotiem. Sli-
mību profilakses un kontroles centrs trīs turp-
mākos gadus ir plānojis izglītības pasākumus gan 
sabiedrībai, gan veselības aprūpes darbiniekiem 
tieši par HPV infekciju, tā izraisītajām saslimšanām 
un to profilaksi. Mums tik daudz cilvēku saslimst ar 
dzemdes kakla vēzi un arī ar pārējiem HPV izraisī-
tajiem vēžiem! Ir taču līdzeklis, kā no tā izvairīties! 
Tāpēc iedzīvotāji ir jāizglīto.
– Ar ko jārēķinās – kādas varētu būt vakcinā-
cijas blaknes?
– Vispirms ir jāapzinās, ka vakcinācijas brīdī cilvēks 
var nebūt ideāli vesels. To var droši darīt, ja ir ies-
nas, klepus, lietotas antibiotikas. Protams, ja ir 39 
grādu temperatūra, tad gan vajadzētu nogaidīt, 
kamēr tā pāriet.
Visbiežāk gan meitenes, gan puiši šīs vakcīnas 
saņem pusaudžu vecumā, un viņiem no adatas 
dūriena reizēm ir vairāk bail nekā divgadīgam 
bērnam – viņi ir stipri emocionālāki. Internetā 
var izlasīt, ka no šīs vakcīnas ir ģīboņi utt., bet tā 
ir reakcija uz dūrienu. To neizraisa pati vakcīna. 
Šim pusaudzim varētu ņemt parastas analīzes, 
un viņš tāpat gāztos gar zemi. Vai arī vakcīnas 
ievadīšanas laikā viņam šķiet, ka sirds sitas un 
galva reibst.
No personīgās pieredzes varu teikt, ka vakcīnas 
ievadīšana ir gana sāpīga. Tās laikā ir arī tāda kā 
nedaudz dedzinoša sajūta, bet tā ļoti ātri pār-
iet. Pilnīgi normāla ir reakcija, kad vakcīnas ieva-
dīšanas dienā nedaudz sāp roka, jo tur ir bijusi 
injekcija. Var būt neliels pietūkums, lai gan tas 
tiek novērots ļoti reti. Iespējams, vakcīnu saņē-
mušajam šķiet, ka viņš ir nedaudz saguris. Bet 
tas var būt vērojams pēc jebkuras vakcīnas. Visas 
pārējās briesmu lietas, par ko tiek rakstīts inter-
netā, piemēram, Gijēna-Barē sindroms, POTS jeb 
posturālās ortostātiskās tahikardijas sindroms, 
autoimūno slimību attīstība pēc vakcinācijas – 
nekas no tā nav saistīts ar šo vai citām vakcīnām. 
Tas ir zinātniski un praktiski pierādīts.
– Ko jūs vēlētos piebilst sarunas nobeigumā?
– Ja vecos laikos cilvēki mira no infekcijām, tad 
mūsdienu problēma ir onkoloģiskās slimības. 
Turklāt to ir daudz, un mēs no tām baidāmies 
pamatoti. Mēs neviens nezinām, kas mūs sagaida 
nākotnē. Dzemdes kakla vēzis ir viens no tiem 
audzējiem, kur kaut ko lietas labā var darīt jau 
laikus. Vismaz daļu riska saslimt ar audzējiem šī 
vakcīna noņem. Tad kāpēc to nedarīt? Ja ir šaubas, 
nav īstas skaidrības, nav atbildes uz visiem jau-
tājumiem, ir jājautā speciālistiem. Te nepalīdzēs 
draudzene – viņai var palūgt ābolkūkas recepti, 
bet ne tik atbildīgus jautājumus par medicīnu. 
Tāpat par vakcīnām nevajag prasīt zobārstam 
vai kardiologam, bet vakcinācijas speciālistiem.
Es aicinātu ģimenes ārstus būt godīgiem. Ja 
viņiem nav pietiekami daudz informācijas, tad 
tas jāapzinās – jāapmeklē kursi un jāizglītojas. 
Ja mamma piekrīt meitu vakcinēt – labi. Ja viņa 
atsakās vai šaubās, tad ģimenes ārstiem jāsūta 
mamma izrunāties ar speciālistu.

Vakcīna – primārā profilakse pret dzemdes kakla vēzi

Dace Zavadska: «Vakcinācijas laikā netiek ievadīts viss vīruss, bet tikai tam raksturī-
gākā daļiņa. Ar vakcīnu vīruss meitenes organismam tiek uzlikts kā uz paplātes, un 
tas izveido antivielas. Tad, kad viņas organisms pirmo reizi sastopas ar pašu vīrusu, 
imūnā sistēma jau zina, kā ienaidnieks izskatās, un momentā to nobloķē, nelaižot 
sev tuvumā.»
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*Piemēri par dzemdes kakla vēža potenciālo ietekmi.
Atsauces: 1. Baze C et al. Gynaecol Oncol 2008; 109: S12 – S14. 2. Linnehan MJ, Groce NE. AIDS Patient Care and STDs 2000; 14(8): 439 – 445. 
3. Herzog TJ, Wright JD. Gynaecol Oncol 2007; 107: 572–577. 4. S de Sanhose et al. Vaccine. 2012 Nov 20;30 Suppl 4:D1-83. doi:10.1016/S0264-410X(12)01435-1.

Indikācija: Cervarix ir vakcīna, kas paredzēta aizsardzībai no 9 gadu vecuma pret cilvēka papilomas vīrusu (HPV) infekcijas izraisītām slimībām, dzmedes kakla 
un anālās atveres vēža un pirmsvēža bojājumu profilaksei.
Devas un lietošanas veids: Grafiks atkarīgs no vecuma. 9 -14 gadu vecumā: divas 0,5 ml devas; otro devu ievada 5 – 13 mēnešus pēc pirmās devas.  
No 15 gadu vecuma - trīs 0,5 ml devas 0., 1. un 6. mēnesī. Jāievada i/m injekcijā deltveida muskuļa apvidū.

Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, Latvija
©2017 GSK vai licenciārs LV/CER/0004/16(1)a; Sagatavots: 11/2017

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR 
KAITĪGA VESELĪBAI

Konsultējaties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
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Krūts vēža ārstēšana Latvijā ir samērā pri-
viliģētā stāvoklī, arī situācija ar agrīnu 
diagnostiku lēnām, bet uzlabojas. Taču 
dzīvildzes rādītāji uz pasaules fona izska-
tās salīdzinoši necili, un valsts kompen-
sēto vēža medikamentu ziņā Latvija 
pamatīgi iepaliek no attīstītajām pasau-
les valstīm. Ne tikai no bagātajām, bet arī 
no kaimiņiem, kuru vēstures līkloči bijuši 
stipri līdzīgi Latvijas ceļam.

Vairāk par krūts vēža ārstēšanu intervijā ar Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Iek-
šķīgo slimību katedras profesori, Latvijas Onko-
logu ķīmijterapeitu asociācijas valdes locekli 
Guntu Purkalni.

– Kāda šobrīd Latvijā ir situācija ar krūts vēža 
diagnostiku? Vai skrīnings tiešām palīdz aiz-
vien vairāk diagnosticēt krūts vēzi agrīnā 
stadijā? 
– Kopumā situācija krūts vēža diagnostikā uzlabo-
jas. Pēdējie dati liecina, ka skrīninga diagnostikas 
aptvere ir palielinājusies līdz 43 procentiem, un 
tā ir ļoti laba zīme.
Aptvere skrīninga diagnostikai aug, bet lēnām. 
Tomēr tas priecē un nozīmē, ka sievietes ir kļuvu-
šas apzinīgākas un atsaucīgākas. Tas ļauj mums 
cerēt uz aizvien agrīnāku diagnostiku, kas onko-
loģijā ir ļoti svarīgi. Tieši skrīnings ir tas, kas mums 
nodrošina agrīno diagnostiku.
Primāro pacienšu skaits gan kopumā nav daudz 
mainījies: pēc 2016. gada datiem vairāk nekā 1000 
sieviešu gadā primāri diagnosticēts krūts vēzis. 
Rādītājs ir diezgan stabils. Taču, pateicoties skrī-
ninga diagnostikai, mainās proporcijas – aizvien 
vairāk diagnosticējam vēzi agrīnā stadijā, un pro-
porcionāli samazinās trešajā un ceturtajā stadijā 
atklāto audzēju skaits.
Taču mūs satrauc fakts, ka vēl joprojām ļoti daudz 
– gandrīz 30 procenti no primāri diagnosticēta-
jām krūts vēža pacientēm – tiek atklātas samērā 
vēlīnās stadijas. Taču ir cerības, ka skrīninga diag-
nostikas kopējā aptvere arvien palielināsies, un 
paaugstināsies agrīno stadiju proporcija.
– Vēža ārstēšanai tiek izstrādāti arvien 
jauni, efektīvāki medikamenti. Kā ir attīstī-
jusies krūts vēža medikamentozā ārstēšana 
laika gaitā?
– Pirmsoperācijas terapija nav nekas jauns. Jau 
pagājušā gadsimtā pirms krūts vēža operācijas 
ārsti centās pacientēm nozīmēt staru terapiju un 
tad izdarīt operāciju. Taču tas neattaisnojās attie-
cībā uz pacienšu bezrecedīva un arī kopējo dzī-
ves ilgumu, tādēļ šādu pieeju vairs nepielietojam.
Šobrīd pirms operācijas cenšamies izmantot 
medikamentozo terapiju. Tā gan arī ir sena tra-
dīcija, taču pēdējos gados esam mainījuši taktiku 
– tiek dotas citas zāles, un ir arī cits medikamen-
tozās terapijas ilgums.
Vēl ir svarīgi, ka pēdējos gados ķīmijterapijas 
medikamentiem pēc indikācijām pievieno klāt 
arī mērķterapijas medikamentus, kas darbojas 
efektīvi, un ir iespējama pilna patoloģiskā remisija. 
Tas nozīmē, ka operācijas materiālā krūts audzēja 
šūnas nediagnosticē. Ar terapijas palīdzību mēs 
tās iznīcinām.
Tiesa gan, ne visām sievietēm var sasniegt šādus 
rezultātus, jo katras sievietes jutība pret terapiju 
ir individuāla. Taču tām pacientēm, kurām ir 
sasniegta pilna patoloģiskā remisija, ir pierādīts, 
ka dzīvildzes rādītāji ir labāki. Mēs cenšamies dot 
iespējami labāko terapiju arī pēc operācijas, ļau-
jot sievietei dzīvot ilgāk un labāk.

Jāņem vērā, ka ne visām pacientēm pirmsoperā-
ciju medikamentu terapija darbosies – tā tiek dota 
pie konkrētiem kritērijiem, un to nolemj ārstu kon-
silijs. Ja paciente šiem kritērijiem neatbilst, tad 
viņa tiek vai nu operēta, vai arī ārstēta savādāk. 
Pirmsoperācijas medikamentozo terapiju mēs 
dodam tikai tām pacientēm, kurām reāli prog-
nozējam labumu.
– Mūsdienās ir plaši pieejama informācija 
par krūts vēzi un tā ārstēšanas metodēm. 
Vai nav tā, ka kādai pacientei vēl joprojām 
ir grūti izskaidrot, kādēļ tiek pielietota kāda 
no metodēm? 
– Mēs visām sievietēm vienmēr cenšamies 
paskaidrot, kādēļ viņai tiek pielietota kāda no 
metodēm – to dara gan ķirurgs, gan onkologs.
Ja mēs atskatāmies vēsturiski, tad iepriekšējā 
gadsimtā krūts vēzis vienmēr raksturojās ar to, 
ka tas ir jāoperē, un pārējam ir relatīva nozīme. 
Bija situācijas, kad pacientes nevēlējās pieņemt 
ārstu domu gājienu, uzdeva daudz jautājumu un 
nereti pazuda arī no mūsu redzesloka, baidoties 
no ķīmijterapijas blakusparādībām un daudza-
jiem mītiem, kas ap to apvīti. Šobrīd vairs nedzir-
dam nekādus kontrargumentus. Sievietes kļūst 
izglītotākas, viņām ir bērni, kas lasa specifisku 
informāciju. Pacientes gaida rezultātu, viņas zina, 
ka pēc ķīmijterapijas operācijas materiālā vēža 
šūnu varētu vairs nebūt.
Bieži gan tiek uzdots jautājums, kādēļ ir nepiecie-
šama operācija, ja vēža šūnu vairs nav? Tad mēs 
paskaidrojam, ka šobrīd nav datu, kas liecinātu, 
ka var iztikt bez operācijas, kaut arī audzējs klī-
niski ir pazudis.
Bieži vien pēc operācijas krūts atlikusī daļa ir jāap-
staro, lai samazinātu risku vēzim krūtī atjaunoties. 
Ja krūts ir pilnībā noņemta, staru terapija bieži 
nav nepieciešama.
– Un tomēr ir gadījumi, kad vēzis atkal 
aktivizējas? 
– Vēzis ir ļoti viltīga slimība. Pat ja sievietei krūts 
vēzis diagnosticēts ļoti agrīnā stadijā un viss ir 
izdarīts tā, kā mūsdienās pieņemts, tik un tā ir 
iespējams, ka vēzis atkal paceļ galvu un veidojas 
metastāzes – tā saucamā attālā vēža progresija 
citos orgānos.
Krūts vēzis ir ļoti daudzveidīgs. Katrā sievietē 
daudzi kritēriji var savirknēties dažādi. Tādēļ mēs 

nevaram pacientēm konkrēti pateikt, cik lielas ir 
iespējas, ka vēzis neatkārtosies.
Ir sievietes, kurām vēzis diagnosticēts agrīnā 
stadijā, viss ir izdarīts, bet mēs atrodam meta-
stāzes jau pēc gada, kas pēc statistikas datiem 
nav tipiski. Ir arī sievietes ar lokāli izplatītu trešo 
stadiju, mēs viņas novērojam vairākus gadus, bet 
slimība nav izplatījusies, un paciente ir vesela. 
Lai gan pēc statistikas datiem metastāzēm vaja-
dzētu parādīties.
– Latvijā piecu gadu dzīvildze vērojama 70–75 
procentiem krūts vēža pacienšu. Kā mēs izska-
tāmies uz pasaules fona?
– Attīstītajās valstīs piecu gadu dzīvildze ir vairāk 
nekā 90 procentiem pacienšu, kas ir ļoti labi rādī-
tāji. Taču labi dzīvildzes rādītāji nav atkarīgi tikai 
no agrīnas diagnostikas, bet arī no labas un parei-
zas ārstēšanas. Valstīs, kur pieejams viss labākais, 
sievietēm ir lielākas iespējas dzīvot ilgāk.
– Vai mēs krietni iepaliekam no citām Eiro-
pas valstīm valsts kompensēto medikamentu 
ziņā? 
– Ja mēs salīdzinām krūts vēzi ar citiem, piemē-
ram, plaušu vēzi, zarnu trakta audzējiem, tad krūts 
vēzis zināmā mērā ir priviliģētā kārtā Latvijā. Bet 
tas nenozīmē, ka situācija nevar būt labāka.
Ja raugāmies uz agresīviem HER2 receptoru pozi-
tīviem audzējiem, tad pacientēm ir pieejams 
medikaments herceptīns – gana dārgs, un tie-
šām pieejams visām sievietēm, kam tas ir nepie-
ciešams. Gan pirmās un otrās stadijas pacientēm, 
kad tas tiek dots profilaktiski, gan tām pacientēm, 
kurām slimība progresē.
Bet pasaulē pa šo laiku ir radušies jauni medi-
kamenti, kurus pievieno herceptīnam, veidojot 
dubulto blokādi. Latvijā tas nav valsts kompen-
sēts. Tas ir zināms ierobežojums, jo sievietes 
citur var sasniegt labākus rezultātus – dzīvo-
jot bez recidīviem un metastāzēm, kas ietekmē 
kopējo dzīvildzi.
Attīstītajās pasaules valstīs kompensē arī medi-
kamentus, kas tiek kombinēti ar hormonterapiju 
– tas dod labus rezultātus. Pie mums tas neno-
tiek, un sievietēm ar metastātiskiem audzējiem 
ir nelabvēlīgāka prognoze.
Medicīna pasaulē ir gājusi uz priekšu, un ir atras-
tas jaunas iespējas, kā ārstēt vēzi, pārvēršot to par 
hronisku slimību. Ja ir izveidojušās metastāzes, 

pacienti nevar izārstēt, bet var apārstēt, ļaujot 
sadzīvot ar šo slimību, dodot terapiju tad, kad 
audzējs «pabāž laukā galvu», bet, kad nomierinās, 
pārtraukt. Līdz ar to sievietes var turpināt strādāt, 
dzīvot savā ģimenē, un saskaras ar minimāliem 
ierobežojumiem. Latvijā diemžēl tā nav.
– Ja mēs dzīvotu ideālā pasaulē, valsts droši 
vien kompensētu inovatīvos medikamentus...
– Ļaundabīgi audzēji lielākoties tiek atklāti cil-
vēkam, kas dzīvē visu dara pareizi. Mēs nevaram 
vainot, ka viņi paši bojājuši savu veselību ar dažā-
diem kaitīgiem ieradumiem – tikai 30 procentos 
gadījumu ir pierādīts, ka vēzi veicinājusi smēķē-
šana, un šobrīd kā iemesls tiek minēta arī aptau-
košanās. Bet liela daļa cilvēku visu dara pareizi 
– pareizi ēd, nesmēķē, ir fiziski aktīvi. Tomēr 
audzējs rodas. Vēža rašanās cēloņi vēl joprojām 
nav līdz galam izdibināti.
Šī slimība var skart jebkuru sabiedrības locekli – 
neviens nav pasargāts. Es domāju, ka valstij par 
to ir jādomā un jāatrod finansējums, lai kompen-
sētu medikamentus, kuru efektivitāte pasaulē ir 
pierādīta. Nedrīkst skatīties uz to, vai šis līdzeklis 
dod dzīvildzes pagarinājumu uz trim vai sešiem 
mēnešiem, gadu vai pieciem.
Es uzskatu, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības dzī-
vot. Arī pusgads ir ļoti vērtīgs. Un amatpersonas 
no malas nevar noteikt, ka šis periods ir par īsu, 
tādēļ pacients medikamentus nesaņems. Tas 
nav godīgi.
Jā, medikamenti ir dārgi, un par šo problēmu 
raud arī bagātajās valstīs. Jauni medikamenti 
vienmēr būs dārgi, jo to radīšanā ir ieguldīti 
miljardi, kas ir jāatgūst, lai radītu aizvien jaunus 
preparātus. Taču daudzas valstis ir atradušas 
iespēju, kā tos padarīt pieejamas pacientēm, 
kurām tie nepieciešami. Es nerunāju tikai par 
bagātajām valstīm, bet arī par mūsu kaimiņiem 
kas nākuši no tās pašas sistēmas kā mēs. Acīm-
redzot viņi ir bijuši viedi un atraduši balansu, lai 
cilvēki saņemtu nepieciešamo ārstēšanu. Katrs 
cilvēks ir vērtība. Rietumu pasaulē tas ir aprēķi-
nāts un skatīts kopumā: kādu labumu ilgtermiņā 
dod pacientu ārstēšana. Gan viņiem pašiem, 
gan darba vietai un ģimenei. Ja jau šie medika-
menti tiek apmaksāti, tad ir arī aprēķini, kas šādu 
nostāju pamato arī finansiāli. Diemžēl Latvijā šis 
jautājums tiek skatīts tikai īstermiņā.

Gunta Purkalne: «Pirms operācijas cenšamies izmantot medikamentozo terapiju. Pēdējos gados ķīmijterapijas medikamentiem 
pēc indikācijām pievieno arī mērķterapijas medikamentus, kas darbojas efektīvi, un ir iespējama pilna patoloģiskā remisija. 
Tas nozīmē, ka operācijas materiālā krūts audzēja šūnas nediagnosticē.»
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LUDMILA GLAZUNOVA

Būtu aplami apgalvot, ka krūts vēža 
pacientu pasaulē kļūst mazāk. Taču jaunie 
medikamenti, onkoloģijas nozares attīs-
tība veicina to, ka vēža pacienšu dzīvildzes 
rādītāji uzlabojas, operācijas kļūst aiz-
vien saudzīgākas, un ir reti gadījumi, kad 
vēža pacientes ir kļuvušas par māmiņām, 
intervijā atklāj Rīgas Stradiņa universitā-
tes Medicīnas fakultātes asociētais profe-
sors, ķirurgs mammologs Arvīds Irmejs.

