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Nesaprotamu iemeslu dēļ tiek uzskatīts, ka zinātne, un it īpaši medicīna, nav romantiska, bet gan drīzāk garlaicīga
un nogurdinoša. Tomēr, mīļie lasītāji, tas ir pavisam aplami: no šūnas līdz organismam, no ķīmijas līdz cilvēka
psihei, no hormoniem līdz mīlestībai… Viss savijas savā starpā, un, ticiet man, tas ir gan brīnišķīgi, gan romantiski.
Iespējams, ka pirms tam to nezinājāt, bet romantikas pamatā vajadzētu būt intrigai un noslēpumainībai! Kur gan
vēl, ja ne zinātnē Jūs to visu sastapsiet?
Mūsu žurnāla otrajā izdevumā vēlējāmies sniegt Jums ieskatu zinātnē, tehnoloģijās, politikā un, manuprāt, pašā
aizraujošākajā – to savstarpējā mijiedarbībā. Jums nāksies piekrist, ka visvērtīgākās diskusijas rodas tad, kad mēs
esam kļuvuši tik inteliģenti, lai iekļautu tajās zināšanas no dažnedažādām jomām.
Tādēļ… sagatavojieties aizraujošai lasāmvielai!
Ingus Apse un Ivars Veckalns
Redaktori un publicisti žurnālam Semper Anticus

3

4

ANTIBIOTIKU
REZISTENCE
LATVIJĀ
Autore: Džesika Ferreira

BEZ SASKAŅOTAS UN TŪLĪTĒJAS RĪCĪBAS GLOBĀLĀ MĒROGĀ
PASAULE TUVOJAS “POST-ANTIBIOTIKU” LAIKMETAM, KAD
BIEŽI SASTOPAMAS INFEKCIJAS ATKAL VARĒTU NOGALINĀT.
(Pasaules Veselības organizācija, 2015)

M

edicīnā antibiotikas sāka lietot
20.gs. 40.gados, un kopš tā laika tās
ir ieņēmušas centrālo lomu mūsdienu
veselības
aprūpē.
Septiņdesmit
gadus vēlāk šo medikamentu izmantošanu nopietni apdraud tādu mikrobu parādīšanās
un izplatība, kuri ir rezistenti pret pieejamiem un
efektīviem ierasti lietotiem medikamentiem, padarot
tos nederīgus infekciju ārstēšanai. Šī rezistence ir
dabiska bioloģiska parādība, bet to pastiprina dažādi
faktori. Neatbilstoša terapeitisku antibakteriālu
līdzekļu lietošana cilvēku un veterinārajā medicīnā,
antibakteriālu līdzekļu lietošana mērķiem, kas nav
terapeitiski, piemēram, pārtikas produktu ražošanā,
kā arī antibakteriālu līdzekļu radīts vides piesārņojums paātrina rezistentu mikroorganismu rašanos un
izplatību, pakļaujot riskam ikvienu tautu.
Saskaņā ar CDDEP (The Center for Disease
Dynamics, Economics & Policy) datiem, pret antibiotikām rezistentu baktēriju, tai skaitā meticilīna
rezistento Staphylococcus aureus (MRSA), paplašināta
spektra beta laktamāzi ražojošo un karbapenēma
rezistento mikroorganismu izplatība pasaulē palielinās, novedot pie infekcijām, kuras ārstēt ir sarežģīti
un dārgi. Baktērijas spēj pretoties antibiotiku iedarbībai ar plašu mehānismu spektru. Visbiežāk sasto-

5

pamie rezistences mehānismi ir saistīti ar destruktīvu enzīmu veidošanos, kas neitralizē antibiotikas;
ar mutācijām, kas izmaina antimikrobiotisko līdzekļu
mērķus; ar bioplēves veidošanos, kas neļauj antibiotikām iekļūt baktērijās, un daudziem citiem.
Jūs, iespējams, jautāsiet, ko mēs kā veselības
speciālisti varam darīt? Patiesībā antibiotiku rezistence ir kļuvusi par ieilgušu problēmu. Kamēr dažas
valstis uzrāda progresu šajā jomā, daudzas citas vēl ir
tālu no līmeņa, kas vajadzīgs, lai apturētu rezistences
izplatību. Sliktākajā gadījumā, baktērijas var kļūt rezistentas pret visām izveidotajām un vēl neizveidotajām
antibiotikām, atstājot veselības aprūpes speciālistus
pavisam bez līdzekļiem, ar kuriem ārstēt pacientus ar
bakteriālām infekcijām.
2015. gada maijā Pasaules Veselības Organizācija publicēja globālu rīcības plānu ar mērķi izcelt
antimikrobiālo rezistenci kā problēmu, kas ietekmē
cilvēku dzīves kvalitāti visā pasaulē. Tika uzstādīti
pieci stratēģiski mērķi: 1) aktualizēt antimikrobiālās
rezistences problēmu sabiedrībā un palielināt izpratni
par to; 2) nostiprināt zināšanas par antimikrobiālo
rezistenci, ar novērošanas un pētījumu palīdzību; 3)
mazināt inficēto skaitu; 4) optimizēt antimikrobiālo
aģentu pielietošanu un 5) nodrošināt ilgtspējīgu ieguldījumu cīņā pret antimikrobiālo rezistenci.

Veselības aprūpes speciālisti atrodas šīs cīņas
priekšplānā un viņiem ir liela nozīmē antimikrobiālo zāļu efektivitātes uzturēšanā. Bieži vien šie
medikamenti tiek izrakstīti neatbilstoši pacienta
vajadzībām neprecīzas informācijas, infekcijas
diagnozes, padošanās pacientu uzliktajam spiedienam
izrakstīt antibiotikas vai pat sava finansiāla labuma
dēļ. Infekciju izplatīšanos arī veicina nepietiekama
higiēnas uzturēšana un spēja ierobežot inficētos
slimnīcās. Piemēram, veselības aprūpes speciālistiem
jāatceras, ka slimnīcas pacientiem, kuri ir inficēti ar
meticilīna rezistento Staphylococcus aureus, ir augstāks
mirstības risks kā pacientiem, kuri inficēti ar baktērijas
nerezistento formu.

STATISTIKA LATVIJĀ
Mūsdienās valstis ar lielāko skaitu multi rezistento
baktēriju ir Amerikas Savienotās valstis, Krievija,
Indija un vairākas Centrālās Eiropas valstis.Pašreizējā
statistika liecina, ka Latvija ir Eiropas valsts ar vienu
no zemāko antimikrobiālās rezistences skaitu. “2013.
gadā, starp S. pnemoniae invasīviem izolātiem, penicilīna rezistence bija augstākā Polijā (32%) un zemākā
Nīderlandē (1%), kamēr makrolīdiem rezistence bija
augstākā Rumānijā (38%) un zemākā Latvijā (2%).”
Turklāt “2013. gadā karbapenēmu rezistence K. pnemonieae netika novērota Bulgārijā, Somijā, Latvijā,
Lietuvā un Zviedrijā.”