– Kādas mūsdienu onkoloģijā ir galvenās krūts 
vēža ārstēšanas metodes?
– Būtībā metodes nav mainījušās – operācija, ķīmij-
terapija un staru terapija. Ķīmijterapiju gan būtu 
pareizāk nosaukt par medikamentu terapiju. Dau-
dzi ar ķīmijterapiju saprot visai agresīvu ārstēšanas 
metodi, kuras rezultātā izkrīt mati, bet mūsdie-
nās ir dažādi medikamenti, kuru blakusefekti nav 
tik smagi.
– Jūs kā ķirurgs saskaraties ar pacientēm, 
kurām vēzis tiek operēts. Kurās slimības sta-
dijās sievietes visbiežāk pie jums nonāk?
– No visām krūts vēža pacientēm, kas tiek ope-
rētas, vairāk nekā 70 procentiem audzējs ir pir-
majā un otrajā stadija – tas veido mūsu darba 
lielāko daļu. Retāk ir pacientes ar 3. stadiju. 4. sta-
diju lielākoties ārstē tikai ar zālēm, un vien īpa-
šos gadījumos 4. stadijas pacientēm veic primārā 
audzēja operāciju.
Nebūtu pareizi teikt, ka vēlīno stadiju vēža gadī-
jumos pacienti nav operabli, bet pašlaik pasaulē 
ir sapratne, ka paša audzēja izņemšana no krūts 
4. stadijas pacientēm ārstēšanas rezultātus nekādi 
neietekmē. 4. stadija nebūt nenozīmē, ka audzējs 
ir liels bumbulis krūtī. Reizēm var būt arī neliels, 
taču jau ir attālas metastāzes kaulos, plaušās un 
aknās. Šādā situācijā paša audzēja izgriešana no 
krūts neuzlabotu ārstēšanas rezultātus.
– Vai jums praksē ir nācies saskarties ar pacien-
tēm, kuras ļoti baidās no operācijas? Pastāv 
taču stereotips: kas tā par sievieti – bez krūts…
– Pasaulē krūts vēža operācijas ir kļuvušas saudzī-
gākas, un mēs varam teikt, ka lielākajā daļā gadī-
jumu arī Latvijā krūtis tiek saudzētas. Ar bailēm ir 
ļoti dažādi – tas atkarīgs no katra cilvēka. Ir pacien-
tes, kuras ļoti uzticas ārstam – sak’, kas jādara, tas 
jādara, kā ārsts teiks, tā arī būs. Bet ir cilvēki, kuri 
dažādu iemeslu dēļ laikus nenokļūst pie ārsta, un 
iemesli var būt dažādi – bailes vai arī citi apstākļi.
Ja audzējs ir plašāks, nevar veikt saudzējošu ope-
rāciju un krūts tomēr ir jānoņem, tad, atskato-
ties uz pagājušo gadu Stradiņa slimnīcā, no 100 
pacientēm 30 jau operācijas laikā krūtis tika atjau-
notas. Estētiskajam aspektam nevajadzētu būt 
bažu cēlonim.
Ir sievietes, kuras ar krūts vēzi saslimst 70 un pat 80 
gadu vecumā. Dažreiz, pat ja audzējs nav tik liels, 
šīs vecuma grupas pacientes vēlas, lai krūti noņem, 
lai pēc tam nav jāveic apstarošana, kas ārpus Rīgas 
dzīvojošām sievietēm var nozīmēt sešu nedēļu ilgu 
uzturēšanos slimnīcā.
– Jau krūts vēža operācijas laikā veicat rekons-
trukciju… Vai valsts to apmaksā?
– Jā, valsts apmaksā krūts rekonstrukciju, taču 
neapmaksā implantus. Tādējādi nevaram apgal-
vot, ka valsts apmaksā krūts rekonstrukciju pilnībā. 
Šī problēma vēl ir jārisina. Un ne jau visos gadīju-
mos pacientēm uzreiz var ielikt implantu – daļai 
pacienšu sākumā nepieciešams ielikt espanderu.
Audu espanders nav ierīce, ar kuru var staigāt 
mūžīgi. Tā ir pagaidu ierīce, kas palīdz izveidot – 
izplest un noformēt – implantam nepieciešamo 
kabatu. Parasti sievietes, kuras izvēlas pilnīgu krūts 

rekonstrukciju, jau rēķinās ar apmēram 400 eiro 
lieliem izdevumiem implantam.
– Cik ilgs brīdis paiet no pirmā etapa, kad tiek 
ievietots espanders, līdz brīdim, kad tiek pil-
nībā rekonstruēta krūts un sieviete atkal var 
justies sievišķīga?
– Tas ir ļoti dažādi, bet lielākoties līdz pastāvīgā 
implanta ievietošanai paiet 6–12 mēneši.
Dažkārt nepietiek ar to, ka ķirurgs slimo krūti 
izoperē un izveido kosmētiski – bieži vien atšķi-
rība ar veselo krūti ir pietiekami redzama. Mēdz būt 
gadījumi, kad vēža operācijas laikā tiek simetrizēta 
arī veselā krūts. Ar mērķi, lai sieviete, pamostoties 
pēc vēža operācijas, jau justos kā sieviete.
– Viena lieta ir estētiskais aspekts, bet pavi-
sam cita – sievietei reproduktīvā vecumā kļūt 
par māti. Vai vismaz teorētiski ir iespējams, 
ka paciente varēs būt māte un barot ar krūti 
savu mazuli?
– Barot mazuli ar slimo krūti noteikti nesanāks 
nekādā gadījumā. Pat, ja bijusi saudzējoša ope-
rācija, krūts tiek apstarota. Ja audi ir izņemti pil-
nībā un ielikts implants, tad, protams, arī tas 
nav iespējams.
Bet tas, ka krūšu vēža pacientes pēc ārstēšanas ir 
palikušas stāvoklī un dzemdējušas, tas gan ir tiesa. 
Tas nenotiek bieži, bet ir noticis. Vēl gan trūkst apjo-
mīgu datu, kas dotu drošu pārliecību, kā pareizāk 
rīkoties. Tiek rekomendēts divus gadus pēc ārs-
tēšanas pagaidīt, lai būtu pārliecība, ka apstākļi ir 
labvēlīgi kļūt par māti.
– Cik ilgs ir pēcoperācijas laiks? Cik ilgi sievie-
tei būs jāuzturas slimnīcā pēc vēža operācijas?
– Mūsdienās pēc operācijas paciente slimnīcā uztu-
ras ļoti īsu laiku. Ja ir mazāka un saudzējoša operā-
cija, tad jau nākamajā dienā paciente dodas mājās. 
Ja operācija bijusi apjomīgāka un sarežģītāka, tad 
stacionārā jāpavada divas naktis.
Medikamentozā terapija trešdaļā krūts vēža gadī-
jumu tiek dota jau pirms operācijas, lai samazinātu 
audzēju un lai krūts operācija būtu saudzīgāka. 
Tāpat lai saudzīgāka būtu arī paduses operācija, 
ja diagnozes brīdī tiek konstatēts, ka vēža šūnas 
ir arī limfmezglos.
– Vai pēdējos gados ir mainījusies krūts vēža 
pacientu dzīvildze?

– Onkoloģijā pieņemtais laika nogrieznis ir pieci 
gadi, pēc kura izvērtē, cik pacientu ir dzīvi. Daž-
kārt cilvēki to pārprot un uztraucas: kā tad tā, 
atvēlēti vien pieci gadi? Tā tas nav, bet tas ir izvē-
lēts par mērauklu. Ja mēs mērīsim dzīvildzi 20 
gadu nogrieznī, tad mēs runāsim par pacientiem, 
kas ārstēti 1997. gadā, kad bija citas ārstēšanas 
metodes un nebija pieejami tādi medikamenti 
kā mūsdienās.
2011. gadā piecu gadu dzīvildzi sasniedza 70% visu 
stadiju krūts vēža pacientu. Vērtējot pacientus, 
kuri tika operēti, un lielā mērā izslēdzot 4. stadi-
jas pacientus, piecu gadu dzīvildze vērojama kā 
minimums 75% gadījumu. Var arī skatīties no citas 
skatpunkta: šobrīd krūts vēža reģistrā ir vairāk nekā 
13 000 krūts vēža pacientu.
Dzīvildzes rādītāji pasaulē ar katru gadu uzlabo-
jas, un tas notiek, pateicoties šobrīd pieejamajai 
medikamentozajai terapijai.
– Vai situāciju uzlabojuši arī skrīningi?
– Tas ir otrs būtisks faktors. Pilnīgi noteikti ir kāda 
daļa pacienšu, kurām ārstēšanas rezultāti ir labāki, 
jo vēzis atklāts skrīninga izmeklējumā nevis tad, 
kad sieviete jau pati var sataustīt krūtī bumbuli.
Taču skrīningiem ir arī savi ierobežojumi agresīva 
vēža gadījumā. Proti, sievietei 50 gadu vecumā 
uztaisa mammogrāfiju, un viss ir kārtībā. Nāka-
mais valsts apmaksātais izmeklējums pienākas 
pēc diviem gadiem, bet 51 gada vecumā viņa 
pēkšņi satausta krūtī bumbuli. Tā notiek agresīvu 
vēžu gadījumā. Ārsti pašlaik domā, kā šo situā-
ciju atrisināt.
– Vai jūs savā ikdienas praksē izjūtat to, ka jau 
gadu darbojas «zaļais koridors» onkoloģiska-
jiem pacientiem, vai viņu ir kļuvis vairāk?
– Vairāk nevarētu kļūt, jo «zaļas koridors» jau 
pacientus neražo. Kā rāda statistika, gadā tie ir 
apmēram 1100 gadījumu.
Es uzskatu, ka «zaļais koridors» ir ļoti liels solis 
uz priekšu Latvijas medicīnā kopumā, nerunājot 
tikai par onkoloģiju. Galvenais ieguvums – es kā 
speciālists izjūtu to, ka pie manis nokļūst selek-
tēti pacienti.
Latvijā ir 15–20 krūts ķirurgu. Sieviešu ir miljons. 
Sievietēm ir dažādas sūdzības, viņām kaut kas iesā-
pas, sonogrāfijā atrasta kāda cistiņa, kas būtībā nav 

bīstama. Visas šīs sievietes vēlas nokļūt pie labākā 
vai zināmākā speciālista. Taču šāda situācija nav 
normāla mūsdienu veselības aprūpē. Pie speciā-
lista ir jānonāk tām sievietēm, kurām tas tiešām ir 
nepieciešams, un to nodrošina «zaļais koridors».
Mūsdienās ir jāievēro noteiktā kārtība. Ģime-
nes ārsts ir pirmais speciālists, filtrs, kurš novērtē 
pacientes bažas un sūdzības, nosūta uz kādu 
izmeklējumu un tad pieņem lēmumu, vai viņu 
tiešām nepieciešams nosūtīt uz specializētu 
krūts centru, un vai tiešām ir nepieciešama krūts 
ķirurga konsultācija.
Pērn Stradiņa slimnīcā pa «zaļo koridoru» pie krūts 
ķirurga nonāca ap 340 pacientēm, un gandrīz pusei 
krūts vēža diagnoze tiešām apstiprinājās. Agrāk no 
desmit pacientēm vienai līdz divām tika diagnosti-
cēts krūts vēzis. Tagad es savu laiku varu izmantot 
daudz lietderīgāk, jo no septiņām pacientēm vis-
maz trim ir krūts vēzis. Tas ir milzīgs solis attīstībā.
Cilvēkiem ir grūti pierast pie «zaļā koridora», kad 
viņi paši nevar pierakstīties pie sev vēlamā ārsta, 
bet tas jādara ģimenes ārstam. Ģimenes ārstam 
ir jāuzticas. Mēs nevaram tālāk sakārtot veselības 
aprūpi, ja neesam gatavi pierast pie elementāras 
kārtības, kas pieņemta visā pasaulē. Tas nozīmē, ka 
pie īstajiem speciālistiem nonākt tieši tie pacienti, 
kuriem tur ir jānonāk. Tas ir milzīgs Veselības minis-
trijas nopelns, ka ir ieviests «zaļais koridors».
Šobrīd pacientam nepieciešami vien 4,27 eiro, lai 
pa «zaļo koridoru» nonāktu pie krūts ķirurga des-
mit darba dienu laikā.
– Kas vēl ir būtiski uzlabojies krūts vēža slim-
nieku ārstēšanā pēdējos gados?
– Es vēlētos izcelt tendenci, ka trešajā daļā gadī-
jumu medikamentozā terapija tiek uzsākta jau 
pirms operācijas. Pateicoties medikamentozajai 
ārstēšanai, mēs varam krūts operācijas izdarīt sau-
dzīgāk. Un saudzīgāk izdarīt arī padušu operāciju. 
Ja pirms 15 gadiem visos krūts vēža gadījumos 
grieza ārā visus paduses limfmezglus, tad pirms 
pieciem gadiem to darīja 50% gadījumu. Tagad 
saudzīga operācija tiek izdarīta 80% pacientu. No 
ķirurģiskā viedokļa tas ir būtisks solis. Ceram, ka 
medikamenti, kas ir pieejami sievietēm citās valstīs 
un ļauj sasniegt vēl labākus ārstēšanas rezultātus, 
pamazām ienāks Latvijā, un valsts tos kompensēs.

Krūts vēža operācijas kļūst aizvien saudzīgākas

ACI PRET ACI

Arvīds Irmejs: «Medikamentozā terapija trešdaļā krūts vēža gadījumu tiek nozīmēta jau pirms operācijas, lai samazinātu audzēju 
un lai krūts operācija būtu saudzīgāka.»
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EVITA HOFMANE

Katru gadu 200 cilvēku Latvijā uzzina 
diagnozi – melanoma. Daudziem no 
viņiem slimības diagnozes noteikšana 
nozīmē brīdi, kad sākas skriešanās ar 
laiku un ik dienu jādomā, kur rast naudu, 
lai iegādātos medikamentus, kas varētu 
palīdzēt atveseļoties. Latvija ir vienīgā 
valsts Eiropā, kur metastātiskai mela-
nomai netiek piedāvāta valsts kompen-
sēta ārstēšana.

Par šo ādas vēža formu, melanomas ārstēšanu un 
ar to saistītajām problēmām runājam ar Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Latvijas Onkoloģijas centrs onkoloģi ķīmijterapeiti, 
LU asociēto profesori Alintu Hegmani.

–Kādas tendences saslimstībai ar melanomu 
ir Latvijā un pasaulē?
– Pasaulē saslimstība pieaug. Latvijā pēdējos 
5–6 gados saslimušo skaits ir stabils: ik gadu tie 
ir apmēram 200 jauni pacienti, kam pirmo reizi 
tiek noteikta šī diagnoze. Saslimstības pieaugums 
zināmā mērā ir saistīts ar sauļošanās paradumu 
maiņu, jo cilvēki atvaļinājumos brauc uz vietām, 
kur ir lielāka saules radiācija.
– Kam būtu jāpievērš uzmanība, lai laikus 
pamanītu melanomas attīstību?
– Āda ir regulāri jāapskata. Gan sev, gan arī tuvi-
niekiem, jo uz ķermeņa ir vietas, kuras pašam ir 
ļoti grūti apskatīt. Ieraugot kādu ādas veidojumu 
vai ādas krāsas izmaiņas, drošāk ir tūlīt griezties 
pie dermatologa.
Ir jāpievērš uzmanība dzimumzīmēm. Te palīdzēs 
t.s. ABCDE algoritms: izvērtēt asimetriju (Asym-
metry), malas (Borders) – vai tās ir simetriskas, labi 
norobežotas, krāsas (Colour) izmaiņas, it īpaši, 
ja veidojums nav vienā krāsā, bet tā ietvaros ir 
dažādas krāsas, un diametru (Diameter) – ja vei-
dojums ir lielāks par 5mm. Mūsdienās gan bieži 
atrod melanomas, kas pēc izmēra ir mazākas par 
5mm. Jāpievērš uzmanība, vai veidojums mainās 
(Evolution). Dažkārt cilvēkiem ir tendence domāt, 
ka daudzas veselības problēmas un slimības uz 
viņiem neattiecas un var skart tikai citus. Tomēr 
viņi ļoti maldās.
Es iesaku neapmeklēt solārijus, uzturoties saulē, 
lietot aizsargkrēmus. It īpaši bērna vecumā ir ļoti 
svarīgi neļaut mazajiem pārmērīgi daudz uztu-
rēties saulē, nepieļaut, lai viņiem izveidotos sau-
les apdegumi, jo tieši saules apdegumi bērniem 
palielina melanomas attīstības risku pieaugušā 
vecumā. Mums pašiem ir jārūpējas par savu 
veselību. Vai tiešām solārija apmeklēšana ir tik 
ļoti nepieciešama?
Tomēr pat iespēju robežās izvairoties no ultravio-
letā starojuma un neapmeklējot solāriju, nevar 
garantēt, ka melanoma neizveidosies.
– Ja cilvēks pamana aizdomīgu veidojumu un 
aiziet pie dermatologa, kas notiks dermato-
loga kabinetā?
– Vispirms tiks veikta vienkārša, nesāpīga izmeklē-
šana. Ārsts apskatīs veidojumu ar dermatoskopu 
– speciālu lupu, ar kuru var redzēt, vai veidojums 
izskatās labdabīgs, virspusējs, vai ir aizdomas par 
ļaundabīgu saslimšanu.
Noteikti jāpievērš uzmanība, ja kāds veidojums, 
ko cilvēks ir sev atradis, sāk mainīties, tad noteikti 
ir nepieciešama ģimenes ārsta vai dermatologa 
konsultācija. Nedrīkst šo faktu ignorēt. Ir jāiet pie 
ārsta. Tās ir vienkāršas lietas, ko mēs varam ievē-
rot un kam pievērst uzmanību.
– Kādas ir melanomas ārstēšanas metodes? 
Vai ir iespējams pilnībā izārstēties?

– Agrīnās stadijās atklātu melanomu var izārstēt. 
Ārstēšana ir ķirurģiska – veidojums tiek izgriezts, 
iespējams, nepieciešama arī speciāla reģionālo 
limfmeglu izmeklēšana. Pacients pēc operācijas 
var dzīvot ilgi, ja melanoma ir atklāta agrīnā sta-
dijā un izārstēta. Metastātiskas melanomas ārs-
tēšanas prognoze arī ir tieši atkarīga no stadijas, 
kurā audzējs tiek diagnosticēts. Ja melanoma ir 
1.–2. stadijā, tad ārstēšanas rezultāti parasti ir ļoti 
labi. Melanomu ir iespējams izārstēt, to izope-
rējot. 3. stadija nozīmē, ka melanomas izpla-
tība ādā ir dziļāka, ir atrastas melanomas šūnas 
arī dziļākajos limfmezglos. Sākotnējā ārstēšana 
tāpat ir ķirurģiska, bet tai parasti seko imūntera-
pija ar interferonu, lai samazinātu recidīva risku, jo 
iespēja melanomai atjaunoties ir daudz augstāka 
(50–60%). 4. stadijas jeb metastātiska (melanomas 
šūnas tiek atrastas citos orgānos) melanoma var 
būt, jau pirmoreiz nosakot diagnozi, bet melano-
mas recidīvs vai attālas metastāzes var izveidoties 
arī pēc veiksmīgas sākotnējās ārstēšanas, parasti 
pirmo 3–4 gadu laikā pēc diagnozes noteikšanas. 
Metastātisku melanomu var ārstēt, un ārstēša-
nas metodes ir atkarīgas no tā, kurā vietā atrodas 
metastāzes. Iespējams, ka metastāzes var izope-
rēt. Ja metastāzes ir vairākās vietās un operācija 
nav iespējama, tad var izmantot ļoti efektīvu sis-
tēmisko terapiju, kas kontrolē slimību, pagarina 
pacientu dzīvi un uzlabo pacienta dzīves kvalitāti 
tajā laikā, ko viņš var dzīvot bez slimības progre-
sijas. Diagnosticējot un ārstējot melanomu agrī-
najās stadijās, ir iespējams pilnībā izārstēties. Ja 
slimība ir izplatījusies, to izārstēt nevar, bet var 
efektīvi ārstēt. Diemžēl metastātiskas melano-
mas terapija ir ļoti dārga. Ārstēšanas izmaksas 
vienam pacientam ir vairāk nekā 100 000 eiro 
gadā. Valsts kompensē tikai 14 000 eiro. Pārējais 
ir jāsedz pašam pacientam, kas vairumam cilvēku 
nav iespējams, jo tie ir vairāki tūkstoši eiro mēnesī.