Tomēr, lai saglabātu šo lielisko statistiku, ir jāsāk
rīkoties tagad. Ar mērķi izvairīties no rezistences
pieaugšanas, BARN (Baltijas Antibiotikas Rezistences
Sabiedrības Tīkls) tika nodibināts Zviedrijā, un pašlaik
iekļauj Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Krieviju u.c. Tā
galvenais uzdevums ir komunicēt un sadarboties, lai
pretotos antibiotiskās rezistences negatīvajām sekām.
Šī organizācija rīko seminārus un apraksta metodes,
lai palīdzētu veselības aprūpes speciālistiem atpazīt,
tikt galā un novērst problēmas, kas saistītas ar antimikrobālo rezistenci.
NoDARS ir vēl viens globāls projekts, kurā
piedalās septiņas valstis, kas lokāli ievāc datus. Latvijā,
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca apkopo
datus un koncentrējas uz urīnceļu infekciju (UCI) izraisošajām baktērijām, un kādas stratēģijas lokālie
speciālisti izmanto, lai novērstu baktēriju rezistenci.
2014. gadā tika veikts pētījums Latvijā par atkārtotām urīnceļu infekcijām, atklājot, ka tikai 6,06% (4
gadījumi) no visiem pacientiem bija Escherichia coli, kas
spēja izturēt visbiežāk lietotās antibiotikas. Kā arī tika
secināts, ka ārstēšanas metodes Latvijā ir saskaņotas
ar Eiropas rekomendācijām, uzturot zemu baktēriju
rezistences līmeni.
Lai saglabātu zemo baktēriju rezistenci
Latvijā, ir vajadzīgs turpināt pielietot Eiropas rekomendāciju protokolu. Antibiotikām, kas joprojām
spēj veiksmīgi cīnīties ar baktērijām, lai tās spētu būt
efektīvas arī turpmāk ,ir jātiek “aizsargātām” no bezatbildīgas lietošanas.

6

Tā ir patstāvīga cīņa ne tikai veselības aprūpes
speciālistiem, bet arī visiem mums, pasaules pilsoņiem.
Mums vajadzētu pieprasīt steidzamus un neatliekamus pasākumus, kas spētu risināt šo problēmu.
Apzināta un atbildīga antibiotiku lietošana ir obligāta,
lai pašas antibiotikas spētu palīdzēt cilvēkiem, nevis
nogalināt tos. Pacientiem ir jāpieprasa informācija
par antibiotiku lietošanu, nevis tās jāizmanto jau
pie saaukstēšanās. Veselības aprūpes speciālistiem
ir jābrīdina pacientus par ilgtermiņa nelabvēlīgajām
sekām, ja antibiotikas tiek izmantotas nesaskaņoti.
Komunikācija un izglītošanās ir pamati korektai antibiotiku lietošanai, un tieši aprūpes speciālisti ir šo
pamatu licēji, jo ārsta svarīgākais uzdevums ir palīdzēt
pacientam izveseļoties.

APZINĀTA UN ATBILDĪGA ANTIBIOTIKU
LIETOŠANA IR OBLIGĀTA, LAI PAŠAS
ANTIBIOTIKAS SPĒTU PALĪDZĒT
CILVĒKIEM, NEVIS NOGALINĀT TOS.
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A

r īsu ieskatu mūsdienu medijos gandrīz
vai pietiek, lai ātri gūtu priekšstatu par
kopējo attieksmi pret moderno medicīnu
un veselības aprūpi. Kamēr liela daļa sabiedrības vēl joprojām uztver zinātnes
sniegtās priekšrocības kā svētību, ne tik maza daļa
cilvēku jūtas pārprasti. Šajā uz pierādījumiem balstītas
medicīnas teorētiskajā pasaulē un kapitālisma varā
viņi uzskata sevi par nenovērtētiem, aizmirstiem.
“Ārsti vairs mūsos neklausās!” vai “Medicīna ir tikai
bizness!” ir sūdzības, ko izsaka šī cilvēku grupa. Šie
pacienti tiecas sašķelt medicīnu labajā un sliktajā.
No vienas puses ir “sliktā” zinātniskā, kapitālistiskā
mašinērija, kas medicīnā neņem vērā emocijas un
cilvēciskās īpašības, savukārt no otras puses ir “labā”
medicīna ar rūpīgajiem, alternatīvo medicīnu praktizējošajiem, apdomību un pārlieku racionālā, “necilvēcīgā” pierādījuma ignorēšanu.
Iekšēji mēs, ārsti, tiecamies noniecināt šos
pacientus. Viņi apdraud mūsu eksistenci ar savām
neracionālajām piezīmēm. Bieži vien esmu dzirdējis
studentus sev apkārt runājam par šiem pacientiem aizskarošā veidā, apvainojot viņu intelektu un
izglītību. Tomēr šīs problēmas cēlonis slēpjas nevis
izglītībā, bet gan citā intelekta aspektā; tam ir mazs
sakars ar izglītību, bet gan drīzāk ar pamatā esošo
emociju kvalitāti. Kaut arī šī noniecināšana no mediķu
puses ir nepareiza pieeja, tā ir saprotama, jo tā parāda
galveno problēmu medicīnas studentu un ārstu vidū,
proti, emociju ignorēšanu medicīnas skolās visapkārt
pasaulei.
Savas klīniskās un medicīniskās izglītības
laikā mēs satiekam daudzus pacientus, no kuriem
daži ir apgrūtinoši, daži ir laipni un par dažiem mēs
ātri aizmirstam. Ārsta-pacienta attiecību kvalitāte ir
pamatā pacienta labklājībai un atlabšanai, neskatoties
uz to, vai mēs to iemācāmies vai pieredzam. Maikla
Balinta slavenā atbilde uz jautājumu “Kas ir stiprākās
zāles?” ir “mūsu attiecības”. Primārajā veselības aprūpē
tās bieži tiek ignorētas gan laika trūkuma dēļ, gan arī
tādēļ, ka nekontrolējams pacientu skaits tiek pastāvīgi
uzņemts primārās veselības aprūpes iestādēs. Kaut arī
reizēm mēs mēdzam noliegt attiecību pozitīvo ietekmi
veselības aprūpē, neapzināti mēs to nozīmi apzināmies
jau no bērnības. Bērna attiecībām ar vecākiem ir
pozitīvs efekts uz bērna veselību un labklājību tālākajā
dzīvē, un bērni, kas tika aprūpēti, retāk slimo, ir
veiksmīgi tālākajā dzīvē un mazāk cieš no hroniskām
slimībām. Epiģenētika parāda, ka pat mūsu ģenētiskās
pazīmes mainās dzīves apstākļu un mūsu izvēļu
ietekmē, un pieaugot mēs turpinām meklēt līdzīgu
aprūpi un sapratni mūsu romantiskajās attiecībās.
Romantiskas attiecības ir sarežģītas, jo mēs
ilgojamies pēc komforta un drošības, vēlamies gan
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saņemt, gan dot atpakaļ, kā arī bieži vēlamies tikt
saprasti bez vārdiem. Pārāk bieži mēs regresējam uz
jaunāku sevis pašu versiju un sagaidām, lai mūsu
mīļotais cilvēks saprastu mūsu dziļākās ilgas un
cerības, mums tās pat neizrunājot; bieži vien mēs uzvedamies kā bērni un meklējam neverbālu sapratni.
Mūsu izpratne ir balstīta uz paskaidrojumiem un komunikāciju, tāpēc mēs paši apzināmies šādas uzvedības
smieklīgumu, tomēr reizēm runāšana un mūsu iekšējās
pasaules verbalizēšana šķiet kā sakāve. Neverbāla
sapratne emocionālā līmenī ir pamatā romantismam
vai, kā Alēns de Botons to raksturo,: “Romantisms ir
filozofija par intuitīvu vienošanos”. Šis ieskats 18.gs.
filozofijā ir ne tikai novērojams mūsu attiecībās, bet arī
ikdienas medicīnas praksē. Starp dažādajiem pacientu
veidiem ir arī “Romantiskais pacients”.
Līdzīgi kā mīlētāji attiecībās, arī mūsu pacienti
sagaida, ka tiks saprasti intuitīvi. Saslimšana nenoliedzami ir saistīta ar emocijām, un nav viegli sadzīvot vai
runāt par bailēm, skumjām vai kaunu. Tai pat laikā
emocionāli pārdzīvojumi var izraisīt funkcionālus
simptomus. Psihodinamiskā teorija mums māca, ka ir
vieglāk atzīt funkcionālu simptomu nekā emocionālu
konfliktu, kas apdraud mūsu Ego un pašvērtējumu.
Mums ir paveicies, ka lielākā daļa pacientu spēj
ielūkoties savā iekšējā pasaulē un atļauj sev par to
runāt. Tomēr ir arī jau iepriekš minētā pacientu minoritāte, kas, manuprāt, savā būtībā ir “Romantiskie
pacienti”.
“Romantiskie pacienti” ir tie, kas meklē attiecības un vēlas tikt saprasti intuitīvi. Viņi jūtas
pārprasti: līdzīgi kā partneris, kuram uzmanību
nepievērš viņa mīļotais cilvēks, vai bērns, kas tiek
nepareizi novērtēts. Tā ir sajūta, ko ikviens no mums
varētu būt pieredzējis. “Romantiskie pacienti” nespēj
ļaut sev atzīt savas sajūtas un ilgas pēc šādas saiknes,
jo tas atklātu viņu ilgošanos pēc vispārējām attiecībām
ar pasauli vai iepriekšējo aprūpētāju. Par cik ikkatrs no
mums cenšas pasargāt savu Ego un pašvērtējumu, viņi
ķeras pie aizsardzības mehānismiem, lai apslēptu šo
emocionālo pasauli; šie mehānismi ir noliegums, apspiešana, aizstāšana un šķelšana. Sākumā viņi noliedz
vai apspiež savu iekšējo konfliktu, bet pēc tam turpina
iedalīt medicīnu labajā un sliktajā, lai izvairītos no
vilšanās. Tā kā “Romantiskajam pacientam” ir vajadzīga
šī emocionālā saikne vairāk nekā fizikālā medicīna,
viņš bieži vien vērsīsies pie alternatīvo medicīnu praktizējošajiem, kas piedāvā tieši šo emocionālo īpašību,
apslēptu kā augu izcelsmes medicīnu bez blakusefektiem. Viņu apdraudētais Ego tiek iemānīts atlabšanā
ar visnedraudošāko ārstēšanu. Pacienti meklē atbalstu
alternatīvajā medicīnā un aizstāj emocionālo saikni ar
šiem medikamentiem.

ROMANTISK AIS PACIENTS

Ja esam atklāti, arī mēs reizēm jūtamies bezpalīdzīgi.
Mēs mēdzam izrakstīt nevajadzīgus medikamentus,
lai slēptu šo sajūtu. Antibiotikas tiek izmantotas pārāk
bieži, un var rasties iespaids, ka mēs, ārsti, jūtamies
ērtāk tās izrakstot nekā jūtas pacienti tās saņemot.
Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu šiem
cilvēkiem? Pirmkārt, mums ir jāsaprot mūsu pašu

iekšējā pasaule un sāpes un draudi, ar ko mēs saskaramies, komunicējot ar “Romantisko pacientu”. Dot tiem,
kam tas ir nepieciešams visvairāk, ir izaicinājums pat
ārstiem. Bieži vien vājums un ilgas pēc palīdzības, ko
izjūtam šajos brīžos, ir pārnese no pacienta pasaules
uz mūsējo. Vienkārša un laiku taupoša palīdzība būtu
vienkāršs jautājums: “Kā jūs jūtaties ar savu slimību?” �

LĪDZĪGI KĀ MĪLĒTĀJI ATTIECĪBĀS,
ARĪ MŪSU PACIENTI SAGAIDA, KA
TIKS SAPRASTI INTUITĪVI.
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SMAGANAS UN TABAKA
- vai tās korelē?
Autore: Sintija Miļuna

B

ezdūmu tabaka (snus - angļu.val.) ir
tabakas produkts, kas tiek plaši lietots
Zviedrijā, lai gan Eiropas Savienībā (ES)
to nav atļauts pārdot (European Commission, 2014). Šo produktu Zviedrijā un citās
valstīs pārdod mazās kārbiņās, kurā tabaka atrodas vai
nu noteikta svara maisiņos, vai kā biezumi nefasētā
veidā. Lietojot bezdūmu tabaku, šie maisiņi tiek likti
aiz augšējās vai apakšējās lūpas. Lai gan Latvijā to ir
aizliegts pārdot, nelegālā veidā jaunieši tik un tā lieto
šo tabakas produktu. Ir pamats domāt, ka bezdūmu
tabakas lietošana kļūst arvien populārāka jauniešu
vidū, un, lai gan vecuma diapozonu un lietotāju skaitu
šobrīd nav iespējams noteikt, pēc pētījuma datiem var
teikt, ka bezdūmu tabaku ir iecienījušo pārsvarā vīrieši
vecumā no 15 līdz 30 gadiem.
Pētījumā piedalījās 20 pacienti, no kuriem 10
pacienti nelietoja tabakas produktus, bet 10 pacienti
lietoja bezdūmu tabaku. No visiem bezdūmu tabakas
lietotājiem 60% to lietoja visas dienas garumā, kas ir
vairāk nekā 8 stundas dienā. Vienā mazajā maisiņā,
piemēram, General Classic portion snus ir 8,0 mg
nikotīna, bet Siberia Brown Extremely Strong portion snus

ir 43,0 mg nikotīna (Topsnus, 2016). Daži no pētījuma
dalībniekiem lietoja vairākus tabakas maisiņus vienlaicīgi, kas dod dubultu vai pat trīskārtēju nikotīna devu.
Pārējie 40% jeb atlikušie pētījuma dalībnieku lietoja
bezdūmu tabaku dažas reizes dienā vai pat tikai dažas
reizes nedēļā. Šis tabakas veids satur arī nitrātus, kuri
tiek uzskatīti par kancerogēnām vielām, kas var būt
cēlonis dažādu vēžu attīstībai (Grando,2014).
Izmantojot dažādas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, tika noskaidrots, ka pacientiem, kas
nelietoja tabakas produktus, tādi patogēnie mikroorganismi, kas ir potenciālie izraisītāji periodontoloģiskajām saslimšanām mutes dobumā, virssmaganu un
zemssmaganu biofilmās neatradās vai arī atradās ļoti
nenozīmīgā daudzumā. Savukārt pacientiem, kuri
lietoja bezdūmu tabaku, tika atrasti patogēnie mikroorganismi to biofilmās (A.actinomycetemcomitans,
P.gingivalis, P.intermedia, T.forsythensis, T.denticola). Šo
mikroorganismu atrašana mutes dobuma paraugos var
būt indikatori dažādu periodontisko slimību attīstībai,
kā arī ķermeņa vispārējo slimību attīstībai, piemēram,
diabētam vai sirds un asinsvadu slimībām (Åkesson,
2016). �

Photo: Lisa Risager

1 Åkesson, M. L., et al. Health-related quality of life and prospective caries development. BMC oral health: 2016.
2 Grando, S. A. Conections of nicotine to cancer. Nature Reviews Cancer, 2014.
3 Questions & Answers: New rules for tobacco products. Brussels: European Commission, 2014.
Iegūts no: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-134_en.htm
4 Topsnus. Iegūts no: www.topsnus.com/portion/regular.html
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PERIFĒRIE
VENOZIE
KATETRIJAUNS PACIENTU
BIEDS?