– Pēdējā laikā daudz tiek runāts par imūnte-
rapijas pielietošanu metastātiskas melano-
mas ārstēšanā. Kāds ir šīs terapijas darbības 
mehānisms? Kādi ir rezultāti?
– Cilvēka organisms ir pietiekami gudrs. Ja 
organismā ir kāda izmainīta šūna, tad citas 
šūnas – īpaša veida limfocīti – spēj tās atpazīt 
un iznīcināt. Tad, kad audzējs jau ir attīstījies, 
vēža šūnas iemācās apmānīt imūno sistēmu, un 
tās vairs nav spējīgas atpazīt un iznīcināt vēža 
šūnas. Pirms vairākiem gadiem sākās pētījumi 
par speciālām zālēm, kas bloķētu tos vēža šūnu 
receptorus, kuri paša cilvēka šūnām neļauj atpa-
zīt vēža šūnas. Nobloķējot šo mehānismu, cilvēka 
paša limfocīti atkal var atpazīt vēža šūnu un to 
iznīcināt. Pētījumi pierādīja, ka šis mehānisms 
darbojas diezgan daudzu ļaundabīgo audzēju 
gadījumā, tai skaitā arī metastātiskai melano-
mai. Šīs pašas grupas preparāti strādā arī nesīk-
šūnu plaušu vēža, metastātiska galvas-kakla 
vēža, metastātiska nieru vēža gadījumā, dodot 
pilnīgi jaunas ārstēšanas iespējas pacientiem, 
kuriem iepriekš tās bija ierobežotas. Melano-
mas gadījumā speciālie imūnterapijas preparāti 
apmēram pusei pacientu ļauj panākt tādu orga-
nisma atbildes reakciju, ka pēc diviem gadiem 
metastātiska melanoma nav progresējusi. Tas 
ir ļoti labs rādītājs. Ja pacientam divus gadus 
audzējs neprogresē, iespējams, daļai no šiem 
pacientiem imunitāte būs tikusi ar audzēju galā, 
un viņi ar speciālajiem imūnterapijas līdzekļiem 
būs izārstējušies.
Šobrīd diemžēl nav iespējams paredzēt, tieši 
kuriem pacientiem šīs zāles palīdzēs un ļaus sas-
niegt ļoti labu ārstēšanas rezultātu, bet tā ir viena 
no pirmajām izvēlēm metastātiskas melanomas 
gadījumā, lai dotu pacientiem iespēju dzīvot un 
kontrolēt audzēju. Agrāk šādas iespējas nebija, jo 
metastātiskas melanomas gadījumā ķīmijterapija 

faktiski nedarbojas, melanoma pret standarta 
ķīmijterapiju ir nejutīga.
– Vai dažādu medikamentu kombinācija ir vis-
efektīvākais metastātiskas melanomas ārstē-
šanas veids?
– Visas melanomas šūnas nav vienādas. Apmē-
ram pusē no metastātiskas melanomas šūnām ir 
atrasta ļoti specifiska mutācija, ko sauc par BRAF 
V 600 mutāciju. Ja pacientam tā ir, tad ārstēšanā 
ir iespējams izmantot ne tikai imūnterapiju, kas 
darbojas visiem, bet iespējama arī mērķterapija, 
kuras laikā tiek inhibēti specifiski BRAF receptori.
Ir divi preparāti, kas ir efektīvi un nodrošina lie-
lāku dzīvildzi pacientiem ar metastātisku mela-
nomu līdz brīdim, kad slimība sāk progresēt. 
Atsevišķos gadījumos gan šīs klases zāļu efekts 
nav noturīgs, un audzējs pēc 5–7 mēnešiem 
atkal var progresēt, bet tomēr kopējā dzīvildze 
ir daudz labāka, nekā saņemot tikai ķīmijterapiju 
vai slimību neārstējot. Vēl labāku efektu var sas-
niegt, ja ir iespēja BRAF inhibitorus kombinēt ar 
MEK inhibitoriem. Tas ir vēl viens darbības mehā-
nisms, kas nodrošina vēl labāku atbildes reakciju, 
īpaši nepalielinot ārstēšanas blaknes, bet diem-
žēl ievērojami palielinot ārstēšanas izmaksas.To 
var atļauties retais. Visās starptautiskajās metas-
tātiskas melanomas ārstēšanas vadlīnijās BRAF 
pozitīvajiem pacientiem iesaka BRAF inhibitorus 
kombinēt ar MEK inhibitoriem, un tad ārstēšanas 
efekts ir daudz labāks.
Latvijā diemžēl zāles nekompensē. Ir bijuši vai-
rāki klīniskie pētījumi un Līdzjūtības program-
mas, kuru ietvaros daži pacienti varēja saņemt 
zāles bez maksas. Vairāki pacienti joprojām tur-
pina saņemt medikamentus Līdzjūtības program-
mas ietvaros, bet tādu ir maz. Ir pacienti, kuri vāc 
līdzekļus ārstēšanai ar www.ziedot.lv palīdzību 
vai citā veidā, paši maksā par terapiju. Mēs esam 
vienīgā valsts Eiropā, kur metastātiskai mela-
nomai vispār netiek piedāvāta valsts kompen-
sēta ārstēšana.
Pirms15 gadiem, kad sāku strādāt onkoloģijā, 
vispār nebija efektīvas ārstēšanas, ko piedāvāt 
pacientiem ar metastātisku melanomu. Šobrīd 
ir iespējama efektīva terapija, bet tā netiek kom-
pensēta, un pacienti bieži vien ir šokā, uzzinot 
terapijas izmaksas. Protams, viņi mēģina kaut ko 
darīt, bet lielai daļai nolaižas rokas. Tā mēs zau-
dējam cilvēkus, kuri varētu dzīvot, būt ar savām 
ģimenēm, daudz ilgāk strādāt un maksāt nodok-
ļus. Viņi aiziet bojā, jo nevar atļauties samaksāt 
par adekvātu, mūsdienīgu terapiju. Valsts atbalsts 
ir nepietiekams.
– Kāpēc citas Eiropas valstis var atļauties šo 
medikamentu kompensāciju, bet Latvija nē?
– Tas ir jautājums Nacionālajam veselības die-
nestam (NVD) un Veselības ministrijai. NVD ir 
iesniegta dokumentācija, ir izvērtēts, ka medi-
kamenti pacientiem palīdz un būtu iekļaujami 
kompensējamo zāļu sarakstā, bet viss atduras 
pret līdzekļu trūkumu.
Šī jau nav vienīgā vajadzība. Mums nav mērķ-
terapijas līdzekļu kolorektālā vēža ārstēšanai, 
mums trūkst līdzekļu krūts vēža ārstēšanai, 
kompensējamo zāļu sarakstā nav mērķterapijas 
līdzekļu metastātiskam plaušu vēzim. Vajadzību 
ir ļoti daudz.
No Baltijas valstīm vislabākā situācija ir Igaunijā, 
arī Lietuvā ir daudz vairāk valsts kompensēto 
medikamentu. Viņiem acīmredzot ir citas priori-
tātes. Latvijā onkoloģija ir bijusi prioritāte vairāk 
vārdos, nevis darbos. Šobrīd jau gadu darbojas 
onkoloģisko pacientu «zaļais koridors». Tas ir labi, 
ka mēs varam onkoloģiskās slimības diagnosticēt 
agrāk, bet ko dod diagnozes noteikšana, ja neseko 
efektīva ārstēšana?

Melanomu iespējams ārstēt efektīvāk

Alinta Hegmane: «Ja slimība ir izplatījusies, to izārstēt nevar, bet var efektīvi ārstēt. 
Diemžēl metastātiskas melanomas terapija ir ļoti dārga. Ārstēšanas izmaksas vie-
nam pacientam ir vairāk nekā 100 000 eiro gadā. Valsts kompensē tikai 14 000 eiro.»

ACI PRET ACI

Fo
to

: N
o 

A
lin

ta
s 

H
eg

m
an

es
 p

er
so

n
īg

ā 
ar

h
īv

a

OK



15

EVITA HOFMANE

No 2016. gada janvāra valsts kompen-
sējamo zāļu sarakstā ir iekļauti mērķ-
terapijas medikamenti, kas uzlabo 
metastātiska nieru šūnu vēža ārstēša-
nas rezultātus un ievērojami palielina 
pacientu dzīvildzi.

Par nieru vēzi, tā diagnostiku un metastātiska 
audzēja ārstēšanas iespējām runājam ar Latvi-
jas Onkoloģijas centra onkoloģi ķīmijterapeiti 
Āriju Brīzi.

– Vai nieru vēzis ir agresīvs audzējs?
– Nieru šūnu vēzi var pieskaitīt pie agresīviem, 
ātri augošiem audzējiem. Tā agresivitāte ir pro-
porcionāla pacienta vecumam – ja pacients 
gados jaunāks, nieru šūnu vēzis ir agresīvāks un 
ātrāk augošs, jo vecāks pacients, jo vēzis attīstās 
lēnāk. Atsevišķos gadījumos, ja pacients ir gados 
vecāks un viņam ir ļaundabīgs veidojums nierē, 
audzējs ir mazs un netraucē, to var arī neope-
rēt. Pacientu var novērot, jo vēzis var augt ļoti 
lēni. Nieru vēzim ir raksturīgi, ka pirmajās sta-
dijās, kamēr audzējs ir mazs, var nebūt nekādu 
simptomu, pacients to nejūt. Slimību var atklāt 
agrīni, ja pacients reizi gadā apmeklē ģimenes 
ārstu. Ārsts nozīmēs urīna analīzes, un nieru šūnu 
vēža gadījumā urīnā var atrast asins piejaukumu, 
lai arī pats pacients vēl neredz nekādas urīna krā-
sas izmaiņas. Tas būs pirmais simptoms. Tālāk jau 
ģimenes ārsts nozīmēs ultrasonogrāfiju vai arī 
sūtīs pie urologa. Atklājot nieru vēzi agrīnā sta-
dijā, iespējams, nekāda medikamentozā terapija 
nebūs vajadzīga. Tiek veikta operācija, pēc kuras 
vairums pacientu atbrīvojas no ļaundabīgās sli-
mības. Apmēram pusi no visiem nieru audzēja 
gadījumiem atklāj 1. stadijā, kad ir iespējama ļoti 
veiksmīga ārstēšana bez papildus medikamen-
tozās terapijas lietošanas.
– Kādi izmeklējumi tiek veikti, lai noteiktu, 
vai nieru vēzis ir lokalizējies vienā vietā, vai 
tam ir arī metastāzes citur organismā?
– Pirmais informatīvais izmeklējums ir ultraska-
ņas izmeklējums. Tā ir attēldiagnostikas metode, 
kas reģistrēs pārmaiņas vienā vai otrā nierē. Ja ir 
aizdomas par nieru vēzi, uzreiz tiek veikta dator-
tomogrāfija, kas noteiks, vai vēzis ir operējams, 
kā arī būs redzamas metastāzes. No tā ir atka-
rīga tālākā terapija. Vēža sākumstadijā pietiek 
ar operāciju, bet, ja audzēju nevar izoperēt, tiek 
veikta nieres biopsija. Paņemot nelielu nieres 
audu gabaliņu, nosaka, kas tas ir par nieru vēža 
paveidu. Ja pacienta vispārējais veselības stā-
voklis ļauj, tiek uzsākta medikamentozā terapija.
– Kādas ir biežākās nieru vēža metastāžu 
vietas? 
– Visbiežāk nieru vēzis metastazējas plaušās, 
kaulaudos, vēdera limfmezglos, videnes limf-
mezglos, nereti arī zemādā, var būt arī metas-
tāzes galvas smadzenēs.
– Parasti vēzi ārstē ķirurģiski, kā arī izmanto 
ķīmijterapiju un staru terapiju. Kā ir nieru 
vēža gadījumā?
– Nieru šūnu vēzis uz klasisko ķīmijterapiju 
nereaģē, un tā ārstēšanā netiek izmantota.
Staru terapiju izmanto tikai paliatīvos nolū-
kos, ja ir attīstījušās metastāzes smadzenēs, ko 
nevar operēt. Tad ir jāveic smadzeņu apstaro-
šana. Ja ir metastāzes kaulos un pacientam ir 
sāpju sindroms, tad veic noteiktu reģionu kaulu 
apstarošanu. Ja ir veidojums zemādā, kas traucē 
pacienta funkcijām, arī mēdz piemērot staru 
terapiju, bet kā standarta ārstēšanas metode 
arī staru terapija netiek izmantota.

– Kas ir izmainījies nieru vēža ārstēšanā 
pēdējo piecu gadu laikā Latvijā? Cik ilga ir 
pieredze Latvijas ārstiem ar mērķterapijas 
medikamentu lietošanu metastātiska nieru 
vēža (MNV) pacientiem?
– Pirms pieciem gadiem Latvijā metastātiska 
nieru šūnu vēža pacientiem faktiski nebija pie-
ejama nekāda efektīva medikamentozā terapija. 
Tika izmanota imūnterapija, bet diemžēl tikai 
aptuveni vienam pacientam no desmit no tās 
bija kāds labums.
Apmēram piecus gadus Latvijas ķīmijterapei-
tiem ir pieredze darbā ar jauniem mērķterapi-
jas līdzekļiem. Šie medikamenti iejaucas šūnas 
attīstības vielmaiņā, bloķējot mehānismu, kas 
nosaka vēža šūnas augšanu. Šo gadu laikā ir 
nākuši klāt vairāki jauni medikamenti. Mums ir 
iespējas vienu medikamentu nomainīt ar citu, ja 
terapija ar vienu nav devusi tik veiksmīgus ārs-
tēšanas rezultātus, kā mēs vēlētos.

Kopš 2014. gada vairs nav nepieciešams raks-
tīt individuālu vēstuli Nacionālajam veselības 
dienestam par katru pacientu, lai, balstoties uz 
ārstu konsilijā lemto, lūgtu izskatīt medikamentu 
kompensācijas iespēju. Ja ārsts redz, ka viena 
medikamenta lietošana nedod vēlamo rezultātu, 
viņš var izrakstīt nākamo. No 2016. gada janvāra 
šie mērķterapijas līdzekļi ir valsts kompensēto 
medikamentu sarakstā. Mēs zāles izrakstām uz 
īpašām receptēm, pacients iet uz aptieku un var 
medikamentus saņemt bez maksas. Tātad tera-
pijas pieejamība ir daudz vienkāršāka.
– Kādas ir tālākās ārstēšanas iespējas, ja uz 
esošās terapijas fona slimība tomēr progresē?
– Nieru vēža gadījumā operācija vienmēr būs 
pirmā izvēle, protams, ja to ir iespējams veikt. 
Tātad sāk ar nieres izoperēšanu, bet, ja uz medi-
kamentu terapijas fona tomēr attīstās metastā-
zes, var operēt arī tās. Ja metastāzes iespējams 
izoperēt, ārstēšanas rezultāti vienmēr ir labāki.

– Kāda ir pacienta dzīvildze metastātiska 
vēža gadījumā?
– Pacienta dzīvildzi var pagarināt par vairākiem 
gadiem. Man ir nieru vēža pacients ar metas-
tāzēm plaušās, kuram ļoti veiksmīgi palīdzēja 
2012. gadā uzsāktā mērķterapija, un viņš dzīvo. 
Viņam vairākas reizes tika veiktas operācijas, 
un uz jauno mērķterapijas medikamentu fona 
ir vērojama ļoti pozitīva dinamika. Mēs redzam, 
kā metastāzes samazinās un izzūd. Visi mērķte-
rapijas līdzekļi, ko izrakstām pacientiem, ir ļoti 
viegli lietojami, jo ir tabletētā formā. Pēc ārsta 
noteiktajām zāļu lietošanas shēmām pacients 
tās lieto mājās.
– Vai pacienti var turpināt ierastās dzīves 
aktivitātes, lietojot mērķterapiju?
– Pacientiem terapijas panesamība ir ļoti dažāda, 
bet mēs vienmēr iesakām būt aktīviem, cik nu 
tas ir iespējams, protams, nenodarot sev pāri. 
Katram pašam ir jājūt, cik aktīvs viņš var būt. Ir 
pacienti, kuri turpina strādāt, un mēs iesakām to 
darīt. Ir svarīgi nenorobežoties no apkārtējiem. 
Pacientiem, kuri turpina būt aktīvi, arī ārstēša-
nas efekts ir daudz labāks.
– Kāda loma nieru vēža pacientu aprūpē ir 
ģimenes ārstam?
– Var gadīties, ka ģimenes ārsts atklāj metastā-
tisku 4. stadijas nieru šūnu vēzi. Šāds pacients 
ģimenes ārstam jānosūta pie urologa un onko-
loga, lai izvērtētu, vai pacients ir operējams, vai 
arī operāciju vairs nevar veikt un jāuzsāk medi-
kamentozā terapija. Ģimenes ārstiem ir jāzina, 
ka arī metastātiskam nieru vēzim ir iespējama 
ārstēšana. Ikviens pacients, arī ar metastātisku 
vēzi, ir jāsūta vai nu pie urologa, vai uz Latvijas 
Onkoloģijas centru, P. Stradiņa Klīnisko univer-
sitātes slimnīcu, Liepājas reģionālo slimnīcu vai 
Daugavpils reģionālo slimnīcu, kur ir specializē-
tie onkoloģijas centri.
Es domāju, ka ģimenes ārsti kļūst arvien zino-
šāki. Mērķterapija metastātiska nieru šūnu vēža 
pacientiem tiek lietota jau 4–5 gadus, un vairu-
mam ģimenes ārstu jau ir bijuši šādi pacienti. 
Ģimenes ārsti mums palīdz arī šo slimnieku ārstē-
šanas procesā, jo pacienti viņus regulāri apmeklē, 
un ārsti ir informēti par pacientu saņemto mērķ-
terapiju nieru šūnu vēža ārstēšanai.
– Diagnoze – vēzis – šokē ikvienu. Kādi ir jūsu 
stipruma vārdi, ar ko uzmundrināt pacientus 
un viņu tuviniekus?
– Tāpat kā visi cilvēki, daļa pacientu ir optimis-
tiskāki, un daļa – pesimistiskāki. Ārstu uzdevums 
ir iedrošināt gan slimniekus, gan viņu piederī-
gos. Pacientam ir jājūt, ka viņš tiek atbalstīts. 
Protams, jūtot labu ārstēšanas efektu, viņš uz 
ārstēšanu un perspektīvām skatās optimistis-
kāk. Ja, uzzinot diagnozi, pacients varbūt ir bijis 
depresīvs un nākotnes perspektīvas viņam šķita 
tumsā tītas, tad, redzot, ka ārstēšanas efekts ir 
labs, viņa domas un noskaņojums mainās. Tad 
pacienti vienmēr kļūst līdzestīgāki.
– Kā pasargāt sevi un savus mīļos no onko-
loģiskām saslimšanām?
– Ir svarīgi ievērot veselīgu dzīvesveidu. Nedrīkst 
smēķēt un arī apgrūtināt savu ģimeni ar smēķē-
šanu. Ir jābūt fiziski aktīvam. Viens no prognos-
tiskajiem faktoriem nieru šūnu vēža attīstībai 
ir mazkustīgs dzīvesveids. Ja ir kādas nieru sli-
mības, tās noteikti jāārstē, jo pēc kāda laika tās 
var izraisīt arī nieru šūnu vēzi. Ja ir paaugsti-
nāts asinsspiediens, tas ir laikus jākoriģē un, ja 
nepieciešams, jālieto medikamenti. Hipertensija 
ir viens no nieru vēža attīstības riska faktoriem. 
Reizi gadā ir jāapmeklē ģimenes ārsts un jāno-
dod analīzes. Jāatceras, ka cilvēks pats ir atbil-
dīgs par savu veselību.

Efektīvā palīdzība – mērķterapija
ACI PRET ACI

Ārija Brīze: «Man ir nieru vēža pacients ar metastāzēm plaušās, kuram ļoti veiksmīgi 
palīdzēja 2012. gadā uzsāktā mērķterapija. Viņam vairākas reizes tika veiktas operāci-
jas, un uz jauno mērķterapijas medikamentu fona ir vērojama ļoti pozitīva dinamika. 
Mēs redzam, kā metastāzes samazinās un izzūd.»
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KETA SELECKA

Pēc veselības un smukuma var nebraukt 
uz Tukumu, bet uz Rīgas salonveikalu 
Arbor Beauty, kas atrodas pašā galvas-
pilsētas centrā blakus Vecajai Ģertrūdes 
baznīcai Baznīcas ielā 31.

Arbor Beauty apvieno salonu, kurā pieejams ļoti 
plašs skaistumkopšanas pakalpojumu klāsts sejai 
un ķermenim, un veikalu, kurā var iegādāties 
medicīnas preces un kosmētiku.

Salonveikala darbinieces lepojas ar spāņu der-
mokosmētiku Sesderma, ko novērtē tie, kuri ir pār-
liecinājušies par nanotehnoloģiju sasniegumiem 
kosmētikā, un itāļu fitokosmētiku Experience, ko 
iecienījuši tie, kuriem ir zināms augu vērtīgo īpa-
šību spēks un kuri atzīst kosmētiku bez ķīmijas. 
Veikalu Arbor Beauty bieži apmeklē arī skaistum-
kopšanas nozares profesionāļi, jo šeit var nopirkt 
kvalitatīvus un iedarbīgus produktus sejas un ķer-
meņa procedūrām.

Salonā Arbor Beauty ikvienai sievietei un vīrie-
tim, kurš par sevi rūpējas, pieejamas ne tikai 
relaksējošas, atjaunojošas un pretnovecošanās 
procedūras, bet arī dažādu ādas problēmu risi-
nāšanas procedūras, piemēram, rētas mazinošās 
un saules izraisīto bojājumu dziedējošās. Laipni 
gaidīti salonā būs gan tie, kuri savu ceļu sevis kop-
šanā vēl tikai meklē, gan tie, kuri jau zina, ko grib.

Arbor Beauty ir padomājuši par topošajām un 
jaunajām māmiņām, piedāvājot saudzējošu un 
atveseļojošu pakalpojumu klāstu viņām tik īpašajā 
laikā – sejas procedūras, masāžas un mehānisko 
limfodrenāžu jeb tā sauktos gaisa zābakus, kas ir 
masāža ar mainīgu gaisa spiedienu, ļaujot sama-
zināt smaguma sajūtu kājās un palīdzot nostipri-
nāt vēderu pēc grūtniecības u. c.

Īpaša sadarbības programma ir paredzēta 
uzņēmumiem, piedāvājot viņiem parūpēties 
par savu darbinieku labsajūtu, izmantojot salona 
Arbor Beauty pakalpojumus.

Reizi mēnesī salonā notiek Klientu diena, kurā 
ikviens interesents, iepriekš šim pasākumam pie-
rakstoties, bez maksas tiek iepazīstināts ar Arbor 
Beauty pieejamo kosmētiku un skaistumkopša-
nas procedūrām.

Salonveikalā Arbor Beauty tiek gaidīti visi tie, 
kuri novērtē dabas vielu ārstnieciskās un dzie-
dinošās īpašības, kā arī jaunāko skaistumkopša-
nas iekārtu iespējas un modernās tehnoloģijas, 
kas tiek izmantotas augstvērtīgās un iedarbīgās 
kosmētikas Sesderma ražošanā, kuru salona pro-
cedūrās izmanto diplomētas kosmētiķes.

Arbor Beauty ir viens no retajiem saloniem Lat-
vijā, kur aparātprocedūras veic ar pasaulē plaši 
zināmo Itālijā ražoto gaismas biostimulācijas 
iekārtu Bio Lux. Sejas un ķermeņa āda tiek apstrā-
dāta ar īpaši pārveidotu infrasarkano gaismu, uz 
ko ādas šūnas reaģē tikpat pozitīvi kā uz saules 
stariem un siltumu, paātrinot šūnu darbību un sti-
mulējot enerģijas apmaiņu un ādas atjaunošanos. 
Līdz ar to āda tiek tonizēta un kļūst stingrāka, tiek 
mazinātas grumbiņas un dziedētas rētas. Visas 
salonā pieejamās procedūras ar šo iekārtu ir patī-
kamas, relaksējošas, neinvazīvas un nesāpīgas.

Skaistuma un veselības salonā Arbor Beauty 
tiek novērtēti pastāvīgie klienti, jo par vienu pro-
cedūru būs jāmaksā 48, nevis 56 eiro, ja uzreiz 
samaksāsiet par sešu procedūru apmeklējumu.

Uz katru no salona pakalpojumiem var pie-
rakstīties, zvanot salona administratorei pa 
tālruni 67 785 757 vai piesakoties internetā 
(tiešsaistes pieraksts) salonveikala mājaslapā 
http://arborbeauty.lv.

Starp citu, lieliska dāvana dzimšanas dienā vai 
Ziemassvētkos būs Arbor Beauty dāvanu karte 
salona apmeklējumam un kosmētikas iegādei.

SKAISTUMKOPŠANAS 
PAKALPOJUMI SALONĀ 
ARBOR BEAUTY
Salonā tiek piedāvātas sejas un ķermeņa proce-
dūras, kas apmierinās dažādas ādas vajadzības.

Sejas procedūras
Procedūra ādas mirdzumam
Stundu gara procedūra, kas piemērota nogu-
rušai, blāvai ādai vai kā mirdzumu atjaunojoša 
procedūra pirms svinībām vai kāda savie-
sīga pasākuma.

Augļskābju procedūra tumšajiem lokiem 
zem acīm un ādas mirdzumam
50 minūšu gara procedūra nogurušai, pelēcīgai 
ādai ar tumšiem lokiem zem acīm, kas mazina 
noguruma pazīmes, izmantojot augļskābju pīlin-
gus no Mediderma (Spānija).

Sejas dziļā mehāniskā tīrīšana
Stundu gara kopjoša un attīroša procedūra 
taukainai ādai spīduma mazināšanai, poru attī-
rīšanai un savilkšanai. Procedūrā tiek izman-
tota augu kosmētika Alchemy Experience, 
kas nesatur minerāleļļas un dzīvnieku izcel-
smes sastāvdaļas.

Mitrinoša, pretnovecošanās procedūra
Stundu gara kopjoša un atjaunojoša proce-
dūra ādas mirdzumam un mitrināšanai, kur tiek 
izmantota augu kosmētika Alchemy Experience, 
kas nesatur minerāleļļas un dzīvnieku izcel-
smes sastāvdaļas.

Kopjoša procedūra kuperozai ādai
Stundu gara kopjoša, nomierinoša, asinsvadu sie-
niņas stiprinoša procedūra kuperozai jeb plānai, 
ļoti jutīgai sejas ādai ar tuvu izvietotiem, papla-
šinātiem asinsvadiem. Procedūrā tiek izmantota 
augu kosmētika Alchemy experience, kas nesatur 
minerāleļļas un dzīvnieku izcelsmes produktus.

Kopjoša, balinoša procedūra ar augu 
endorfīniem
Stundu garajā procedūrā tiek izmantota itāļu fito-
kosmētika E-ndorphin Joy Experience, kas satur 
fitoendorfīnus. Tie ir endorfīniem līdzīgas sastāv-
daļas no augiem, kas darbojas līdzīgi cilvēka orga-
nisma endorfīniem. Fitoendorfīni palīdz ādai 
atjaunoties, kā arī mitrina, atsvaidzina un pasargā 
ādu, ļaujot izskatīties tai svaigai un veselīgai.

Liposomālā pīlinga procedūra ar ferulskābi 
saules izdarītiem bojājumiem un 
hiperpigmentācijai
Stundu gara procedūra, kas mazina sejas hiper-
pigmentāciju, padara ādu mirdzošu un izlīdzina 
sīkās grumbiņas. Ferulskābe, kas iekapsulēta 

mikroskopiska izmēra liposomās, tiek iegūta no 
rīsiem un ir paredzēta šūnu DNS aizsardzībai, kavē 
ādas novecošanos un noder cīņai pret brīvajiem 
radikāļiem, kā arī saules izraisītiem bojājumiem 
un citu ārēju un iekšēju apstākļu ietekmei.

Augļskābju pīlinga procedūra
Augļskābes paredzētas dažādu estētisko prob-
lēmu risināšanai, piemēram, aknei, jutīgai ādai ar 
izsitumiem, strijām, rozācijai, komedoniem (tauku 
dziedzeri darbojas pārāk aktīvi, veidojot uz sejas 
tādus kā melnus punktiņus) u.c.

Izmantojot augļskābes, ādu iespējams attīrīt 
un atjaunot, regulēt tauku dziedzeru darbību, sti-
mulēt kolagēna veidošanos, izlīdzināt ādas toni, 
balināt hiperpigmentāciju, mazināt grumbiņas 
un iekaisīgu izsitumu daudzumu.

Papildus augļskābju pīlingam par atsevišķu 
samaksu iespējams izvēlēties C vitamīna pie-
devu, kas veicina ādas mirdzumu, rētu dzīšanu, 
asinsvadu sieniņu stiprināšanu, balina ādu u.c., tā 
saukto nomierinošo ampulu, retinola krēmu vai 
kādu no nanomaskām, kas izstrādātas, izmantojot 
nanotehnoloģijas, ļaujot piegādāt aktīvās vielas 
ādas dziļākajos slāņos.

Retinola pīlings (sākot no 30 min.)
Retinols stimulē ādas atjaunošanos, stiprinot ādu 
un mazinot grumbiņas, un kavē jaunu grumbiņu 
rašanos. Retises CT Yellow peel (Mediderma, Spā-
nija) ir zelta standarts retinola izmantošanā. Ar 

Arbor Beauty apvieno salonu, kurā pieejams ļoti plašs skaistumkopšanas pakalpojumu klāsts sejai un ķermenim, un veikalu, 
kurā var iegādāties medicīnas preces un kosmētiku.
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retinola pīlingu iespējams mazināt grumbiņu dzi-
ļumu, koriģēt rētas pēc aknes, mazināt strijas.

Injekcijas
Mikroinjekciju procedūra
Mikrodūrienu procedūra ar Nanopore aparātu 
(Mediderma, Spānija) apgādā ādu ar nepiecie-
šamajiem preparātiem, palīdzot tai atjaunoties, 
mazinot grumbiņas, koriģējot rētas pēc aknes 
un strijas, balinot hiperpigmentāciju un dziļi mit-
rinot ādu.
Ādas atveseļošanas metode biorevitalizācija
Hialuronskābe ir mūsu ādas dabīga sastāvdaļa, 
bet, gadiem ejot, tās daudzums samazinās. 
Izmantojot hialuronskābes injekcijas (biorevita-
lizācija), tiek atjaunots hialuronskābes daudzums 
ādā un dots stimuls ādai atveseļoties. Uzlabo-
jas ādas krāsa, tā kļūst gluda un maiga, izlīdzi-
nās grumbiņas.

Ķermeņa procedūras
Notievēšana un celulīta ārstēšana

Ietīšana notievēšanas dubļos – procedūra 
notievēšanai, celulīta ārstēšanai ar SO-YA 
(1 st. 20 min.)
Relaksējoša, ķermeņa apjomu samazinoša proce-
dūra tauku šķelšanai. Dubļi satur augu ekstraktu 
maisījumu asins cirkulācijas uzlabošanai un tauku 
slāņa samazināšanai, vienlaikus attīrot, atsvaidzi-
not un mitrinot.

Problēmzonas ietīšana Bande de Crepe pār-
sējos notievēšanai SO-YA (1 st. 10 min.)
Procedūra notievēšanai ar pārsējiem, kuri bagāti-
nāti ar notievēšanu veicinošu fitokompleksu. Augu 
izcelsmes vielas darbojas līdzīgi estrogēniem un 
paātrina tauku sadedzināšanu. Šī formula tika 
radīta, lai ārstētu celulītu, pateicoties citu augu 
ekstraktu drenāžas efektam, ādu savelkošai un 
stimulējošai iedarbībai. Attīra un atsvaidzina ādu.

Ietīšanas procedūra ar BIO dubļiem notievē-
šanai (1 st. 20 min.)

Celulīta ārstēšana (augšstilbu un dibena 
ietīšanas procedūra apjoma mazināšanai ar 
BIO dubļiem) (1 st. 10 min.)
Organic Experience ķermeņa kopšanas līnija ir 
radīta tiem, kuri vēlas izbaudīt dabīgo kosmē-
tiku un sasniegt redzamu rezultātu. Profesionāla 
ķermeņa kontūras veidošanas procedūra ar dre-
nāžas un remineralizējošu iedarbību. Dubļus var 
izmantot celulīta ārstēšanai vai tauku slāņa sama-
zināšanai. Satur organiskus augu ekstraktus ar 
notievēšanas un lipolītisku iedarbību.

Skulpturējošas, ādu stiprinošas procedūras
Procedūra notievēšanai un ādas stiprinā-
šanai ar sojas pārslu alginātu masku (1 st. 
10 min.)
Relaksējoša, ādu stiprinoša procedūra ar masku 
problēmzonām. Profesionālā algināta maska ar 

sojas pārslām un zirgkastaņa, pelašķa un apiņa 
ekstraktiem atstāj patīkamu sajūtu un uzlabo 
ādas elastību, veicina mikrocirkulāciju un palīdz 
izvadīt lieko šķidrumu. Sojas sēklu ekstrakts paāt-
rina tauku sadedzināšanu un stiprina ādu.

Soju senos laikos Āzijā uzskatīja par Dieva 
dāvanu cilvēcei auga terapeitisko īpašību dēļ. 
Sojas izoflavoni līdzsvaro hormonālo līmeni ādā, 
jo tie aizvieto estrogēnus, kas samazinās, sievietei 
novecojot. Tādēļ āda zaudē elastību un tvirtumu, 
uzkrājas tauki un liekais šķidrums. Izoflavoni sti-
mulē kolagēna un elastīna sintēzi, uzlabo ādas 
toni, tvirtumu un elastību.

Problēmzonas ietīšana Bande de Crepe pār-
sējos ādas nostiprināšanai (1 st. 10 min.)
Ādu stiprinoša procedūra problēmzonām ar pār-
sējiem, kuri bagātināti ar fitokompleksu. Sojas 
izoflavoni līdzsvaro hormonālo līmeni ādā, jo 
tie aizvieto estrogēnus. Novecošanas procesā 
katra sieviete zaudē estrogēnus, tādēļ āda zaudē 

elastību un tvirtumu, uzkrājas tauki un liekais šķid-
rums. Izoflavoni stimulē kolagēna un elastīna sin-
tēzi, uzlabo ādas toni, tvirtumu un elastību.

Ķermeņa masāža ar notievēšanas dubļiem 
(1 st. 40 min.)
Ķermeņa SPA procedūra ar notievēšanas, anticelu-
līta, ādu barojošu iedarbību. Pateicoties dubļiem, 
kuri bagātināti ar asinsriti uzlabojošām vielām, 
tiek izvadīts liekais šķidrums un uzlaboti vielmai-
ņas procesi, kas palīdz šķelt tauku šūnas.

Aparātprocedūras
Procedūras ar gaismas biostimulācijas 
iekārtu Bio Lux (Itālija)
Gadiem ejot, ikvienam no mums pakāpeniski zūd 
šūnu aktivitāte – tās lēnāk atjaunojas, paildzinās 
dzīšanas process, āda kļūst plānāka un zaudē savu 
stingrumu, parādās grumbiņas. Procedūras laikā ar 
gaismas biostimulācijas iekārtu Bio Lux tiek atjau-
nota šūnu darbība un stimulēta reģenerācija, āda 
kļūst tonizēta un stingrāka. Papildus, izmantojot 
specifisku programmu, iespējams uzlabot arī prob-
lemātiskas, sausas ādas stāvokli, kā arī stimulēt 
rētu dzīšanu. Salonā Arbor Beauty pieejamas šādas 
procedūras ar iekārtu Bio Lux sejai un ķermenim:

 zProcedūra «ādas tonizācija» stingruma 
uzlabošanai ar tūlītēju liftinga efektu (1 st. 
15 min.)
 zProcedūra sausai ādai ar dziļi mitrinošu 
iedarbību ādas bioloģisko procesu aktivi-
zēšanai (1 st.)
 zProcedūra problemātiskai ādai un aknes 
rētu mazināšanai
 zProcedūra problemātiskas ādas bioloģisko 
procesu normalizēšanai, piņņu radīto rētu 
mazināšanai (1 st.)
 zPretstresa procedūra ādas mirdzumam
 zĀdu nostiprinoša procedūra ķermenim

Radiofrekvenču terapija (40 min.)
Intensīvas iedarbības procedūra celulīta ārstē-

šanai un notievēšanai. Izmantojot radiofrekvenci, 
enerģija tiek novadīta ādas vidējā slānī, sasilda 
audus līdz temperatūrai, kas stimulē šūnu augša-
nas faktoru veidošanos, rezultātā āda kļūst stin-
grāka un elastīgāka. Temperatūras celšanās dēļ 
uzkarst arī tauku šūnas, tās plīst un kļūst mazākas, 
līdz ar to iespējams mazināt tauku slāņa apjomu 
un celulītu.

Kavitācija – tauku šķelšanas procedūra, 
izmantojot ultraskaņu (no 30 min. līdz 1 st. 
30 min.)
Ultraskaņa iedarbojas uz tauku un celulīta nogul-
snēm. Procedūra īpaši piemērota tauku nogul-
snēm, kuras nepadodas diētām un sportam. 
Sašķeltie tauki neatjaunojas un tiek izvadīti caur 
asinsrites un limfātisko sistēmu.

Mehāniskā limfodrenāža jeb gaisa zābaki
Masāža ar mainīgu gaisa spiedienu, kas uzlabo 
asinsriti un limfas plūsmu. Šī procedūra palīdz 
ārstēt celulītu, novērst dažādas izcelsmes tūskas, 
likvidēt venozās atteces traucējumus. Ļoti efek-
tīva procedūra, ja ir «smagas» vai pietūkušas kājas.

REKLĀMA

Parūpējies par sevi skaistuma un veselības salonveikalā Arbor Beauty!

Veikalā Arbor Beauty, kas atrodas turpat Baznīcas ielā 31, bez 
iepriekš minētās dermokosmētikas Sesderma un fitokosmētikas 
Experience iespējams iegādāties vācu kompānijas Medi augstas 
kvalitātes kompresijas zeķes un sporta ortozes E+motion, Mega-
sonex ultraskaņas zobu birstes un zobu pastas, somu uzņēmu-
ma Apteq zobu pastas un zobu diegus, kā arī vācu kompānijas 
Serag-Wiessner hronisku brūču apstrādes šķīdumu Lavanid, kas 
paredzēts nedzīstošu, inficētu, pūžņojošu brūču apkopei.

Šīs un citas medicīnas preces iespējams apskatīt un ie-
gādāties ne tikai veikalā, bet arī Arbor Beauty mājaslapā: 
http://arborbeauty.lv. Iepērkoties Arbor Beauty veikalā par 
100 eiro, pirkumam saņemsiet 5% atlaidi.

Aktuālāko informāciju par salona pakalpojumiem 
un veikala jaunumiem atradīsiet arī Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/arborbeauty.

OK
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ALVILS KRAMS,

pneimonologs un alergologs

Domājot par atšķirīgo un svarīgāko 
sievietes plaušu veselības jomā, aplū-
košu divus aspektus: smēķēšanu 
un grūtniecību.