Autori: Veronika Baltmane, Ivars Veckalns

P

erifērais venozais katetrs (PVK) ir
ierīce, kas tiek ievietota pacienta vēnā
(visbiežāk apakšdelma v.mediana cubiti
vai plaukstas mugurējās virsmas vēnu
tīklojumā) ar mērķi ievadīt medikamentus
asinsrites sistēmā. Tomēr dažreiz šī ierīce ne tikai
nodrošina asinsvadu pieeju, bet arī kalpo kā platforma,
pie kuras var piesaistīties dažnedažādi mikroorganismi.
Baktēriju adhēzija jeb piestiprināšanās katetra ārējai,
virspusējai daļai nav bīstama un ir pieļaujama. Sarežģījumi var rasties gadījumā, ja baktērijas piesaistās
katetra kanulas daļai, kas atrodas pacienta asinsvadā.
Tas var sekmēt baktēriju tālāku izplatību asinsritē un
sepses (dzīvībai bīstami orgānu darbības traucējumi,
ko izraisa neatbilstoša organisma atbilde uz infekcijas
ierosinātāju asinīs) attīstību, kā arī nokļūšanu distālos
audos, kur mikroorganismi var izraisīt infekciju. 1
Iekaisuma process var attīstīties arī katetra ievades
vietā uz ādas, kas izpaužas kā lokāls apsārtums ap
katetra ievades vietu, paaugstināta ādas temperatūra,
pietūkums un sāpes.

Ir vairāki veidi, kā mikroorganismi var nokļūt uz
katetra virsmas. Pirmkārt, baktērija, kas pieder
pacienta vai medicīnas personāla normālai mikroflorai, var migrēt no ādas virsmas uz kādu no katetra
daļām. Otrkārt, baktērijas var nonākt katetra iekšpusē,
ja ir ticis kontaminēts jeb ar baktērijām piesārņots
ievadāmais medikamentozais šķīdums. Katetru kolonizāciju un infekcijas procesu attīstību veicina arī tādi
faktori, kā nepietiekami bieža PVK pārsēja maiņa, nepietiekama ādas tīrība ap katetru, paildzināta katetra
atrašanās asinsvadā, novājināta pacienta imunitāte un
hronisku slimību esamība.
Infekciju slimības, kas sekojoši rodas katetru
kontaminācijas rezultātā, sauc par katetru asociētām
asinsrites infekcijām, kas savukārt pieder pie hospitāli
iegūtām jeb nozokomiālajām infekcijām. Tās ir
saslimšanas, kas tiek iegūtas ārstniecības iestādēs pēc
vismaz 48 stundām kopš pacienta hospitalizēšanas
un kas nav bijušas pacienta stāšanās slimnīcā iemesls.
Balstoties uz Centers for Disease Control and Prevention datiem, katru gadu Eiropā nozokomiālo infekciju
dēļ mirst 4 000 000 pacientu. 2 Piektais biežākais
hospitāli asociēto infekciju cēlonis ir asinsrites infek-

1 Barbara W.Trauter, MD, Rabih O.Darouiche,MD “Catheter-Associated Infections”, Veterans Affairs Medical Center,
2002 Holcombe Blvd, Houston
2 European Centre for Disease Prevention and Control «Healthcare-associated infections»
3 Goto M, Al-Hasan ‘Overall burden of bloodstream infection and nosocomial bloodstream infection in North
America and Europe», Department of Internal Medicine, Division of Infectious Diseases,
University of Iowa Carver College of Medicine, IA, USA, 2013
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cijas, 3 tādēļ ir svarīgi noskaidrot, kāds ir šo infekciju
biežums un iegūšanas risks Latvijā.
2016. gadā tika veikts pētījums, kura mērķis
bija vienā no Latvijas slimnīcas nodaļām noskaidrot
perifēro intravenozo katetru kontaminēšanas
incidenci, biežākos kolonizētājus, to jutību pret antibiotiskām vielām, kā arī noteikt faktorus, kas sekmē
mikrobu piesaistīšanos katetra virsmai. Kā potenciālie
riska faktori tikai izvēlēti: pacienta vecums, paildzināta perifērā venozā katetra atrašanās organismā,
katetra ievietošana neatliekamās medicīnas palīdzības
(NMP) ietvaros, t.sk. NMP mašīnā, un pacienta blakusslimības.
Pētījuma laikā tika izmeklēti 46 pacienti (34 vīrieši
un 12 sievietes) un iegūti 46 perifērie venozie katetri.
Tie tika transportēti uz Rīgas Stradiņa universitātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras laboratoriju sterilos konteineros, kur sterilos apstākļos tika
nogriezta kanulas daļa un ievietota mēģenē ar 5 ml
NaCl 0,9% šķīduma. Sekojoši kanula un šķīdums tika
apstrādāts pēc sonikācijas metodes (ievietoti izolētā

46%

ūdens vanniņā, caur kuru tiek laista ultraskaņa),
kuras mērķis bija novērst baktēriju piesaistīšanos pie
kanulām un sekmēt to nokļūšanu šķīdumā. Nākamais
solis bija šo baktēriju uzsēšana uz speciālām barotnēm,
kas spēj nodrošināt mikroorganismiem nepieciešamos
augšanas apstākļus. Barotnes tika inkubētas 24
stundas 370 C temperatūrā, lai kultivētu baktērijas, un
48 stundas 220 C temperatūrā, lai kultivētu sēnes. Pēc
inkubācijas tika iegūta tīrkultūra, kas tika identificēta,
izmantojot Lateksa aglutinācijas metodi un komerciālo
sistēmu Vitek2. Ar šo sistēmu un Kirby-Bauer disku
metodi tika noteikta mikroorganismu rezistence jeb
nejutība pret antibiotiskām vielām.
Rezultāti bija sekojoši – 46% gadījumu bija
notikusi kanulas kolonizācija. No tiem 24% gadījumu
kolonizatori bija koagulāzes negatīvie (neizraisa truša
plazmas sarecēšanu) stafilokoki, piemēram, S.epidermidis, S.saprophyticus, kas pieder pie cilvēka normālās
ādas mikrofloras. Taču 10% gadījumu kolonizācijas
izraisītājs bija S.aureus. Lai arī S.aureus ir stafilokoku
ģints pārstāvis, tas tiek izcelts atsevišķi, jo, pirmkārt, ir
koagulāzes pozitīvs (izraisa truša plazmas sarecēšanu),