SIEVIETE UN SMĒĶĒŠANA

Cik kaitīga ir smēķēšana?
Smēķēšana katram otrajam izraisa pāragru nāvi, 
smēķētājs vidēji nodzīvo 10–15 gadus īsāku mūžu 
(Eiropas Komisijas jaunākajos datos Eurobarome-
ter, 2015 minēti 14 gadi)!

Eiropas Savienībā 25% gadījumu nāves cēlonis 
ir smēķēšanas izraisīta slimība.

Kāpēc smēķēšana ir tik kaitīga?
Mūsdienu cigaretes satur ap 700 ķīmisko savie-
nojumu, savukārt degšanas procesā veidojas 
un smēķējot tiek ieelpots jau ap 7000 vielu (t.s. 
darva), no kurām vismaz 250 ir zināmas kā kaitī-
gas, to skaitā 69 ir kancerogēnas. Cigaretes galā 
degšanas temperatūra sasniedz 800–900⁰C. Ieel-
potie dūmi, t.s. darva, satur arī daudz ļoti sīku 
daļiņu 0,1–1,0 μm diametrā, kuras nokļūst plaušu 
alveolās un var tieši uzsūkties sistēmiskajā asins-
ritē. Smēķējot katra ieelpa satur kvadriljonu 
(1x1015) brīvo radikāļu!

100% visiem smēķētājiem plaušās un elp-
ceļos attīstās iekaisums!!!

Savukārt nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu 
atkarības izveidošanās potenciālu. Lietojot no 
gadījuma uz gadījumu, nikotīna atkarības attīstī-
bas risks ir augstāks nekā lietojot marihuānu. Tieši 
spēcīgās atkarības dēļ smēķēt uzsāk tik viegli, pat 
nemanot, savukārt atmest ir ļoti, ļoti grūti!

Cik kaitīga ir pasīvā smēķēšana?
Katru gadu pasaulē no smēķēšanas nomirst ap 
sešiem miljoniem, to skaitā ap 600 000 – no 
pasīvās smēķēšanas (>10% no tiem ES valstīs). 
Likumdošana arvien stingrāk pasargā no pasīvās 
smēķēšanas darbā un sabiedriskās vietās, diem-
žēl mājās tā joprojām ir problēma. Īpaši kaitīga 
pasīvā smēķēšana ir bērniem! Jāņem arī vērā, ka 
daudzās toksiskās un kancerogēnās vielas nosē-
žas uz mēbelēm, paklājiem, gultas veļas utt., vēlāk 
nokļūstot bērna organismā.

Vai ūdenspīpes ir mazāk kaitīgas?
Nav gan! Viena seansa laikā ieelpotās dar-
vas daudzums ir ekvivalents 5–10 cigarešu 
paciņu izsmēķēšanai!

Bet «vieglās» un «slaidās» cigaretes?
Nikotīna un darvas attiecība jebkurā cigaretē ir ap 
1:10. No nikotīna atkarīgam smēķētājam ir nepie-
ciešama viņa «dienas deva» (attiecīgi tiek ieel-
pota arī darvas «dienas deva»). Lai to panāktu, 
«vieglās» un «slaidās» cigaretes (neapzināti) tiek 
nosmēķētas pilnībā, ieelpa ir dziļāka, elpas aizture 
ilgāka, bieži arī cigarešu skaits ir lielāks. Mīts par 

mazāku kaitīgumu potenciāli piesaista smēķēša-
nai tabakas industrijas reklāmas galveno mērķa 
auditoriju – pusaudžus (šobrīd 80–90% uzsāk 
smēķēt nepilngadīgi!)

Vai sievietes ir jutīgākās pret 
smēķēšanas kaitējumu veselībai?
Diemžēl JĀ!

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

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

Treškārt, šķiet, ka tieši sievietēm plaušu vēzis un 
citas smēķēšanas izraisītas slimības attīstās biežāk.

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

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, 
jādomā, pats sliktākais ir grūtnieces smēķēšana. 
Latvijā un pārējās Baltijas valstīs potenciālo 
māmiņu – pusaudžu smēķētāju skaits ir viens no 
lielākajiem pasaulē. Piemēram, 2011. gada Global 
Youth Tobacco Survey pētījuma dati par pusaudžu 
smēķēšanu Latvijā 13–15 gadu vecumā bija ļoti 
skumji: regulāri jebkādu tabakas izstrādājumu 
lietoja 40,5% (zēni – 39,4%, meitenes – 41,4%). 
Iepriecinoši, ka pēdējos gados šie radītāji ir par 
trešdaļu zemāki.

GRŪTNIECĪBA
Divas svarīgākās lietas bērniņa veselībai – 
nesmēķēt un barot jaundzimušo ar krūti. 
Grūtniecību vēlams plānot, pirms tam sakārto-
jot esošās veselības problēmas un veicot profi-
laktiskos izmeklējumus, piemēram, krūšu kurvja 
rentgenogrammu (abiem potenciālajiem vecā-
kiem!). Obligāti jāatmet smēķēšana! Īpaši māmi-
ņai! Uz augli iedarbojas gan toksiskās vielas, gan 
smēķēšanas inducētais lokālais → sistēmiskais 
iekaisums. Vēlīnās sekas auglim lielā mērā ir saistī-
tas ar epiģenētiskām pārmaiņām (skar to genoma 
daļu, kas regulē ģenētiskās informācijas nolasī-
šanu). Pēdējo gadu pētījumu rāda, ka šīs pārmai-
ņas pārmantojas arī nākamajās paaudzēs.

Cik bīstama grūtniecības 
laikā ir krūšu kurvja orgānu 
rentgenogramma?
Principā šis izmeklējums ir nekaitīgs auglim, 
tomēr ieteicams vienmēr izmantot svina aizsar-
gpriekšautu, kurš mazina jonizējošā starojuma 
devu. Ikdienas praksē radioloģisko izmeklējumu 
potenciālais kaitīgums parasti tiek pārvērtēts un 
nepieciešamie radioloģiskie izmeklējumi netiek 
veikti, tādējādi radot draudus grūtnieces (un 
augļa) veselībai.

Vienas krūšu kurvja rentgenogrammas laikā pie-
auguša cilvēka saņemtā radiācijas deva ir 0,1 mili-
zīverts, kas ir ekvivalenta aptuveni 10 dienu laikā 
saņemtajam dabīgajam starojumam (no Zemes 
un kosmosa), savukārt augļa saņemtais starojums 
izmeklējuma laikā ir 1/100–1/10 no mātes devas. 
Par nekaitīgu auglim parasti pieņemts uzskatīt 
mātes grūtniecības laikā saņemto kopējo devu 
1 milizīverts. No 20–25 grūtniecības nedēļām 
auglis ir mazāk jūtīgs pret jonizējošo starojumu. 
NB! Plānveida radioloģiskos izmeklējumus (īpaši 
vēdera dobumam un iegurņa apvidum) sievietei 

reproduktīvajā vecumā vēlams veikt menstruālā 
cikla pirmajās desmit dienās.

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

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

Astmas medikamenti ir droši, un to lietošanas 
pārtraukšana vai kavēšanās ar savlaicīgas un pie-
tiekami agresīvas ārstēšanas uzsākšanu astmas 
uzliesmojuma (īpaši, smagas norises) gadījumā 
ir nepieļaujama kļūda.

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

Vai astmas medikamenti 
patiešām ir droši?
Astmas medikamentus iedala divās grupās – 
pretiekaisuma līdzekļos un bronhodilatatoros 
(bronhu paplašinātāji). Pirmie (glikokortikoīdi un 
leikotriēnu receptoru antagonisti) nomāc aler-
ģisko iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina 
astmas norises kontroli ilgtermiņā (mazina astmas 
uzliesmojuma risku!), savukārt otrie nodrošina 
elpceļu caurlaidību to lietošanas laikā.

Astmas medikamenti ir droši, un jebkurā gadī-
jumā to hipotētiskā ietekme uz augli ir daudzkārt 
mazāk bīstama nekā augļa hipoksijas risks smaga 
uzliesmojuma gadījumā!

Astmas ārstēšanas pamatlīdzeklis ir inhalējamie 
glikokortikoīdi (IGK). Lietojot mazās un vidējās 
devās, šiem medikamentiem faktiski nav sistēmis-
kās iedarbības, tie ne tikai mazina astmas uzlies-
mojumu risku, bet arī reālās dzīves pētījumos ir 
pierādījuši spēju samazināt mirstību no astmas. 
Arī augstās devās (tās nepieciešamas samērā reti) 
blakusparādības ilgtermiņā novēro tikai atseviš-
ķiem pacientiem.

Grūtniecība un pneimonija
Pneimonija pasaulē ir viens no galvenajiem 
(iespējams, ka pats biežākais) mātes un augļa 
nāves cēloņiem. Pirms antibiotiku ēras grūtnieču 
mirstība pārsniedza 30%.

Pneimoniju ir svarīgi laikus diagnosticēt un 
uzsākt antibakteriālo līdzekļu lietošanu. To izvēli 
obligāti nepieciešams atstāt ārsta ziņā, jo daži 
līdzekļi potenciāli ir bīstami auglim (piemēram, 

tetraciklīni, hinoloni, kotrimoksazols, kuru vecākās 
paaudzes pazīst kā biseptolu). Nekādā gadījumā 
nedrīkst kavēties ar ārsta konsultāciju bailēs no 
rentgenoloģiskās izmeklēšanas!

Principā pneimonijas gadījumā grūtnieci 
vēlams vismaz īslaicīgi hospitalizēt – labākai diag-
nostikai un norises smaguma novērtēšanai!

Grūtniecība un tuberkuloze
Svarīgi diagnosticēt tuberkulozi pēc iespējas 
agrīni, jo novēlota diagnostika rada būtisku risku 
gan mātei, gan auglim.

Daži slimības simptomi, piemēram, nogurums, 
var tikt kļūdaini skaidroti ar pašu grūtniecību. 
Nekavējoties nepieciešama ārsta konsultācija, ja 
ir neskaidrs klepus (krekšķis!), paaugstināta tem-
peratūra, svīšana naktīs un krišanās svarā.

Pilngadīgām personām, kuras dzīvo kopā ar 
grūtnieci, jāveic krūšu kurvja orgānu rentgenolo-
ģiskā izmeklēšana (ja tā nav veikta pēdējā gada 
laikā). Sievietei šo izmeklējumu veic līdz sestajai 
dienai pēc dzemdībām vai pirms izrakstīšanās no 
stacionāra. Izmeklējumi tiek veikti, lai pasargātu 
jaundzimušo, jo 20–30% gadījumu grūtniecības 
laikā TB norise ir maz simptomātiska, maskēta.

Kāpēc Latvijā atšķirībā, piemēram, 
no Norvēģijas joprojām veic 
jaundzimušo BCŽ vakcināciju?
Latvijā ir Eiropas Savienībā trešā augstākā saslim-
stība ar tuberkulozi, tādējādi zīdaiņu un mazu 
bērnu risks saslimt ir augsts.

Lūdzu, lūdzu pirmajā nedēļā, ja vien tam nav 
kādi traucējoši apstākļi, vakcinējiet jaundzimu-
šos! Zīdaiņi ir neaizsargāti pret tuberkulozi. BCŽ 
vakcīna nav ideāla, taču tā pasargā zīdaiņus un 
mazus bērnus no vissmagākajām tuberkulozes 
formām – miliāras (ģeneralizētas) tuberkulozes 
un meningīta. Medijos publicētie un apspriestie 
dati par samērā pēdējos gados nedaudz biežā-
kām vakcinācijas komplikācijām (t.s. BCŽ-ītiem) 
ir skaidrojami ar šobrīd izmantojamās vakcīnas 
augstāku efektivitāti. To apstiprina arī mūsu kai-
miņu igauņu pieredze.

Grūtniecība un gripa
Grūtniecēm novēro augstāku saslimstību, sma-
gākas komplikācijas, attiecīgi arī augstāku mirs-
tību. Risks ir paaugstināts arī pirmajās divās 
nedēļās pēc dzemdībām. Smagas norises astma 
un sistēmiska glikokortikoīdu terapija ir papildu 
riska faktori.

Visefektīvākā profilakse ir (ikgadēja) vakci-
nācija; tā nav kontrindicēta grūtniecības laikā! 
To var un vajag veikt jebkurā trimestrī! Vakci-
nēties ieteicams arī grūtnieces ģimenes locekļiem.

VĀRDS SPECIĀLISTAM

Sieviete un viņas 
plaušu veselība

OK

Sievietes ir jutīgākas pret atkarības veidošanos no nikotīna. Viņas ir arī «apzinīgā-
kas» smēķētājas negatīvā nozīmē, jo ievelk tabakas dūmus dziļāk plaušās un ilgāk 
aiztur elpu ieelpā.
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ANNA KALNIŅA

Hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS) ir trešais biežākais nāves 
cēlonis pasaulē. Un ir jāapzinās, ka, 
neraugoties uz biedējošo statistiku, 
saslimšana ar HOPS visbiežāk ir cilvēku 
pašu roku darbs. Tieši tāpat kā nevē-
lēšanās atlabt.

Par HOPS rašanās cēloņiem, iespējamo ārstē-
šanu un pacientu līdzestību stāsta alergologs 
pneimonologs Māris Bukovskis.

– 2015. gadā apmēram 3,2 miljoni cilvēku 
pasaulē miruši no HOPS. Vai tas liecina, ka 
HOPS ir nopietna slimība, kurai netiek pie-
vērsta pietiekama uzmanība?
– Jā, skaitļi ir lieli. Ar HOPS slimo apmēram 200 
miljoni cilvēku visā pasaulē, un prognozes lie-
cina, ka šie rādītāji tikai pieaugs, jo daudzās val-
stīs smēķē proporcionāli ļoti liels cilvēku skaits.
– Vai tas nozīmē, ka HOPS izraisa galveno-
kārt smēķēšana?
– Jā, noteicošā ietekme ir smēķēšanai, turklāt 
tieši cigarešu smēķēšanai. Tabaka vai nikotīns 
pats par sevi HOPS neizraisa, to dara kvēpi, 
darva, brīvie radikāļi, izraisot oksidatīvo stresu 
ne tikai plaušās, bet visā organismā. Šie sadeg-
šanas produkti var radīt gan bronhu iekaisumu, 
gan plaušu emfizēmu. Varianti ir dažādi – kas nu 
kuram pacientam dominē.
HOPS var izraisīt arī citi faktori, tomēr samērā 
retāk. Tādi ir gaisa piesārņojums darbavietā, 
piemēram, strādājot metalurģijā, gaisa piesār-
ņojums ārpus telpām – lielajās pilsētās un rūp-
niecības centros, tādos kā Pekinā, atsevišķos 
reģionos Indijā. Arī Eiropā un ASV šāda prob-
lēma pastāv, tomēr šeit tiek strādāts, lai piesār-
ņojums tiktu mazināts.
Vēl viena HOPS pacientu grupa ir nesmēķējošās 
sievietes Āfrikā, Latīņamerikā, Dienvidaustrumā-
zijā, kur ēdiens regulāri tiek gatavots uz atklāta 
pavarda bez skursteņa.
Mazāk nekā 1% HOPS pacientu slimības cēlonis 
ir Alfa 1 antitripsīna deficīts – ģenētiski noteikts 
riska faktors.
– Vai HOPS diagnostika ir pietiekama?
– Nē, HOPS nav pietiekami diagnosticēta. Tiek 
lēsts, ka vairāk nekā pusei HOPS slimnieku šī sli-
mība nav diagnosticēta. Lielākoties tas saistīts ar 
slimības simptomātiku: kamēr slimība ir sākuma 
stadijās, tādi simptomi kā neliels elpas trūkums 
vai krēpu veidošanās tiek saistīta ar vecumu, 
smēķēšanu, līdz ar to parasti pie ārsta nonāk cil-
vēki ar vidēji smagu HOPS diagnozi.
– Kāda ārste ir publiski izteikusies, ka, 
viņasprāt, nav nemaz tik būtiski vienmēr 
noteikt precīzu HOPS diagnozi un ka HOPS 
pacientiem palīdz tie paši medikamenti, 
kurus lieto astmas pacienti. Līdz ar to lie-
lāku līdzestību var panākt, nosakot diagnozi 
astma un tādējādi ļaujot pacientiem iegādā-
ties labāk kompensētus medikamentus. Kā 
jūs šo izteikumu varētu komentēt?

– Šim viedoklim nevaru piekrist. Uzskatu, ka 
jānosaka precīza diagnoze, lai gan reizēm tas 
patiešām ir problemātiski, jo ir grūti novilkt 
robežu, kur beidzas astma un sākas HOPS. Prob-
lēmu varētu risināt, diagnosticējot nevis kādu 
no šīm slimībām, bet gan hronisku plaušu sli-
mību, kura tiek ārstēta atkarībā no simptomiem 
un problēmas – vai tā ir bronhu obstrukcija, vai 
hronisks bronhīts ar uzliesmojumiem, vai smagi 
plaušu funkcijas traucējumi. Atrodam konkrētas 
ārstējamas lietas un vēršamies pret tām ar pār-
baudītu un efektīvu terapiju. Tā būtu jau indivi-
dualizēta ārstēšana.
Ne vienmēr HOPS pacientiem piemērota tā pati 
terapija, kāda tiek izmantota astmas pacientiem. 
Piemēram, glikokortikoīdi, viens no populārā-
kajiem medikamentiem astmas ārstēšanā, tiem 
HOPS slimniekiem, kam tie nav nepieciešami, ir 
pat nedaudz kaitīgi.
Runājot par medikamentu cenām un valsts kom-
pensētajām proporcijām, nedomāju, ka tas ir 
galvenais un noteicošais pacienta līdzestības 
faktors. Pirms kāda laika veicām aptauju aptie-
kās, un viens no jautājumiem bija, kāpēc pacienti 
neiegādājas ārsta izrakstītās zāles. Argumentu, 
ka nav naudas, izmantoja tikai 4–5% aptau-
jāto. Arī Kanādā veiktais pētījums apliecina, 
ka pacienta līdzimaksājums būtiski neietekmē 
pacienta līdzestību.
– Kādi citi aspekti darbojas HOPS pacientu 
gadījumā? 
– HOPS pacienti vienmēr ir problemātiskāki par 
astmas pacientiem. Tas saistīts gan ar samērā 
zemāku dzīves, izglītības un dzīves izpratnes 
līmeni, gan depresīvu noskaņojumu un nespēju 
atmest smēķēšanu. Jo būtībā atkarības, tostarp 
smēķēšanu un apreibinošu vielu lietošanu, 
izraisa dažādas psihiskas novirzes. Cilvēku no 
turīgā slāņa HOPS pacientu vidū ir daudz mazāk.
– HOPS ir hroniska slimība, bet vai tā vien-
mēr progresēs, ja pacients lietos ārsta izraks-
tītās zāles?
– Gadījumi var būt dažādi. Tas atkarīgs no 
pacienta individuālajām īpatnībām un slimības 
gaitas. Daļai HOPS pacientu, lietojot medika-
mentus, slimība iekonservējas, bet daļai jūtami 
pat uzlabojumi. Taču šie pacienti parasti ir atme-
tuši smēķēšanu. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka mēdz 
būt gadījumi, kad, arī atmetot smēķēšanu, sli-
mība turpina progresēt. Piemēram, kungs smē-
ķējis no 18 līdz 45 gadu vecumam, tad atmetis, 
bet 70 gadu vecumā pakāpeniski ir sasniedzis 
to plaušu funkcijas līmeni, kad parādās slimības 
simptomi, kaut vairāk nekā 20 gadus nav smēķē-
jis. Tomēr ir skaidrs, ka, neatmetot smēķēšanu, 
riski ir lielāki.
– Vai inhalatori, ko lieto HOPS slimnieki, pēc 
savas būtības visi ir vienādi?
– Nē, inhalatori nav vienādi. Atšķiras gan aktīvās 
vielas to sastāvā, gan arī pašas ierīces. Pamat-
terapija ir bronhus paplašinošie inhalatori. Vis-
efektīvākā to klase ir antiholīnerģiskie preparāti, 
kas atslābina elpceļu muskulatūru, novērš tūsku 
un spazmas. Adrenerģiskie līdzekļi paplašina 
bronhus un vairāk piemēroti astmas simptomu 