GADĪJUMU BIJA NOTIKUSI

KANULAS

KOLONIZĀCIJA
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un, otrkārt, neskatoties uz to, ka tas arī var būt normāls
cilvēka mikrofloras pārstāvis, nonākot tam netipiskā
vietā, šajā gadījumā asinsritē, tas var izraisīt nopietnas
saslimšanas. 10% gadījumu kolonizētājs bija Sarcina
spp., kas arī ir normālās ādas un zarnu mikrofloras
pārstāvis. Tik pat bieži (10% gadījumu) kolonizāciju
izraisīja Saccharomyces spp., kas ir raugu sēņu pārstāvis.
Seši paraugi no visām analizējamajām kultūrām
uzrādīja rezistenci pret antibiotiskajām vielām, tai
skaitā β-laktāmiem, eritromicīnu, fosfomicīnu un gentamicīnu, kas nozīmē, ka iepriekšminētie zāļu līdzekļi
nespēs iznīcināt mikroorganismus, kas ir izraisījuši
katetru kolonizāciju. Taču ir jāpiemien, ka nevienam
no pacientiem pēc perifēro venozo katetru izņemšanas
netika konstatēta sistēmiska vai lokāla infekcija.
Analizējot pacientu vecuma ietekmi uz
PVK kolonizāciju, tika secināts, ka tam nav būtiskas
nozīmes, jo vidējais izmeklējamo pacientu vecums
bija 66,7 gadi, savukārt pacientu grupā, kas uzrādīja
katetru kolonizāciju, vidējais vecums bija 66,1 gads.
Arī katetru atrašanās ilgumam šajā pētījumā
netika novērota statistiski ticama nozīme kolonizācijas
riska paaugstināšanā. Vidējais katetra atrašanās ilgums
vēnā visiem pacientiem bija 3,3 dienas, turpretim kolonizēto katetru grupas pacientiem tās bija 3,4 dienas.
Tas ļauj izsecināt to, ka perifēro venozo katetru
nomaiņa noris atbilstoši Centers for Disease Control and
Prevention pieņemtajiem standartiem, kas nosaka to,
ka PVK maiņa ir jāveic ik pēc 72-96 stundām. 4
Salīdzinot kolonizācijas apmērus starp nodaļā
un neatliekamajā medicīniskajā palīdzība (NMP) ievietotajiem katetriem, tika atklāts, ka NMP ievietotie
katetri tiek inficēti 63% gadījumu, salīdzinot ar nodaļā
ievietotajiem katetriem, kas uzrāda kolonizāciju 43%
gadījumu. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka NMP
katetru ievietošana ne vienmēr var notikt pilnībā antiseptiskos apstākļos. Neatliekamās situācijās steigas un
stresa dēļ ir iespējams katetru kontaminēt ar personāla
vai pacienta ādas, vai apkārtējās vides mikrofloru.
Izpētot pacienta blakusslimību ietekmi
uz katetru kolonizācijas riska paaugstināšanu, tika
atklāts, ka nozīme ir cukura diabētam un podagrai. 3
no 5 pacientiem ar cukura diabētu tika reģistrēta PVK
kolonizācija.

Foto: Milada Vigerova

4 Naomi P. O’Gradi et al “Guidelines for the Prevention of
Intravascular Catheter-Related Infections”, National Center for
Infectious Diseases, 2002.
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Līdzīgs rādītājs bija arī podagras pacientu vidū – 4 no
9 tika konstatēta katetra kanulas kolonizācija. Tas ir
skaidrojams ar to, ka abas slimības pazemina pacientu
imunitāti, padarot tos vairāk uzņēmīgus pret dažāda
veida infekciju ierosinātājiem. 5, 6
Apkopojot iegūtos datus un rezultātus, rodas iespēja
atbildēt uz jautājumu par to, vai tiešām pacientiem
tagad būtu jāizrāda paaugstināta trauksme un bailes
par intravenozo katetru ievietošanu. Atbilde viennozīmīgi ir ‘’nē’’. Perifērie venozie katetri joprojām
ir un paliek neaizvietojama medicīniskās palīdzības
daļa, neskatoties un potenciālo kolonizācijas un infekcijas risku. Taču pacientiem un medicīnas personālam
ir jāpievērš liela uzmanība kolonizācijas novēršanas
iespējām: jāveic regulāra katetra un pārsēja nomaiņa,
pirms katetra ievietošanas jāievēro gan personāla, gan
pacienta ādas antiseptiskie pasākumi un jāseko līdzi
gan katetra, gan ādas tīrībai. Tikai veicot visus nepieciešamos prevencijas pasākumus, var tikt pasargāta
un uzlabota pacienta veselība. �

Foto: Drew Hays • University of Northern Iowa,
Cedar Falls, United States

5 Geerlings SE, Hoepelman AI.”Immune dysfunction in
patients with diabetes mellitus”, Department of Medicine,
Division Infectious Diseases and AIDS and Eijkman-Winkler Laboratory for Medical Microbiology, University
Hospital Utrecht,PubMed, 2002, The Netherlands
6 Michael S.Gersch, Richard J.Johnson “Uric acid and
immune response”, Nephrol Dial Transplant, 2006.
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SAREŽĢĪJUMI VAR RASTIES GADĪJUMĀ, JA
BAKTĒRIJAS PIESAISTĀS KATETRA KANULAS
DAĻAI, KAS ATRODAS PACIENTA ASINSVADĀ.
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ai Jūs kādreiz esat nopelnījuši slimības
dēļ? Vai esat nopelnījuši miljonus tās dēļ?
Ja vien Jūs neesat kāda Losandželosas
plastiskā ķirurga bērns, visticamākais,
ka Jūs neesat guvuši finansiālu pelņu
no slimībām. Tomēr ir visai vienkārši no tām gūt
labumu, un varu Jums apsolīt, ka jebkuram no mums
tā ir gadījies. Ideja par iespēju gūt labumu no slimības
tiek saukta par slimības ieguvumu (morbid gain),
un to lielā mērā ietekmēja Zigmunds Freids. Lai gan
lielākā daļa mūsdienu medicīnas atbalstītāju joprojām
attiecas pret viņu kā nedaudz “dīvainu” un lielāko daļu
viņa teoriju uzskata vairāk par pseidozinātniskām un
filozofiskām, nevis balstītām eksperimentālā zinātnē,
viņa ietekmi tomēr var just gan psihiatrijā, gan psihosomatiskajā medicīnā un pat vispārējā medicīnā.
Slimības ieguvums ir balstīts uz psihodinamisko
teoriju, kas acīmredzami uzskata psihi par dinamisku.
Šī dinamiskā kustība izpaužas kā represētas, neapzinātas vēlmes un konflikti, kas cenšas kļūt apzināti un
tikt izpausti. Protams, ka šis process nav tik vienkāršs,
tomēr šī raksta labad paliksim pie šī.
Primārais ieguvums attiecas uz simptomu izveidošanos no neapzināta konflikta, lai tiktu pārslēgta
uzmanība uz funkcionāliem simptomiem, nevis paša
emocionālo konfliktu - tādēļ tas tiek uzskatīts par
iekšējo motivāciju. Pieņemsim, ka cilvēkam ir kauns
par sava ķermeņa izskatu, un sestdienas pēcpusdienā
notiks svinības pie baseina. Viņš/viņa, iespējams,
nespēj atzīt kaunu par savu ķermeni, bet toties tajā
pašā laikā izveidojas galvassāpes vai iekaisis kakls.
Šis process, kurā konflikts var izraisīt (funkcionālus)
simptomus, tiek aprakstīts kā primārais ieguvums.
Tomēr tas ir tikai viens piemērs: dzīvē un ģimenes
ārstu praksē šī parādība norisinās diezgan bieži. Jo, kā
Jums šķiet, kas ir vieglāk: atzīt konfliktu, kas ir balstīts
uz kaunu un dusmām, vai izveidot funkcionālus
simptomus, kuri novērstu uzmanību?
Sekundārais ieguvums ir apzināts un ārējs slimības
motivators. Tajā brīdī, kad Jums ir primārais slimības
ieguvums, Jūs varat apzināti izlemt: “Vai es vēlos atzīt
šo saslimšanu un rīkoties tā, lai būtu vesels, vai nē?” Kad
Jūs rīkojaties tā, lai no funkcionālajiem simptomiem
iegūtu brīvību, līdzjūtību, u.c., tad tas tiek dēvēts par
sekundāro ieguvumu. Pacienta ieguvums, papildus
iepriekšminētajiem, ir priekšrocības attiecībā pret
cilvēkiem, kas pacientam ir tuvi; tā ir līdzjūtība un
uzmanība no mīļajiem, radiem un kolēģiem, kā tas
ir, piemēram, Elizabetei. Elizabete ir medmāsa, kas
pavada savas darba dienas, rūpējoties par slimiem
pacientiem un cenšoties viņus izārstēt, vai vienkārši
uzklausot viņu sūdzības. Elizabetes vīrs ir uzņēmuma
vadītājs, kurš savu brīvo laiku pavada, spēlējot futbolu
vai iedzerot ar draugiem, nevis kopā ar sievu. Elizabetei trūkst vīra līdzjūtības, uzmanības un rūpes par
viņu, un tas Elizabeti sāpina. Kad viņa saslimst ar
gripu, viņa (apzināti) izlemj palikt mājās, un arī viņas
vīrs ir “spiests” palikt mājās, taisīt ēst un rūpēties par
Elizabeti. Varbūt pat Elizabetes mamma, kura dzīvo

TAJĀ BRĪDĪ, KAD JUMS
IR PRIMĀRAIS SLIMĪBAS
IEGUVUMS, JŪS VARAT
APZINĀTI IZLEMT: “VAI ES
VĒLOS ATZĪT ŠO SASLIMŠANU
UN RĪKOTIES TĀ, LAI BŪTU
VESELS, VAI NĒ?”
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stundas attālumā, atbrauc ciemos, lai palīdzētu viņu
aprūpēt. Tādēļ, esot slima, Elizabete izjūt līdzjūtību un
uzmanību no sava mīļotā vīra un mammas. Elizabete
izmanto savus simptomus savā labā, ko dēvē par
sekundāru ieguvumu.
2006. gadā tika izdots pētnieciskais darbs
“Medicīniski neizskaidrojamie fiziskie simptomi” (angliski
MUPS), kas iekļauj fizisko simptomu aprakstus, kuriem
nav skaidrs medicīnisks pamatojums. 1 Primārās
aprūpes speciālisti neatliekamās palīdzības nodaļā
novēro MUPS ikdienā, turpretim medicīnas izglītības
iestādēs, kā arī medicīniskajā literatūrā tie reti tiek
apsvērti. Neminot to izplatības biežumu, šajā pētnieciskajā darbā tika aprakstīti dažādi visizplatītākie
simptomi, kā, piemēram, labdabīgas sirdsklauves kardioloģijā, kairināto zarnu sindroms un bez-čūlaina dispepsija gastroenteroloģijā. Psihosomatisko simptomu
daudzveidība no fibromiaļģijas reimatoloģijā līdz

nespecifiskām vēdera sāpēm pediatrijā varētu būt
pārsteidzoša jebkuram medicīnas studentam. Kāda
varētu būt šo simptomu izplatība? Balstoties uz
diviem dažādiem pētnieciskajiem darbiem, līdz pat
40% pacientu cieš no MUPS. 2, 3
Pēc primāro un sekundāro ieguvumu (kuri
ir saistīti ar iekšējo un ārējo motivāciju) apskatīšanas,
aplūkosim terciāro ieguvumu. Terciārais ieguvums
ir labums, ko iegūst pacienta apkārtējā vide, kad
pacients ir slims. Rūpējoties par pacientu, labumu
iegūst ne tikai pacients bet arī aprūpētais vai pat
ārstēšanas iestāde. Vai, tavuprāt, terciārais ieguvums
ir sastopams medicīnā? Vai Tu varētu iedomāties, kā
ārsts un medmāsa iegūst no pacienta slimības? Varbūt
rūpēšanās par citiem ir spējīga uzlabot mūsu pašvērtējumu? �

Foto: David Cohen

1 Stephenson DT, Price JR. Medically unexplained physical symptoms in emergency medicine. Emergency Medicine
Journal : EMJ. 2006;23(8):595-600. doi:10.1136/emj.2005.032854.
2 Katon W, Ries RK, Kleinman A. The prevalence of somatization in primary care. Compr Psychiatry. 1984;25(2):208-215.
3 Kroenke K. Symptoms in medical patients: an untended field. Am J Med. 1992;92(1A):3S-6S.
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olēģa Kamiara Ruekerta raksts ir labs. Tas pievēršas svarīgai
klīniskai problēmai. Tas nav zinātnisks, tas ir populārzinātnisks jeb lekcijas veida raksts; raksts, kurš izglīto, kurš tātad, cik
saprotu, labi iederas jūsu žurnāla koncepcijā.

Vieni no biežiem somatisko traucējumu un slimību cēloņiem ir emocionālie cēloņi. Pētījumi par emociju fizioloģijas bioķīmiskajiem
aspektiem un to iedarbību uz iekšējo orgānu darbību, ir uzsākušies,
tomēr uzkrātā klīniskā pieredze par dažādu emociju ietekmi ir lielāka.
Jautājums par slimības primāro, sekundāro un terciāro ieguvumu daļēji
ir jautājums arī par slimību un traucējumu etioloģiskajiem faktoriem, kas
klīniskajā darbā ir un vienmēr būs svarīgi un aktuāli.

Prof. Gunta Ancāne
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitāte
Psihosomatikas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja
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HIV VAKCĪNAS II FĀZES
KLĪNISKIE PĒTĪJUMI IR SĀKUŠIES
Autors: Kavish Khatib

S

AV001 jeb HIV vakcīna, kuras 1.fāzes
pētījumus ir veiksmīgi pabeiguši Čil-Jong
Kang (Chil-Yong Kang) un pētnieku
komanda no Rietumu Šuličas medicīnas
koledžas (Western’s Schulich School of
Medicine). Šīs fāzes pētījumu rezultāti tika publicēti
žurnālā “Retrovirology”, pierādot to, ka vakcīna ir
gana droša lietošanai un gana efektīva, lai izraisītu
anti-HIV imūnreakciju HIV pozitīviem pacientiem.
Iegūtie rezultāti liecina, ka vakcīna bija labi panesama,
bez nopietnām blakusparādībām, kas sekojoši dod
pamatu un “zaļo gaismu” tālākiem II fāzes klīniskiem
pētījumiem.
SAV001 sastāvā ir ģenētiski modificēta un deaktivizēta HIV vīrusa versija. Neskatoties uz bīstamo vīrusa
ierosinātāju, kas ir vakcīnas pamatā, tā ir droša un labi
panesama, ir nepieciešama tikai viena intramuskulāra
injekcija vakcīnas ievadei. Kombinācija, kas iekļauj
sevī ķīmisko un fizisko deaktivāciju (skat.shēmu
Nr.1), ir pietiekama, lai nonāvētu ģenētiski modificēto
HIV-1 NL4-3 vīrusu, tai pašā laikā saglabājot vīrusa
funkcijas un tā virālo proteīnu imūnogenitāti (spēju
izsaukt imūno atbildi). Vakcinācija ar SAV001 sekmēs
humorālo imūno reakciju, tai skaitā, antivielu veidošanos vīrusa neitralizācijai HIV-1 negatīviem pacientiem. Tādēļ SAV001 ir daudzsološs sākumpunkts
drošas un efektīvas HIV-1 vakcīnas izstrādei, izmantojot vesela deaktivizēta vīrusa pieeju.
Kāpēc šis ir nepieciešams? HIV/AIDS ir nogalinājis vairāk nekā 41 miljonus cilvēku visā pasaulē,
un ir vairāk nekā 35 miljoni cilvēki, kuri pašlaik dzīvo
ar šo infekciju. HIV vīrusa infekcija ir viena no nāvējošākajām infekcijām pasaulē.