mazināšanai. Vidēji smagas un smagas slimības 
gaitas gadījumos piemēroti ir kombinētie medi-
kamenti. Pacientiem ar astmai līdzīgiem simp-
tomiem tiek lietoti inhalējamie glikokortikoīdi, 
taču šiem medikamentiem, kombinējoties ar 
citiem riska faktoriem, piemēram, mazkustīgu 
dzīvesveidu, iespējamas arī blaknes – tie var 
veicināt pneimonijas, osteoporozes, cukura 
diabēta attīstību. Pārējie medikamenti ir tab-
letētās formās.
Atkarībā no ierīces veida tiek dalīti dozētie gāzu 
inhalatori un pulverveida inhalatori. Ir vienkār-
šākas un sarežģītākas ierīces. Ņemot vērā, ka no 
nepareizi lietotas inhalāciju ierīces nav nekāda 
labuma un lielākoties HOPS pacienti ir gados 
vecāki cilvēki, tad efektīvākas ir vienkāršās ierī-
ces, turklāt obligāta ir pacientu apmācība to 
lietošanā. Ideālā situācijā pacientiem būtu jāpie-
dāvā vairāki inhalatoru veidi, jānoskaidro, ar kuru 
viņam apieties ir visērtāk, un pēc tam tai pielā-
got medikamentus.
Tomēr pamatterapija ir un paliek bronhus papla-
šinošo medikamentu lietošana un smēķēša-
nas atmešana.
– Kā ir mainījusies HOPS ārstēšanas taktika 
beidzamo 10–15 gadu laikā?
– Kad sāku savu karjeru 1995. gadā, praktiski 
vienīgais pieejamais medikaments bija teofi-
līns. Toreiz nebija ne dažādu inhalatoru veidu, 
ne medikamentu pieejamības, ne apmācības, 
ne arī kardiopulmonālās rehabilitācijas. Šobrīd ir 
mainīta gan pieeja pacientiem, t.i., tā ir pozitīva, 
nevis pacientus pašus vainojoša, gan izstrādāti 
daudzi jauni medikamenti, ir izdalītas slimības 
apakšgrupas ar katrai piemērotāko terapiju. 
Tāpat arī attīstīta smēķēšanas atmešanas tak-
tika, piedāvājot gan speciālistu atbalstu, gan 
nikotīna aizstājējterapiju, gan arī nepieciešamī-
bas gadījumā antidepresantus. 50% gadījumu 
iespējams panākt, ka pacients atmet smēķēšanu 
vismaz uz gadu.
Tajā pašā laikā rodas jautājums, cik daudz no 
tā pacients ir spējīgs ņemt pretim. Gada laikā, 
kopš klīnikā, kurā es strādāju, tiek piedāvāta 

atbalsta terapija smēķēšanas atmešanai, par to 
interesējušies vien pāris cilvēku. Ir ļoti maz val-
stu pasaulē, kur smēķē ap 30% iedzīvotāju, bet 
Latvijā pēc PVO datiem 2015. gadā smēķēja 31% 
populācijas. Pēc HOPS diagnozes noteikšanas 
smēķēšanu atmet mazākums. Fizisko aktivitāti 
nesaglabā gandrīz neviens pacients. Bronhu 
dilatatorus un citus medikamentus lieto vien 
10–15% pacientu.
– Kanādā notikušā pētījumā, kur piedalījās 
apmēram 40 000 HOPS pacientu, tika kon-
statēts, ka statīni var pagarināt pacientu 
dzīvildzi – par 21% mazāks jebkura iemesla 
izraisīts nāves risks un par 45% samazināts 
risks nomirt no plaušu problēmām. Tajā pašā 
laikā daudz tiek diskutēts par statīnu lietde-
rību vispār. Kāds ir jūsu viedoklis par statīnu 
lietošanu HOPS pacientiem?
– Ja pacientam ir HOPS, bet nav indikāciju 
tieši statīnu lietošanai, tad šādai terapijai nav 
efekta. Ir pētījumi, kuros piedalījušies īpaši atla-
sīti pacienti, kuriem ir tikai HOPS, un tie pierāda, 
ka statīnu terapija veselības stāvokli neietekmē. 
Taču, tikko pacientam paralēli HOPS ir arī koro-
nārā sirds slimība, dislipidēmija u.c. indikācijas 
statīnu lietošanai, tad šī terapija ir obligāta, jo 
patiešām palīdz samazināt slimības riskus.
– Ir zināms, ka pacientiem ar cukura dia-
bētu biežāk sastopamas sirds un asinsvadu 
slimības. Kādas slimības biežāk skar HOPS 
pacientus? 
– Jā, slimības patiešām grupējas. Ar HOPS visbie-
žāk roku rokā iet koronārā sirds slimība, osteo-
poroze, depresija un plaušu vēzis. Mirstība tieši 
HOPS dēļ ir samērā neliela, un šāda aiziešana ir 
lēna. Lielākoties HOPS pacienti mirst koronārās 
sirds slimības vai plaušu vēža dēļ.
Ir izstrādāts t.s. 6 minūšu iešanas tests. Ja sešu 
minūšu laikā cilvēks spēj noiet vien 100 metrus, 
tad nāves risks ir 90%. Ja sešu minūšu laikā spēj 
noiet 350 metrus, tad iespēja nomirt ir vien 10%. 
Protams, jo grūtāk cilvēkam paiet, jo viņš mazāk 
kustas, taču tieši fiziskā aktivitāte ir viena no dzī-
vildzes atslēgām.

Māris Bukovskis: «Pēc HOPS diagnozes noteikšanas smēķēšanu atmet mazākums 
pacientu. Fizisko aktivitāti nesaglabā gandrīz neviens. Bronhu dilatatorus un citus 
medikamentus lieto vien 10–15% pacientu.»
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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
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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.

OK



22

ILZE ŠTURMA

Lai arī astmas slimnieku skaits ar katru 
gadu pieaug, tomēr ir palielinājušās arī 
iespējas astmu sekmīgi ārstēt. «Mūsdie-
nīga astmas ārstēšana, cilvēkam pareizi 
un regulāri ārstējoties, ļauj justies pilnīgi 
veselam,» iedrošina plaušu slimību ārste 
Ludmila Borsa no Ventspils. «Cilvēka 
veselībai ir jābūt priekšplānā, slimību 
atstājot aizmugurē. Labi ārstēts astmas 
pacients spēj brīvi elpot, ir dzīvespriecīgs 
un fiziski aktīvs.»

Pārbaudīsim plaušu veselību!
Skaidrojot astmas norises un ārstēšanas nianses, 
daktere aicina cilvēkus pārbaudīt plaušu funkcijas, 
ja laiku pa laikam jūtams elpas trūkums, ir vēlme 
krekšķināt, ir ilgstošs klepus, grūti atveseļoties 
pēc vīrusu infekcijām. Astma var parādīties jeb-
kurā dzīves posmā, ne tikai bērnībā, kā to ir pie-
rasts uzskatīt. Plaušu audus bojā dažādi elpceļu 
vīrusi, tādēļ nereti pēc pārslimotām vīrusu infek-
cijām astma tiek konstatēta cilvēkiem, kuriem 
tās iepriekš nav bijis. Lielāka iespēja saslimt 
ar astmu ir alerģiskiem cilvēkiem, kā arī cilvē-
kiem, kuri strādā elpceļiem kaitīgos apstākļos. 
Slimība ir ģenētiski pārmantojama, uzmanība 
plaušu veselībai īpaši jāpievērš ar astmu slimu 
cilvēku radiniekiem.

Kas ir astma?
«Astma ir palielināta bronhu gļotādas jutība 
uz parastām vielām,» skaidro daktere Ludmila 
Borsa. «Iekaisums bronhos līdzinās iekaisumam 
degunā. Ja mums ir iesnas, tad caur degunu 
nevaram paelpot, jo tas ir aizlikts, ir gļotaini 
izdalījumi. Bronhos ir līdzīgi – tajos ir alerģisks 
iekaisums, tos klājošā gļotāda ir tūskaina, bronhi 
ir sašaurināti, ir grūti elpot, raksturīgs klepus, 
čīkstēšana krūtīs.»

Astmas ārstēšanas principi
Ārste stāsta, ka astmas ārstēšanā ir jāievēro 
divi galvenie principi: jāpaplašina bronhi, lai 
cilvēkam atvieglotu elpošanu, kā arī jālieto hor-
monālie (pretiekaisuma) preparāti, lai mazi-
nātu alerģisko iekaisumu. Līdz ar to visbiežāk 
ar astmu slimojošs cilvēks astmas ārstēšanā 
izmanto ārstēšanas ierīces, kurās ir abas darbī-
gās vielas. Astmas pacienti tiek brīdināti, ka līdzi 
vienmēr jābūt t.s. glābējinhalatoram, jo pēkšņu 
bronhu sašaurināšanos šiem cilvēkiem var izrai-
sīt tādi neparedzēti faktori kā negaidīts spēcīgs 
stress, ieelpotas kairinošas vielas u.c. Glābējin-
halators elpceļu spazmas mazinās, ļaujot cilvē-
kam atkal brīvi elpot.

Vai hormoni ietekmēs 
manu pašsajūtu?
Šis ir jautājums, par ko atkal un atkal ārstiem 
jādiskutē ar pacientiem. Kopš tiem laikiem, kad 
astmas pacientus ārstēja ar hormonu tabletēm 
un injekcijām, ir sagabājušās bailes no hormonu 
radītajām blakusparādībām. Šodien ir noiets 
garš ceļš, jaunradītie astmas ārstēšanas medi-
kamenti iepildīti modernās ierīcēs. Līdz ar to no 
hormonus saturošiem medikamentiem vairs 
jābaidās nav. Plaušu slimību ārste mierina: «Ieel-
pojot jebkuru no astmu ārstējošiem medika-
mentiem, tie nokļūst elpceļos un tur arī paliek. 
Asinīs uzsūcas tikai neliela daļa medikamentu, 
vairāk no mutes dobuma, tādēļ arī ir ieteikums 
pēc katras inhalācijas muti izskalot.»

Kāpēc reizēm astmas 
ārstēšana nav veiksmīga?
Biežs iemesls, kāpēc astma netiek sekmīgi ārstēta, 
ir medikamentu nelietošana. Brīdī, kad elpas 
trūkums un klepus cilvēku ir nomocījuši, sasli-
mušais ir gatavs darīt visu, lai atvieglotu sev dzīvi. 
Astmas medikamentiem piemīt brīnišķīga īpašība 
palīdzēt ātri un efektīvi. Pēc kāda laika grūtības ir 
aizmirstas, cilvēkam šķiet, ka viņš ir atveseļojies, 
un ārstēšanos pārtrauc. Tomēr tā ir kļūda. Astma 
ir hroniska saslimšana. Ja tā kādu ir piemeklējusi, 
jāārstējas būs visu mūžu. Situācijā, kad neārstēta 
astmas pacienta jutīgā gļotāda atkal pastiprināti 
reaģēs uz kādu no apkārtējā vidē esošām vie-
lām, iekaisums atjaunosies, un cilvēks atkal jutī-
sies slikti.

Dažkārt astmu neizdodas sekmīgi ārstēt, 
ja pacientam sākotnēji piemeklētais medika-
ments nav efektīvs vai rada blakusparādī-
bas. Šādā situācijā ārsts domā par ārstēšanu ar 
citu medikamentu.

Ļoti bieži medikaments ir efektīvs, pacients 
medikamentu ierīci izmanto regulāri, bet dara 
to nepareizi. Tādēļ gan plaušu slimību ārstiem, 
gan ģimenes ārstiem, gan ārstu palīgiem ir jāpār-
liecinās, vai inhalāciju tehnika ir pareiza. Medi-
kamentu ierīces un to pielietošanas tehnikas ir 
dažādas, un cilvēkam nepieciešams laiks, lai iemā-
cītos ierīci izmantot.

Dažādi astmas ārstēšanas 
medikamenti
Cik cilvēku, tik rūpīgi pārdomātu astmas tera-
pijas taktiku. Medikamenti ir dažādi, katram ir 
savas priekšrocības. Efektivitātes ziņā medi-
kamenti ir līdzvērtīgi. Ir pulverveida un aero-
sola inhalatori.

Aerosola inhalatoru lietošana ir vienkārša. 
Aerosolu nesējgāze nogādā plaušās, pacientam 
pašam nav ļoti jānopūlas. Tomēr šo inhalatoru 
lietotājiem jāspēj saskaņot ierīces iedarbināšanu 
ar medikamenta ieelpošanu. Ja tas rada grūtības, 
tiek izmantota krājtelpa, kas nodrošina pareizu 
medikamenta lietošanu.

Pulverveida inhalatoru lietošanas tehniku 
astmas slimnieki apgūst, izmantojot speciālas 
treniņierīces (ar svilpīti u.c.), jo, ieelpojot pulveri, 
jāpielieto lielāks spēks. Kad tehnika ir apgūta, 
ārstēšana ir efektīva.

Lai arī vairums astmas medikamentu lietojami 
divas reizes dienā, ir radīti jauni, vienreiz dienā 
lietojami medikamenti.

Īpaši jāatzīmē iespēja ārstēt dziļos, sīkos elp-
ceļus, kuri veido lielu daļu plaušu. Ir daļa pacientu, 
kuriem astmai raksturīgais iekaisums ir skāris gan 
lielos, gan sīkos elpceļus. To, kuri ir šie pacienti, 
izvērtē plaušu slimību speciālisti. Bieži tie ir ar 
astmu slimojošie, kuri kādreiz smēķējuši vai to 
joprojām dara, gados veci cilvēki, cilvēki ar ilg-
stošu astmu, cilvēki, kuru astma ir grūti ārstējama. 
Dažkārt astmas ārstēšanā nav panākumu tieši 
tādēļ, ka netiek ārstēti sīkie elpceļi. Tieši tādēļ ir 
radīti medikamenti, kuri veiksmīgi spēj sasniegt 
un ārstēt sīkos elpceļus.

Kas notiek, ja elpceļi netiek ārstēti
«Diemžēl vēl joprojām ir cilvēki, kuri astmas 
ārstēšanai izmanto tikai glābējinhalatorus. Šo 
inhalatoru lietošana viņiem sniedz palīdzību un 
atvieglojumu, jo bronhi tiek paplašināti, bet netiek 
darīts pats būtiskākais – netiek ārstēts iekaisums. 
Tam paredzēti hormonu preparāti, kuri jālieto 
pietiekošās devās un regulāri. Ja iekaisumu neār-
stē, ar laiku bronhos veidojas rētaudi. Līdz ar to 
astmas pacientam kļūst arvien grūtāk palīdzēt 
– plaušu audi uz medikamentiem vairs nereaģē. 
Ar gadiem samazinās plaušu apjoms, ir traucē-
tas elpošanas un gāzu apmaiņas funkcijas. Pro-
tams, ir sastopami pacienti, kuri ar sliktu plaušu 
funkciju (nereti 50–60% no normālas plaušu funk-
cijas) jūtas gana labi. Pie samazināta skābekļa dau-
dzuma organismā viņi ir pieraduši, elpot viņi var, 
smagu fizisku slodzi viņi ikdienā nepiedzīvo, līdz ar 
to savu veselības stāvokli uzskata par apmierinošu 
un turpina nelietot medikamentus. To, kādas sekas 
viņiem būs jāpiedzīvo vēl pēc dažiem gadiem, viņi 
pat nenojauš,» skaidro daktere Ludmila Borsa.

Kam jāpievērš uzmanība
Ja ar astmu slimojošs cilvēks saslimst ar vīrusu 
infekcijām, īpaši tādām, kas vairāk skar elpceļus, 
jābūt piesardzīgam, jo vīrusi ietekmē bronhu gļot-
ādu, palielinot to jutību pret dažādiem apkārtējās 
vides faktoriem, un var izraisīt astmas saasināša-
nos. Arī ilgstošs vai spēcīgs stress astmas slimnie-
kam ir nevēlams. Stresa rezultātā cilvēkam viss 
organismā sažņaudzas, tostarp bronhi. Astma 
var attīstīties arī alerģiska rinīta (alerģiska deguna 

iekaisuma) slimniekiem. Ja alerģiska rinīta slimnie-
kiem parādās krekšķis, sēkšana, aizdusa (arī pēc 
rinīta izārstēšanas), noteikti jāapmeklē plaušu 
speciālists plaušu pārbaudei. Mūsdienās ar aler-
gotestu palīdzību var tikt skaidrībā, pret ko tieši 
ir alerģija, pēc tam cenšoties saskarsmi ar aler-
gēniem mazināt, kā arī alerģiju ārstēt. Līdz ar to 
mazināsies gan iespēja saslimt ar astmu, gan uzla-
bosies iespēja to sekmīgāk ārstēt.

Astma bērniem un grūtniecēm
Bieži bērniem tiek atklāta un ārstēta astma, bet ar 
laiku, bērnam augot, astmas simptomi samazinās 
vai izzūd vispār. Daktere stāsta, ka iemesli, kādēļ 
astmas simptomi izzūd vai vairojas, ne vienmēr ir 
izskaidrojami. Protams, nozīme ir apkārtējai videi, 
imunitātei, hormonālajām izmaiņām, klimata mai-
ņai. Tomēr, ja astma reiz ir tikusi diagnosticēta, bet 
nu bērns jūtas labi, laiku pa laikam plaušu vese-
lību tomēr ir vērts pārbaudīt. Kādreiz tāda bērna 
sūdzība kā nespēja noskriet krosu tiek piedēvēta 
slinkumam, kaut varbūt vainojama ir senā sabied-
rotā – astma. Vecākiem jākļūst uzmanīgiem arī 
tad, ja atveseļošanās pēc vīrusa infekcijas ir lēna 
un mokoša, ja bērns ilgstoši krekšķina un klepo.

Ja ar astmu slimo grūtniece, gan mediķiem, 
gan pašai grūtniecei jābūt dubulti uzmanīgiem. 
Nereti grūtniecība astmas gaitu vai nu uzlabo, vai 
pasliktina. Grūtniecības laikā spirometrijas dati 
jāizvērtē vairākas reizes. Elpas trūkums, kuru itin 
bieži saista ar pašu grūtniecību, jāizvērtē arī sais-
tībā ar astmu. Gaidāmajam bērniņam pietiekams 
skābekļa daudzums mātes organismā ir ļoti nozī-
mīgs, tādēļ grūtniecēm ir jālieto astmu ārstējošie 
medikamenti. Lielākoties grūtnieces turpina lie-
tot to pašu astmas ārstēšanas medikamentu, ko 
pirms grūtniecības, izņemot situācijas, kad ārsts 
lemj citādi. Ja astmu ārstējošos medikamentus 
grūtniece lieto piemērotās devās, medikamentus 
pārdozēt nevar, arī bērna attīstībai un veselībai tas 
nekaitē, jo medikamenti darbojas tieši plaušās.

Astma un hroniska obstruktīva 
plaušu slimība
Ir pacienti, kuriem vienlaikus ir abas šīs diagno-
zes. Ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību sirgst 
smēķētāji, kā arī cilvēki, kuru elpceļus saistībā ar 
viņu nodarbošanos gadiem ilgi bojājušas ķīmis-
kas vielas. Šiem cilvēkiem plaušās ir izveidojušās 
neatgriezeniskas anatomiskas izmaiņas. Ja viņi 
slimo arī ar astmu, tad slimības izpausmes ir sma-
gākas, ārstēšana – sarežģītāka. Bieži vien vienlai-
kus jālieto trīs un vairāk medikamentu. Ja vien ir 
iespēja kaitīgo faktoru ietekmi mazināt, atmetot 
smēķēšanu vai mainot darba vietu, arī astmas 
ārstēšanā panākumi neizpaliks.

Stiprinot veselību...
Sportiskas aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 
elpošanas vingrinājumi noteikti uzlabos astmas 
pacientu veselību. Katram jāatrod kaut kas savs, 
turklāt tas jādara regulāri. Agrāk, piemēram, cilvē-
kiem ieteica pūst pūšamos instrumentus, lai stip-
rinātu plaušu funkciju. Augu valsts preparāti var 
palīdzēt atveseļot bronhus, mazinot to jutību pret 
vides faktoriem. Dzīvē apzināti ir jāvairo prieks 
un jāmazina iespējas rasties izteiktam stresam.

Tomēr pats galvenais ir atcerēties, ka cilvē-
kiem ar astmas diagnozi ir regulāri, atbilstoši ārsta 
rekomendācijām jālieto astmas ārstēšanas medi-
kaments. To, vai medikamenta devu drīkst sama-
zināt, varbūt pat uz laiku pārtraukt zāļu lietošanu, 
drīkst izlemt tikai ārsts. Ārstēties ir vērts, jo labi 
ārstēts astmas pacients jūtas vesels.

Ludmila Borsa: 
«Hormonu (pre-
tiekaisuma) 
medikamenti ast-
mas pacientiem 
jālieto pietiekošās 
devās un regu-
lāri. Ja iekaisumu 
neārstē, ar laiku 
bronhos veidojas 
rētaudi. Līdz ar to 
astmas pacientam 
kļūst arvien grūtāk 
palīdzēt – plaušu 
audi uz medika-
mentiem vairs 
nereaģē. Ar gadiem 
samazinās plaušu 
apjoms, ir traucē-
tas elpošanas un 
gāzu apmaiņas 
funkcijas.»

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Kā sadzīvot ar astmu
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Teju ikvienam no mums kādreiz nākas 
saskarties ar lielākām vai mazākām 
sāpēm. Ja tās ir vieglas, turklāt ātri pāriet, 
tad bēda maza. Savādāk ir tad, ja sāpes ir 
grūti paciešamas, turklāt kādam tās var 
būt arī hroniskas.

Kā pareizi rīkoties sāpju gadījumā – par to saruna 
ar ģimenes ārsti, Latvijas lauku ģimenes ārstu aso-
ciācijas valdes locekli Guntu Tīcmani.

– Sāpes ir viena no biežākajām veselības liks-
tām, ar kurām nākas saskarties pacientiem.
– Jā, tā ir – sāpes ir viens no biežākajiem ģimenes 
ārstu apmeklējuma iemesliem. Taču jāņem vērā, 
ka ne jau vienmēr ar sāpēm pacienti skrien pie 
ārsta – daudzi ar tām tiek galā paši. Tas savā ziņā ir 
labi, jo pretējā gadījumā mēs, ģimenes ārsti, būtu 
pārlieku noslogoti un visiem, kuriem būtu nepie-
ciešama palīdzība, nevarētu to sniegt.
Pacientus varētu iedalīt divās lielās grupās. Vieni 
ir tie, kas ar katru sīkumu nāk pie ģimenes ārsta. 
Otra pacientu daļa pie ģimenes ārsta dodas ļoti 
reti. Viņi ir gana pacietīgi, it sevišķi lauku rajo-
nos dzīvojošie, un nereti atnāk jau ar ielais-
tām saslimšanām.
Ir ļoti grūti novilkt robežu, kad pacientam jānāk 
pie ārsta, bet kad bez tā var iztikt, jo sāpju slieks-
nis katram ir individuāls. Tāpēc gribu uzsvērt, ka 
tas būtu jāizvērtē pašam pacientam. Nevajadzētu 
pārsteigties un nākt, tiklīdz sāpes parādījušās, vai, 
kā mēs kādreiz sakām – pie pirmajām iesnām, pie 
pirmā šķaudiena. Tajā pašā laikā problēmu neva-
jadzētu ievilkt un bezgala ilgi ciesties.
– Par kādām sāpēm pacienti visbiežāk sūdzas?
– Vispirms jau par muguras sāpēm. Arī locītavu, 
sāpēm, deformējošo artrozi, tāpat traumām.
– Ko ģimenes ārsti parasti dara, ja pie viņiem 
vēršas pacienti ar sūdzībām par sāpēm?
– Mēs ar šiem pacientiem strādājam savas kompe-
tences robežās – uzklausām viņu sūdzības, izmek-
lējam, uzsākam ārstēšanu, sniedzam padomus, ja 
nepieciešams, sūtām pie fizioterapeita, rehabilito-
loga. Ja paši netiekam galā, mēdzam norīkot pie 
speciālistiem – biežāk pie neirologa.
– Ja pacientam ir parādījušās sāpes, cik ilgi 
viņš drīkst dzert pretsāpju medikamentus, 
bet kad tomēr jāvēršas pie ārsta?
– Ilgākais – nedēļu, varbūt nedaudz vairāk. Ja 
sāpes nemazinās, jāvēršas pie ārsta.
Protams, ir pacienti, kuriem diagnoze ir skaidra. 
Viņi jau zina, ka viņiem mēdz būt noteiktas sāpes, 
un ko tādā gadījumā darīt. Tās var būt galvassā-
pes vai sievietēm menstruālās sāpes, vai hroniskas 
sāpes. Ja pacientiem zināms, kādus medikamen-
tus un kā lietot, tad, iespējams, pie ārsta nav jānāk. 
Taču, ja sāpes parādījušās pirmo reizi un nepāriet, 
tad gan vajadzētu konsultēties ar dakteri.
– Nereti pacients uzskata, ka pie ārsta neies, 
jo pie viņa tik un tā nevarēs tikt – pārāk ilgi 
jāgaida, kad pienāks rinda. Kā iesakāt rīko-
ties šajā gadījumā?
– Jā, arī tā diemžēl notiek. Bet mēs, ģimenes ārsti, 
strādājam pēc vienotas sistēmas, un ja pacientam 
nepieciešama steidzama konsultācija, katrā ģime-
nes ārsta praksē ir «akūto pacientu pieņemšanas 
stunda», kad pacientam ar akūtām sūdzībām pie 
ārsta iespējams nokļūt tajā pašā vai nākamajā 
dienā. Turklāt pēc Ministru kabineta noteikumiem 
pie ģimenes ārsta ir jābūt iespējai piekļūt piecu 
darba dienu laikā. Nevar būt tā, ka pacients netiek. 
Kaut gan, ar studentiem strādājot, esmu dzirdē-
jusi dažādas atsauksmes par ģimenes ārstu prak-
sēm. Reizēm, lai tiktu pie daktera, esot jāgaida 

pat divas trīs nedēļas. Savā ziņā tas ir tamdēļ, ka 
daudzi pacienti ļaunprātīgi izmanto šo situāciju 
un akūtā stundā nāk ar citām problēmām. Līdz 
ar to ārsts ir pārslogots, un reizēm pacienti, kam 
patiešām konsultācija nepieciešama akūtā kārtā, 
pie ārsta netiek.
– Ja pacientam ir sāpes un viņš nolēmis mek-
lēt palīdzību, vai tādā gadījumā būtu jāsāk ar 
ģimenes ārstu?
– Noteikti, jo pacients kādreiz nemaz nevar pats 
izvērtēt, kāds speciālists viņam būtu vajadzīgs. 
Diezgan bieži pacients atnāk pie ģimenes ārsta un 
saka: viņam esot vajadzīgs tikai nosūtījums. Kad 
mēs sākam runāt, izrādās, ka viņam nav nepiecie-
šams tas speciālists, kuru viņš iedomājies. Ģime-
nes ārsts varēs pacientam ieteikt pareizo ārstu, 
turklāt sagatavos viņu šai vizītei. Ģimenes ārsts 
zinās, vai pirms vizītes pie speciālista vispirms 
jānodod analīzes, jāveic kādi izmeklējumi, piemē-
ram, rentgens, ultrasonogrāfija. Pretējā gadījumā 
pacients aizies pie speciālista, kurš nevis uzreiz 
nozīmēs ārstēšanu, bet vispirms palūgs veikt 
izmeklējumus un tikai tad atnākt uz vizīti vēlreiz.
– Vairāki pretsāpju medikamenti aptiekā iegā-
dājami bez receptes. Vai pacienti, nekonsultē-
joties ar ārstu, drīkst tos paši lietot un cik ilgi?
– Pieredzējis farmaceits ieteiks, kā zāles lietot un 
cik ilgi. Bezrecepšu medikamentus varētu dzert 
5–10 dienas, bet, ja nekļūst labāk, noteikti jāgrie-
žas pie ārsta. Nedrīkst šīs zāles lietot ilgstoši, tur-
klāt regulāri. Ārsts katram pacientam noteiks 
lietošanas kursu. Arī recepšu medikamentiem 
tiek nozīmēts lietošanas ilgums – parasti no des-
mit dienām līdz divām nedēļām. Ja šajā laikā prob-
lēma netiek atrisināta, viņam pie ārsta jāatnāk 
atkārtoti. Tad kopīgiem spēkiem domāsim, ko 
darīt tālāk.
– Vai no pretsāpju zālēm nevar rasties 
pieradums? 
– Var, bet parasti pacientiem nekomplicētos gadī-
jumos diezgan labi palīdz ārstu izrakstītie neste-
roīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL).

Es gan gribu atgādināt, ka ļoti daudzas problē-
mas ir mūsu pašu radītas. Pacientam mēdz būt 
sajūta – viņš lieto zāles, jo tās palīdz. Viņš pat 
nemēģina iztikt bez tām, lai redzētu, vai zāles 
ir nepieciešamas.
Protams, ir arī izņēmuma gadījumi. Ja pacientam 
ir reimatiskās sāpes, medikamenti viņam var būt 
jālieto regulāri. Bet tie nav bezrecepšu medika-
menti – te ir runa par bāzes terapiju. Ja pacien-
tam ir jālieto pretsāpju līdzekļi – NPL –, tad tos 
viņš lieto pie paasinājumiem, kas biežāk ir rude-
ņos, pavasaros.
– Ko darīt, ja cilvēks iedzer 400 mg ibuprofēnu 
saturošu pretsāpju medikamentu, bet jūt, ka 
ar to ir par maz, jo sāpes nepāriet. Vai izņē-
muma gadījumā var paņemt vēl vienu tableti?
– Pie galvassāpēm, menstruālām sāpēm, trau-
mām īslaicīgi varētu lietot 400 mg divas, augstā-
kais trīs reizes (1200 mg) dienā. Nekādā gadījumā 
to nedrīkstētu darīt nedēļām ilgi. Turklāt nevajag 
aizmirst, ka pretsāpju līdzekļi ir jālieto pēc ēšanas.
– Kādas varētu būt pretsāpju līdzekļu lieto-
šanas blaknes?
– Vienas no biežākajām ir kuņģa-zarnu trakta 
problēmas – caureja, aizcietējumi, dedzināšana 
pakrūtē, aiz krūšu kaula. Tāpat varētu būt asiņo-
šanas risks. Diezgan bieža NPL blakne ir alerģis-
kas ādas reakcijas.
Runājot tieši par NPL, ar blaknēm jābūt ļoti uzma-
nīgiem. Ārstam pacients noteikti par to iespē-
jamību ir jābrīdina. Nereti pacienti (biežāk tas 
attiecas uz vecāka gadagājuma cilvēkiem) lieto 
zāles, kas nomāc sāpes, un tieši šī iemesla dēļ nejūt 
citas vainas, piemēram, to, ka varētu būt problē-
mas ar kuņģi. Un te pēkšņi viņam ir kuņģa čūlas 
perforācija! Tāpēc ar šīm zālēm jābūt uzmanīgiem.
– Vai iespējams kādā veidā mazināt gastro-
intestinālās (kunģa-zarnu trakta) blaknes? 
Kā šo blakņu «piesegšanā» darbojas protonu 
sūkņa inhibitori?
– Ja mēs nozīmējam NPL, īpaši garāku kursu, 
noteikti jādomā par kuņģa aizsardzību. Šajā ziņā 

noderīgi ir protonu sūkņa inhibitori – medika-
menti, kas samazina kuņģa skābes sekrēciju. Ja 
pacienti lieto NPL, kuņģa aizsardzībai ir jādzer 
arī protonu sūkņa inhibitori. Pacienti, kas regu-
lāri apmeklē ārstu un lieto NPL, bieži vien paši 
zina, ka viņiem jālieto arī zāles kuņģa aizsardzībai.
– Vai jūsu pacienti daudz lieto pretsāpju medi-
kamentus bez konsultēšanās ar ārstu?
– Jā, ir daļa tādu pacientu. Kā jau teicu, to var darīt, 
vienīgi jautājums ir par to, cik ilgi un cik daudz.
– Pretsāpju zāles laiku pa laikam lieto gan-
drīz ikviens, dažkārt par daudz un pārāk 
bieži. Vai pastāv kāds NPL lietošanas risks 
pacientiem ar blakusslimībām, piemēram, 
kardiovaskulārām?
– NPL aiztur organismā šķidrumu, līdz ar to tie 
mēdz paaugstināt asinsspiedienu un samazināt 
asinsspiedienu pazeminošo medikamentu iedar-
bību. Tas var radīt problēmas.
– Vai ir kādi pretsāpju līdzekļi, kam ir mazāks 
kardiovaskulārais risks un ko drošāk var lietot 
sirds asinsvadu slimību pacienti?
– Tāds ir naproksēns, kas vienu brīdi bija tā kā pie-
mirsts, bet tagad to atkal lieto vairāk. Naproksēnu 
saturošajiem medikamentiem ir laba pretsāpju, 
pretiekaisuma darbība un mazāks kardiovasko-
lāro slimību risks. Tomēr tas pastāv. Tāpēc, lai gan 
šīs zāles var iegādāties bez receptes, labāk vis-
pirms konsultēties ar ārstu.
– Ja kardioloģiskie pacienti lieto NPL, viņiem 
ir jālieto arī protonu sūkņa inhibitori?
– Ja kāds speciālists šādam pacientam nozīmē-
jis NPL, noteikti par to jāinformē savs ģimenes 
ārsts. Es jau minēju par gastrointestinālām (kuņģa-
zarnu trakta) problēmām un arī par šiem asiņoša-
nas riskiem. Sevišķi tas attiecas uz kardioloģiskiem 
pacientiem, kuri lieto asins šķidrinātājus. Dzerot 
NPL, viņiem asiņošanas risks varētu paaugstinā-
ties. Tāpēc noteikti jākonsultējas ar savu dakteri.
Un vēl – ar NPL ļoti uzmanīgiem jābūt pacientiem 
ar aknu un nieru bojājumiem.
– Vai pretsāpju līdzekļus var kombinēt? 
Piemēram, ibuprofēnu un diklofenaku, no 
kuriem viens ir paredzēts galvassāpēm, bet 
otrs – mugurai?
– Ar pašdarbību nekādā gadījumā nevajadzētu 
aizrauties. Runājot par pretsāpju līdzekļiem, nav 
tā, ka viens darbojas tikai pret galvassāpēm, bet 
otrs, ja tā var teikt, uz kreisās kājas īkšķi. Tiem 
visiem piemīt pretsāpju efekts. Kādreiz es saviem 
pacientiem saku: ņemiet konkrēto medikamentu 
– tas palīdzēs pret abām vainām.
Protams, mēdz būt situācijas, kad pacientam viens 
dakteris izrakstījis zāles pret galvassāpēm, bet 
otrs – pret ceļa locītavas sāpēm, un viņš sāk tās 
kombinēt. Tādā gadījumā arī blaknes var pastip-
rināties. Tātad īstenībā tas ir ļoti bīstami, un tā 
darīt nedrīkst.
Bet tāpēc jau ir ģimenes ārsti, kas šādā situācijā 
ieteiks pareizāko risinājumu. Turklāt ģimenes ārsts 
parasti ir pietiekami informēts par savu pacientu 
un zina, kādas ir viņa kaites.
– Varbūt jūs vēl ko gribētu piebilst saru-
nas nobeigumā?
– Pacienti, protams, paši drīkst lietot bezrecepšu 
pretsāpju medikamentus, tikai jāizvērtē, cik ilgi 
un kādās devās. Kā jau es teicu, to nekad nedrīkst 
darīt ilgtermiņā. Ja ir tāda nepieciešamība, tad 
obligāti jākonsultējas ar ārstu.
Katrā ziņā, ja pacientam sāp, noteikti nevajag 
nolaist rokas un domāt, ka dzīve ar to ir beigu-
sies. Reizēm pacients pie ārsta atnāk izmisuma 
pārņemts. Un mēs atrodam ļoti vienkāršu risinā-
jumu. Nevajag saistībā ar sāpēm norobežoties 
no apkārtējiem, bet kopīgi ar ārstu meklēt risi-
nājumu. Tāds noteikti tiks atrasts.

Kā pareizi rīkoties sāpju gadījumā
PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Gunta Tīcmane: «Bezrecepšu medikamentus varētu dzert 5–10 dienas, bet, ja nekļūst 
labāk, noteikti jāgriežas pie ārsta. Nedrīkst šīs zāles lietot ilgstoši, turklāt regulāri.»
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Kapsulas EVONIA satur 10 matiem nepieciešamus vitamīnus, 
metionīnu, biotīnu, cinku, taukskābes omega-3 unomega-6, 
kā arī augu ekstraktus, kuri veicina matu augšanu un novērš 
to izkrišanu.
Kapsulas EVONIA baro matu saknes, tā uzlabojot matu struk-
tūru un augšanas ātrumu. Augu ekstrakti un vitamīni piešķir 
matiem lielisku spīdumu un mazina to šķelšanos. Kapsulas 
EVONIA - tā ir laba dāvana sievietēm, jo jebkurā vecumā viņas 
sapņo par skaistiem matiem.

Ja tu sapņo par princi, 
tad tev ir vajadzīgi 

spīdīgi mati!

Evonia Anti Grey Hair minerālu - vitamīnu tabletes satur rūpīgi 
izvēlētas uzturvielas, kas nepieciešamas matu pigmentācijai 
un matu stāvokļa uzlabošanai: biotīns un cinks palīdz uzturēt 
matu veselību, varš veicina normālu pigmentāciju.

Jautājiet aptiekās!UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Evonia Antioksidants šampūns maigi mazgā matus,  padara 
tos mīkstus un spīdīgus. Unikāla lavandas eļļa, zaļā, baltā 
un Cyclopia genistoides tējas un olīvu lapu ekstrakti baro 
un nomierina galvas ādu. Šampūns satur lignānus no egles 
Picea Abies cilmes ekstrakta, kas ir efektīvs antioksidants, kas 
aizsargā matus un galvas 
ādu no brīvo radikāļu 
kaitīgās ietekmes un 
novērš blaugznas. 
Evonia Antioksidants 
šampūns nesatur 
silikonu vai silikona 
savienojumus, 
parabēnus, smaržas 
vai krāsvielas.
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Hronisku vēnu mazspēju izraisa patolo-
ģiski paaugstināts venozais asinsspie-
diens kājās. Tā ir plaši izplatīta saslimšana, 
no kuras cieš aptuveni ceturtā daļa 
pieaugušo. Neārstēta slimība būtiski 
ietekmē gan cilvēka pašsajūtu, gan dzī-
ves kvalitāti.

Uz sarunu par hronisku vēnu mazspēju, tās kon-
servatīvajām un operatīvajām ārstēšanas meto-
dēm aicinājām Medicīnas centra ARS asinsvadu 
ķirurgu, flebologu Sergeju Kovaļovu.

– Kādas ir hroniskas vēnu mazspējas pazīmes?
– Hroniskai vēnu mazspējai ir vairākas stadijas. 
Sākumstadijā tie ir paplašināti kapilāri, kas uz 
kājām izskatās kā «zvaigznītes». Otrajā stadijā 
parādās paplašinātas vēnas un varikozā slimība. 
Trešajā stadijā ir varikozas vēnas un parādās tūska. 
Ceturtajā stadijā parādās trofiskas izmaiņas ādā, 
jo ir slikta ādas apasiņošana, un varikozajās vēnās 
var rasties venozais sastrēgums. Tad sākas tādas 
ādas izmaiņas kā ekzēma, dermatīts, parādās pig-
mentācija, sausa, brūna āda, ādas nieze. Ja slimību 
neārstē, attīstās piektā un sestā hroniskas vēnu 
mazspējas stadija, kad veidojas trofiskās čūlas.
– Kādi ir paplašinātu vēnu cēloņi? Vai šī sli-
mība var būt iedzimta?
– Ģenētiskajai predispozīcijai ir liela nozīme. Ja 
abiem vecākiem ir šī veselības problēma, tad bēr-
nam varikozo vēnu attīstības iespējamība ir līdz 
pat 90%. Ja slimība ir vienam no vecākiem, tad 
tā ir mazāka – 20–30%.
Artērijas transportē asinis no cilvēka sirds uz visām 
ķermeņa daļām. Pa vēnām asinis nonāk atpakaļ 
sirdī. Lai asinis cirkulētu atpakaļ uz sirdi, kāju vēnās 
asins kustība notiek pretēji zemes pievilkšanas 
spēka virzienam. Ikru muskuļi ir kā mazi pum-
pīši, un vēnu sieniņas nodrošina asiņu atgrieša-
nos atpakaļ sirdī. Vēnās ir vārstuļi, kas atveroties 
ļauj asinīm plūst uz sirdi. Pēc tam tie aizveras, lai 
asinis nevarētu plūst pretējā virzienā.
Galvenokārt varikozo vēnu attīstību veicina pār-
mantots venozo sieniņu vājums, kura rezultātā 
rodas paplašinātas vēnas. Iemesls, kāpēc tās vei-
dojas, nav līdz galam izpētīts, bet primārais cēlo-
nis varētu būt vārstuļu nepietiekamība, kad vēnu 
vārstuļi pārtrauc normāli strādāt un ļauj asinīm 
plūst abos virzienos.
– Kādā vecumā parasti rodas varikozo 
vēnu problēma?
– Problēma var rasties arī gados jauniem cilvē-
kiem. Biežāk slimo sievietes. Varikozas vēnas var 
parādīties jau pusaudžu vecumā, kad meitenēm 
sākas mēnešreizes. Viņām paaugstinās hormonu 
līmenis, un hormonālās iedarbības rezultātā uz 
venozo sienu tās muskulatūra kļūst vājāka, rodas 
vēnu mezgli, un var rasties varikozitāte. Tā var 
piemeklēt arī bērna vecumā, bet retāk. Biežāk 
varikozitāte vērojama pubertātes laikā un pēc 
grūtniecības. Ir vairāki faktori, kas ietekmē vari-
kozo mezglu attīstību grūtniecēm, un galvenais 
no tiem ir hormonālais faktors. Estrogēnu līmenis 
asinīs ir krietni lielāks, sevišķi 1. trimestrī, kad var 
parādīties venozie mezgli un paplašināti kapilāri. 
Arī palielinātā dzemde spiež uz iegurņa vēnām 
un paaugstina spiedienu vēderā, kas apgrūtina 
venozo atteci no kājām. Gados vecākiem cilvē-
kiem paplašinātas vēnas ir diezgan bieži sasto-
pama slimība. Mēs visi, gadiem ejot, novecojam. 
Vēnu sieniņas kļūst vājākas, un veidojas vēnu 
mezgli. Turklāt daudziem ir citas blakus slimī-
bas, tostarp sirds slimības, kas arī ietekmē vari-
kozo vēnu attīstību.

– Kā tiek diagnosticētas paplašinātas vēnas?
– Pirmkārt, varikozās vēnas var redzēt ikviens, jo 
tie ir lieli, paplašināti mezgli, kapilāru tīklojums, 
ir gadījumi, kad ādas krāsa kļūst zilgana, brūna 
vai parādās pigmentācija, it sevišķi apakšstilbos 
un pie potītēm. Var redzēt arī izčūlojumus un 
ekzēmu. Otrkārt, palpējot (taustot ar rokām) var 
just varikozus mezglus, mezgli var būt arī trom-
bozēti. Šī ir slimība, ko var diagnosticēt jau pre-
ventīvi, vienkārši apskatot un aptaustot kājas. 
Pēc tam, ja ir vajadzīgs precizēt diagnozi, uzzi-
nāt, kas notiek ar venozo sistēmu, var veikt ultra-
skaņas izmeklēšanu – duplex sonogrāfiju. Veicot 
šo izmeklējumu, var konstatēt venozās sistēmas 
caurejamību, trombozes. Ja ir dziļo vai virspusējo 
vēnu tromboze, var precīzāk noteikt trombozēto 
vēnu lokalizāciju, cik sen trombi izveidojušies, kā 
arī konstatēt varikozo vēnu iemeslu, to, kur vār-
stuļu nepietiekamība sākas un kur beidzas. Ja tiek 
plānota varikozo mezglu tālāka ārstēšana, jābūt 
ļoti precīzi noteiktam varikozo vēnu iemeslam, 
jo, lai izārstētu varikozos mezglus, ir jāsaprot, kas 
izraisa varikozitāti, un jālikvidē iemesls. Tad ārstē-
šana būs efektīvāka.
– Vai paplašinātas vēnas noteikti vajag ārstēt 
arī tad, ja tās nerada fizisku diskomfortu? Kā 
parasti ārstē varikozas vēnas?
– Ārstēšana ir vajadzīga jebkurā gadījumā. Tā 
var būt gan konservatīva, gan operatīva. Vari-
kozo slimību var sākt ārstēt konservatīvi. Tas 
atkarīgs no pacienta sūdzībām un vēlmēm. Ja 
slimnieks sūdzas tikai par varikozām vēnām, tad 
acīmredzot traucē kosmētiskais defekts. Bieži 
vien pievienojas arī kāju pietūkums, nogurums, 
krampji un sāpes. Atkarībā no simptomātikas 
var izvēlēties ārstēšanu, kas ļoti bieži iekļauj 
arī fiziskās aktivitātes, lai nostiprinātu kāju ikru 

muskulatūru. Ikru muskulatūra ir gluži kā peri-
fērā sirds, kam ir ļoti liela loma asinsrites nodro-
šināšanā. Pacientiem ieteicama riteņbraukšana, 
staigāšana, aerobika, peldēšana. Šādā veidā 
nevar likvidēt varikozos mezglus, bet var aizka-
vēt varikozo vēnu tālāku attīstību un komplikā-
cijas, tādas kā tūska. Ja cilvēkam ir sēdošs darbs 
vai tāds, kur visu laiku jāstāv kājās, vēlams reizi 
pusstundas laikā pastaigāt, izvingrināt kājas kaut 
vai pāris minūtes, pastrādāt ar ikru muskulatūru, 
lai mazinātu asins sastrēgumu vēnās. Ilgstošos 
lidojumos vai braucienos arī vēlams pastaigā-
ties, lai izkustinātu kājas.
Otrs konservatīvās terapijas veids ir kompresijas 
zeķu valkāšana. Tās var būt zeķes, pusgarās zeķes, 
zeķubikses. Pirms to iegādes labāk konsultēties 
ar ārstu flebologu, lai noteiktu varikozās slimības 
stadiju, jo atkarībā no tās tiks izvēlētas zeķes ar 
atbilstošu kompresijas pakāpi.
– Ja pacientam ir nepieciešama operācija, 
kādas ir iespējas, un kā nosaka, kādu metodi 
katram pacientam izvēlēties?
– Ja pacientam ir varikozie mezgli, vēnu varikoze 
otrajā stadijā un traucē kosmētiskais defekts, tā 
arī ir indikācija operatīvajai terapijai. Jebkuras 
komplikācijas – tās var būt ādas izmaiņas, pig-
mentācija, ekzēma, izčūlojumi, vēnu mezglu asi-
ņošana vai trombi – ir indikācijas operācijai. Var 
veikt operāciju, kuras mērķis ir preventīva kom-
plikāciju novēršana. Tas būs tālredzīgāk, nekā pēc 
tam ārstēt pamatslimību un komplikācijas, kas ir 
daudz sarežģītāk.
– Ja ir taisīta vēnu operācija, vai pastāv 
iespēja, ka tajā pašā kājā veidosies jauni vēnu 
paplašinājumi? 
– Protams, ņemot vērā, ka viens no varikozo vēnu 
galvenajiem iemesliem ir iedzimtība, ģenētiskā 

predispozīcija, recidīva iespēja saglabājas. Zinā-
mos apstākļos, ja ir provocējoši faktori, varikozie 
mezgli var parādīties tajās vietās, kas bija veselas, 
veicot pirmo operāciju. Pacientam ar iedzimtību 
recidīva iespējamība ir 20–30%. Savus pacientus 
brīdinām, ka varikozes problēmas var atkārtoties, 
un operācijas efekts var nesaglabāties visa mūža 
garumā. Par kājām ir jārūpējas: jāveic profilakse, 
biežāk jāvalkā atbilstošas pakāpes kompresijas 
zeķes, lai novērstu potenciālo recidīvu risku.
Ir vairākas operatīvās terapijas iespējas. Kuru no 
tām izvēlēsies ārsts, ir atkarīgs no slimības sta-
dijas, un katra pacienta gadījums tiek izvērtēts 
individuāli. Ārstēšanas rezultāti visbiežāk ir labi, 
gan izmantojot vecākas, gan jaunākas metodes.
– Viens no ārstu ieteikumiem cilvēkiem ar 
vēnu mazspēju ir kompresijas zeķu valkā-
šana. Kādā veidā palīdz šīs zeķes?
– Kompresijas zeķu valkāšana dod ievērojamu 
efektu kāju vēnu slimību ārstēšanā. Kāpēc tieši 
zeķes un zeķubikses tik labi iedarbojas uz kāju 
venozo sistēmu, vēl līdz galam nav noskaidrots. 
Tomēr ir skaidrs, ka kompresija rada ārējo spie-
dienu uz ādu, zemādas audiem, muskulatūru un 
tādējādi neļauj attīstīties tūskai. Tūska attīstās 
paaugstināta venozā un limfātiskā spiediena 
dēļ. Cilvēkiem ar šo problēmu no rīta parasti 
tūskas nav, bet pievakarē, pēc darba, tūska ir 
radusies. No rīta uzvelkot piemērotas kompre-
sijas zeķes, pievakarē tūskas nav. Kompresijas 
terapijai ir ļoti labs rezultāts, jo, ja nav tūskas, 
ādai retāk rodas trofikas traucējumi, čūlas un 
ekzēma. Valkājot kompresijas zeķes, samazi-
nās virspusējo vēnu diametrs, jo zeķes veic 
vēnu kompresiju. Ja tām lielā diametra dēļ nor-
māli nav strādājusi vārstuļu sistēma, tad, dia-
metram samazinoties, var uzlaboties vārstuļu 
funkcija un venozā plūsma. Venozās slimības 
gadījumā ir vērojama arī limfātiskā nepietie-
kamība. Valkājot kompresijas zeķes, arī limfas 
attece kļūst labāka.
– Vai visiem pacientiem ir piemērotas vie-
nādas zeķes, vai arī tās ir dažādas? Kā tiek 
noteikts, kuras zeķes derēs konkrētajam 
pacientam? 
– Ja cilvēkam pēc stāvoša vai sēdoša darba rodas 
kāju tūska, var izmantot profilaktiskās zeķes. Tās 
ieteicams vilkt arī veseliem cilvēkiem garu pārli-
dojumu vai ilgu pārbraucienu laikā.
Citiem pacientiem vēlams izmantot ārstniecis-
kās garās zeķes, pusgarās zeķes vai zeķubikses. 
Pacientiem ar venozo nepietiekamību pielieto 
ārstnieciskās zeķes ar graduētu kompresiju. Tas 
nozīmē, ka pie potītēm spiediens ir lielāks, ceļ-
gala virzienā samazinās, un augšstilba līmenī tas 
ir vēl mazāks. Zeķes palīdz asinīm cirkulēt vēnās 
– no apakšas uz augšu.
Pirms zeķu iegādes vajadzētu konsultēties ar fle-
bologu, lai noskaidrotu, kāda kompresijas pakāpe 
pacientam būs vajadzīga, un ārsts izrakstītu 
recepti zeķu iegādei.
– Kad vajadzētu sākt domāt par flebo-
loga apmeklējumu?
– Ja darba dienas beigās parādās izteikts nogu-
rums kājās, trulas sāpes, taču ne pirkstos vai 
pēdās, bet apakšstilbos un muskulatūrā; ja venozā 
sastrēguma gadījumā ir nakts krampji. Tāpat, ja 
ir vērojama kāju tūska: no zeķēm virs potītēm 
paliek rievas, kļūst grūti aiztaisīt zābakus, jo 
kājas ir pietūkušas. Arī tad, ja uz kājām pamanāt 
tā sauktās «zvaigznītes» un varikozus vēnu mez-
glus. Kolīdz parādās sāpes un tūska, rodas aizdo-
mas par venozo trombozi, vajag iet pie ārsta un 
izdarīt ultraskaņas izmeklējumu. Ja neko lietas 
labā nedarīsiet, vēlāk tas var sagādāt lielas vese-
lības problēmas.

Hroniska vēnu mazspēja ir jāārstē
PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Sergejs Kovaļovs: «Paplašinātām vēnām ārstēšana ir vajadzīga jebkurā gadījumā. Tā 
var būt gan konservatīva, gan operatīva. Varikozo slimību var sākt ārstēt konserva-
tīvi. Tas atkarīgs no pacienta sūdzībām un vēlmēm.»
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Tagad visu iepriekš aprakstīto, izņemot apskati pie spoguļa, veic guļus. 
Kāpēc? Jo nav zināms, kura no pozām labāka krūšu apskatei – guļus 
vai stāvus. Dažkārt tieši guļus pozā kādu veidojumu iespējams 
sataustīt, bet stāvus ne.  

8.

Pārbaudi arī rajonu no krūts līdz paduses vidusdaļai. Tur iestiepjas piena 
dziedzera daiviņa un limfmezgli, kur ļaundabīgais audzējs var veidot 
metastāzes. Ja paduse ir tukša, ar bedrīti, viss kārtībā. 

6.

To pašu izdari ar apļveida kustībām, turot vienu roku aiz galvas, 
lai iztaustāmā krūts ir brīvāka. 

5.

Ar vienu roku piepacel krūti un ar otru – pretējo pārbaudāmajai krūtij – 
iztausti visu līniju zem tās. Lai gan ārkārtīgi reti, tomēr ir krūts vēža veids, 
kas aug tieši zem krūts, nevis pašā dziedzerī. 

7.

Katrai sievietei krūts vēža simptomi izpaužas atšķirīgi. 
Lai pamanītu pat visniecīgākās izmaiņas krūtīs, ir svarīgi tās 
iepazīt, un, tiklīdz pamani kaut nelielas pārmaiņas, nekavējies 
un dodies pie ārsta.

Vairāk informācijas par krūts pārbaudēm

Uztūkums krūtīm, 
paaugstināta 
temperatūra, 
apsārtums vai citas 
izmaiņas ādas krāsā.

Smeldzoša brūcīte, 
iespējams, klāta ar 
krevelēm, vai izsitumi 
uz krūts gala.

Izdalījumi no krūts 
galiem.

Krūts izmaiņas, par kurām noteikti jāzina Tavam ārstam:

Krūts izmēra vai
formas izmaiņas.

Ievilkti krūts gali 
vai krūts āda.

Krūts ādas 
izmaiņas – 
sakrokojums, 
iespiedumi…

Pēkšņas sāpes 
vienā krūts rajonā.

Bumbulītis, blīvs 
mezgliņš vai 
sabiezējums 
krūtī vai padusē.

Pirms ķeries pie svarīgā uzdevuma, atceries – mums katrai krūtis ir citādākas un lielākoties asimetriskas. 
Viena krūts nedaudz lielāka par otru, varbūt kādai krūtsgali ir nedaudz ievilkti uz iekšu kopš dzimšanas… 
Tu pati zini, kādas ir Tavu krūšu īpatnības, tāpēc nesatraucies, ja tās neatbilst tādām, kas tiek uzskatītas 
par perfektām. Tev Tavas krūtis ir perfektas. Pievērs uzmanību izmaiņām – ja tādas notiek, dodies pie 

SOLI PA SOLIM  VEIC PAŠPĀRBAUDI!

Abas rokas aizliec aiz galvas un atkal apskati savas krūtis 
spogulī. Ja tās abas saglabā savu formu un neviens 
no krūtsgaliem neieraujas, viss kārtībā. 

2.

Tagad vienu roku aizliec aiz galvas, bet ar otru iztausti pretējo 
krūti (labā roka, kreisā krūts un otrādi). Dari to ar četriem 
pirkstiem (īkšķim dod atpūtu), tā kā izspaidot krūti. 
Rūpīgi iztausti katru laukumu.

4.

Paņem krūtsgalu divos pirkstos un uzmanīgi saspied, lai abi pirksti tā kā saiet kopā. 
Ja krūtsgals vesels, starp Taviem pirkstiem būs tikai āda un plāni piena vadiņi un 
nebūs nekādu izdalījumu. Tad vēlreiz abus krūtsgalus pārbaudi, satverot un paspiežot 
tos kādu centimetru tālāk. Blīvs, tāds kā iestīvināts krūtsgals liecina, ka kaut kas tomēr 
īsti labi nav, bet ar steigu jādodas pie ārsta, ja parādās asinslāsīte vai citi izdalījumi.

3.

Nostājies pie spoguļa, nolaid rokas gar sāniem un apskati sevi – abām krūtīm 
jābūt vienādām, apaļām (apakšā jāveido loks) un krūtsgaliem jābūt 
izspīlētiem uz priekšu. Jāsatraucas tad, ja pēkšņi viena krūts palielinājusies 
vai kāds no krūtsgaliem pēkšņi ir ievilkts vai skatās uz sāniem, nevis taisni.  

1.

www.onko.lv
Materiālu ievietoja: Roche Latvija SIA, G. Astras 8b, Rīga, LV-1082, 
Tālr.: 67 039 831, e-pasts: riga.info_latvija@roche.com
Materiāls apstiprināts: 2016.gada oktobris, LV/ONCO/0916/0007
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Vai Tu zini savus kardiovaskulārās slimības 
riska faktorus?

Vairāki riska faktori var veicināt kardiovaskulārās slimības (KVS) attīstību.
Dažus no tiem mēs nevaram ietekmēt, bet citus mēs varam kontrolēt.

Pirms kontrolēt holesterīna līmeni, pirmais solis ir saprast visus savus KVS riska faktorus.

Aizpildi anketu. Atzīmē katru lietu, kas attiecas uz Tevi. Pārrunā to ar savu ārstu.

Augsts asinsspiediens
Augsts holesterīna līmenis
Augsts glikozes līmenis

Ietekmējamie riska faktori Neietekmējamie riska faktori

Dzimums
Vecums
Ģimenes vēsture

Augsts holesterīna līmenis ir viens no biežāk sastopamajiem ietekmējamiem riska faktoriem. Tu to 
neredzi. Tu to nejūti. Tomēr tas, kā nozīmīgākais KVS riska faktors, ir atbildīgs par gandrīz pusi no 
visiem nāves gadījumiem Eiropā.

Mūsu inovācijas un zināšanas tiek veltītas veselībai. Tādēļ apņemšanās, neatlaidība un pieredze 
apvienojas vienam mērķim ‒ izstrādāt efektīvus un drošus augstākās kvalitātes produktus.

SIA KRKA Latvija, Mūkusalas 101, Rīga, LV-1004. tālrunis: 67338610, 67338611, fakss: 67338151, www.krka.lv

 

 

 

 Anketa
Esmu vecāks par 45 gadiem.

Manam tēvam, brālim vai dēlam ir attīstījusies sirds 
slimība pirms 55 gadu vecuma, vai manai mātei, 
māsai vai meitai − pirms 65 gadu vecuma.

Mans assinsspiediens ir augstāks par 140/90 mmHg 
vai es jau lietoju zāles assinsspiediena pazemināšanai.

Man ir paaugstināts holesterīna līmenis vai es jau 
lietoju zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai.

Man ir diagnosticēta koronārā sirds slimība.

Es smēķēju.

Nedēļā es sportoju mazāk par 75 minūtēm augstā 
intensitātē vai līdz 150 minūtēm vidējā intensitātē.

Man ir liekais svars.

Man ir cukura diabēts.

Zini 
savus riska 
faktorus.

Pārbaudi.
Izmaini.
Kontrolē.

Esi soli priekšā 
kardiovaskulārajai 
slimībai.

Jo vairāk riska faktoru, jo lielāks risks 
saslimt ar kardiovaskulāro slimību!

Sadarbojies ar savu ārstu, lai kontrolētu vai 
novērstu savus kardiovaskulāros riska faktorus. 