Vakcīna tiek pārbaudīta kopā ar “Sumagen Canada”,
kas ir Korejas farmācijas kompānijas Sumagen Co.
Ltd Kanādas filiāle. Šī organizācija ražo vakcīnu klīniskajiem pētījumiem, tai pieder patents uz vakcīnas
masveida ražošanu un izplatīšanu.
Jau nākamajā rudenī Ziemeļamerikā tiek
plānoti II fāzes pētījumi, kuros tiks iesaistīti 600 HIV
negatīvi pacienti. Pēc valsts regulējošo aģentūru II
fāzes pētījumu apstiprināšanas, pārbaudes ietvaros
tiks noteiktas vakcīnas spējas izsaukt anti-HIV
antivielu sintēzi pacientos, kuri nav inficēti ar vīrusu.
Nākamajā vakcīnas izpētes posmā tiek plānots
iesaistīt 300 brīvprātīgos iedzīvotājus, kas būs klasificēti kā zema vai vidēja riska grupas, un 300 cilvēkus
no iedzīvotāju grupām, kas tiek klasificētas kā augsta
riska grupas, tostarp vīriešus, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, intravenozo narkotiku lietotājus,
seksa industrijas darbiniekus un tos, kuri dzīvo ar HIV
pozitīvu partneri.
SAV001 vakcīna ir efektīva ar to, ka tajā izmanto
veselu deaktivētu HIV-1 vīrusu, līdzīgi kā vakcīnās
pret poliomielītu, A hepatītu, trakumsērgu, un gripu.
Deaktivizētais HIV-1 ir ar gēnu inženierijas palīdzību
modificēts, tāpēc ir mazāk bīstams, un to var ražot
lielos daudzumos. SAV001 vakcīna ir pasaulē pirmā
profilaktiskā HIV vakcīna, kas ir saņēmusi apstiprinājumu no Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un zāļu
pārvaldes (FDA) tālāko klīnisko pētījumu veikšanai,
kuros tiks iesaistīti cilvēki.
Pēc II posma sekmīgas noslēgšanas, III
fāzi tiek plānots veikt jau visā pasaulē, iekļaujot
6000 dalībniekus. Tas būs pēdējais solis, ko būs nepieciešams spert, lai pierādītu, ka vakcīna ir efektīva
un spēj aizsargāt cilvēkus pret HIV infekciju. �

Shēma nr.1
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SĀK APNIKT
AKADĒMIĶU UN SPECIĀLISTU VIEDOKĻI?
Autori: Robert Ekman un Iga Olejarczyk

P

ret racionālismu un intelektuālismu
vērstā noskaņa veicina vienaldzību, bet
tajā pašā laikā arī rada dubultos standartus. Kamēr populistu kustība, kas
veicina neuzticēšanos speciālistiem un
viņu viedokļiem, gūst atbalstu, reti kurais apstājas,
lai padomātu par iespējamajām sekām. Kāpēc dažiem
speciālistiem mēs neuzticamies, bet citu rokās esam
gatavi atstāt savu dzīvību?

Tādi politiķi kā Maikls Govs un ASV prezidents Donalds Tramps ir atkārtoti teikuši, ka
cilvēkiem “pietiek” speciālistu. Tie, kas piekrita un
tika pārliecināti par šo viedokli, palīdzēja izraisīt
Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un
ievēlēja Trampu par prezidentu. Šī populistu kustība
šķietami izplešas pa pasauli, izvēloties priekšstatus intelektuāļu un speciālistu viedokļu vietā. Taču lielākā
daļa cilvēku, kas atbalsta šo populismu, nepamana
pretrunas, ko tas rada viņu pašu ikdienas dzīvē.
Katru reizi, kad lietojam ibuprofēnu, mēs uzticamies to ražojošajiem speciālistiem, ka produkts ir
kvalitatīvs. Katru reizi, kad speram kāju lidmašīnā,
mēs uzticamies speciālistiem lidmašīnas kabīnē.
Katru reizi, kad mūsu automašīnas salūst, mēs uzticamies, ka mehāniķi spēs tās salabot. Katru dienu
mēs atstājam savu dzīvību ekspertu rokās, nekad
neapšaubot viņu profesionalitāti. Tomēr, kad mēs
dzirdam pārliecinošu klimata pētnieku vairākumu
akceptējam cilvēka radītās klimata izmaiņas, daudzi
no mums saka: “Ak, ko gan viņi zina? Šeit vēl joprojām
ir auksti.”

Kas liek mums uzticēties dažiem speciālistiem, bet
citiem ne?

Hendriks, Kienhues un Bromme savā 2015. gada
pētījumā apskatīja, kas nosaka iespējamību, ka mēs
uzticētos speciālistam atrisināt pāri mūsu spēkiem
esošu problēmu. Šo “epistēmisko uzticamību” nosaka
trīs apakšskalas: ekspertīze, taisnīgums un labvēlība.
Pirmā apakšskala – Ekspertīze - ir par profesionālo
kompetenci. No speciālista sagaida plašas zināšanas
par tematu, augstu kvalifikāciju savā jomā un arī personības inteliģenci.
Otrā apakšskala – Taisnīgums - nosaka, ka
speciālistam vajadzētu spēt būt objektīvam attiecībā
uz informāciju, par kuru tiek runāts, jābūt strādīgam,
godīgam un jāatbalsta pieņemtie, zinātniskie
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standarti. Kopumā to atspoguļo ekspertu sirsnība un
godīgums.
Pēdējā apakšskala – Labvēlība - ir par
speciālista interesēm, kas potenciāli varētu būt
pretējas publikas interesēm, viņu nodomi un labā
griba. Speciālistu nekad nevajadzētu motivēt iespējai
gūt personīgu labumu.
Kad kāds no augstāk minētajiem “epistēmiskas uzticamības” elementiem trūkst, paļāvība speciālistam
samazinās un mūsu uzticība zūd.
Vēl viens neuzticēšanās iemesls varētu būt speciālista
sliktās komunikācijas prasmes. Eksperti bieži
komunicē ar nespeciālistu kā ar kolēģi, izmantojot
nozarei specifisku žargonu un nesaprotamus saīsinājumus. Kā secināts Karolinskas Institūta pētījumā,
“zinātnisko tekstu lasāmība pastāvīgi samazinās”
(Plaven-Sigray, et al., 2017). Šī bieži nejaušā un nevajadzīgā neskaidrība saziņā padara speciālistus
ārkārtīgi grūti saprotamus. Tādējādi ekspertu domas
viegli noraida nespeciālistu sabiedrība.
Interesanti, kā “mēs varam redzēt, cik strauji
vienkāršība komunikācijā iemanto sabiedrības
labvēlību.” “2016. gada ASV prezidenta kandidātu
stila un retorikas analīze” (Savoy, 2017) parāda, ka
prezidents Donalds Tramps, salīdzinot ar citiem
kandidātiem, dod priekšroku vienkāršai un tiešai
komunikācijai. Prezidents Tramps izmantoja (un
vēl joprojām izmanto) vienkāršus vārdus un mazāk
sarežģītus formulējumus: stilu, ar kura palīdzību viņš
ieguva daudzus atbalstītājus.
Tas, ko mēs redzam, ir arvien augošā plaisa starp nespeciālistiem un speciālistiem tieši komunikācijas
veidu atšķirības dēļ, kas tiecas pretējos virzienos.
Līdz ar to neskaidras komunikācijas problēmas atrisināšana varētu ievērojami palīdzēt mums saprast
speciālistus.
Katrai problēmai var būt vairāk nekā tikai
viens cēlonis un viens risinājums. Tomēr pieturoties
pie šīs epistēmiskās uzticamības un mainot veidu, kā
eksperti komunicē, mēs varētu pavirzīties soli tuvāk
mērķim: publiskā telpa, kurā fakti ir svarīgi un izglītotība noteiktā specialitātē tiek novērtēta. Citādi
vienīgais, ko mēs varam iegūt, ir tumša distopija, kurā
mēs nesaņem informāciju no zinošiem avotiem un atsakāmies no zinātnes un racionalitātes. �

ZINĀTNISKO TEKSTU
LASĀMĪBA PASTĀVĪGI
SAMAZINĀS
(Plaven-Sigray, et al., 2017)
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GRŪTA

ŠĶIRŠANĀS
Autori: Gerhards Reinholds Miķelsons un Ingus Apse
Referendums par Apvienotās Karalistes dalību Eiropas
Savienībā 2016. gada jūnijā deva papildus nemieru
apvienībai, kura jau bija satricināta ar globālo bēgļu
krīzi, terorismu un pastiprinātu spriedzi starp tās
dalībvalstīm. Mēs atrodamies uz pārmaiņu sliekšņa,
jo pirmo reizi kopš tās izveidošanās ES zaudēs kādu
no savām dalībvalstīm – ekonomiski stipra un vitāla
savienības daļa to pamet.

Ar Prof. Eugene Eteris mēs,
Eiropas studiju fakultāte, atšķetinājām izvairīgo jautājumu – vai
“Brexit” būs grūta šķiršanās?

Tikai nesen Vācijas prezidents uzstājās Eiropas Parlamentā, ierosinot ES dalībvalstīm turēties kopā un
veltīt visus savus spēkus un resursus, lai veidotu
stiprāku Eiropas Savienību, kur tās iedzīvotāji spētu
dzīvot mierā un labklājībā. Cik stipra vai vāja ES,
Jūsuprāt, pašlaik ir?
“Stipra vai vāja”: šie ir divi polāri pretēji jēdzieni; ir
dažas augsti attīstītas valstis un vairākas mazāk attīstītas, kas apgrūtina viena noteikta, kopēja virziena
izveidi sociāli ekonomiskajā integrācijā. Pašlaik
Eiropas Savienības dalībvalstis ir kopumā klasificējamas kā “donoru” un “saņēmēju” valstis saistībā ar ES
budžetu. Tieši šī iemesla dēļ kohēzija un citi atbalsta
instrumenti nav vienādi ES valstīs. Piemēram, Latvijā
var patiešām sajust milzīgo izaugsmi, kas izriet no
palielinātās ES kohēzijas un reģionālā budžeta. Tomēr,
tā kā ES veido tikai 5-6 “donoru” valstis un to galvenokārt sastāda “saņēmēju” valstīs, savienības spēks
tiek atspoguļots kā saskaņa starp atšķirīgo valstu kategorijām.
Latvija saņem piecas reizes vairāk no ES budžeta,
nekā tā sniedz atpakaļ. Apvienotā Karaliste ievērojami ieguldīja ES budžetā. Kādas varētu būt sekas
1 http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm
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attiecībā uz ES finansiālo atbalstu Latvijai pēc
“Brexit”?
2015. gadā Apvienotajā Karalistē ieguldīja aptuveni
17,9 € miljardus ES budžeta, tomēr pēc Lielbritānijas
atlaižu darījuma tā nosūtīja tikai aptuveni 13 €
miljardus, kas jau ir proporcionāli mazāk nekā citas
“donoru” valstu iemaksas. Latvijas IKP ir aptuveni 25
miljardi € (2016); 2015. gadā Latvija saņēma aptuveni
982 € miljonus no ES, bet iemaksāja 206 € miljonus
(aptuveni 1% no IKP). 1
Līdzās Vācijai, Francijai, Nīderlandei, Zviedrijai un citām, Lielbritānija ir viena no svarīgākajām “finansētāju” valstīm ES finanšu programmai.
Viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko ES dalībvalstis apspriež, ir tas, kāda daļa to IKP valstīm būtu
jāiegulda ES kopējā budžetā. 1985. gadā Lielbritānijas
premjerministre Margarita Tečere (Margaret Thatcher)
veiksmīgi izveidoja darījumu ar ES, kura rezultātā
Lielbritānijas ieguldījums ES fondā tika atvieglots.
Tagad, ņemot vērā “Brexit”, pēc Eiropas
Savienību atstāšanas Apvienotā Karaliste sāks sarunas
par jaunu tirdzniecības darījumu izveidi ar katru valsti
atsevišķi, tādēļ ES atkārtoti izvērtēs “donoru” valstu
lomas, pārskatot ES daudzgadu budžetu. Protams,
“Brexit” radīs mazāku ikgadējo finansējumu katrai
no “saņēmēju” valstīm, tomēr galvenais uzdevums
katrai valstij būs veikt sarunas par jaunu tirdzniecības
darījumu izveidi ar Apvienoto Karalisti. Latvijas
iedzīvotājiem nāksies paļauties uz politiķu meistarību,
apspriežot iespējamos tirdzniecības darījumus.
Latvija ir maza valsts, kas ir atkarīga no ES “donoru”
valstīm. Tā rezultātā atbalsts Latvijai ir pilnīgi
atkarīgs no ES “donoru” valstu spējām un vēlmēm.
Vai Jūs domājat, ka Latvija ir drošībā?
Ikviens zina, ka būt atkarīgam no kāda ir apgrūtinoša
situācija, tādēļ viens no svarīgākajiem uzdevumiem
Latvijai, pirmkārt, ir izlemt par nacionālajām
interesēm, par virzienu, kurā valsts vēlas doties.
Otrkārt, šīs intereses aktīvi un enerģiski sasniegt. Ir
vitāli neieciešams, lai Latvija izveido savas nacionālās

Foto: James Giddins

identitātes ceļu, kas attiecīgi nozīmē ieguldījumu
uzņēmējdarbībā, it īpaši tādos biznesa sektoros, kuros
latvieši spēj piedāvāt maksimāli konkurētspējīgas
preces un servisus. Atbildēt uz šiem jautājumiem un
izveidot skaidru definīciju par to, kas ir Latvija un kādi
ir Latvijas nacionālie mērķi, nozīmē sasniegt “patiesības mirkli” gan kā valstij, gan nācijai. Ar skaidri
definētiem valsts izaugsmes mērķiem un plaukstošu
biznesa sektoru latviešu nozīme ES un pasaulē pieaugs.
Maija sākumā Francijā notiks prezidenta vēlēšanas.
Kā Jūs domājat, Marine Le Pen ir iespējas uzvarēt
velēšanās?
Nē, es nedomāju, ka viņa uzvarēs, lai gan Marine Le
Pen noteikti ir liels atbalstītāju skaits Francijā. Daži pat
uzsver to, ka viņai tomēr ir labas iespējas tikt ievēlētai.
Ja viņa uzvarētu, vai Francija varētu pamest ES?
Nē, Francija kopā ar Vāciju ir viena no ES dibinātājiem.
Zinot pagātnes notikumus, sevišķi “Brexit” un
Trampa vēlēšanu iznākumu, vai tomēr Le Pen ir
iespēja pēc uzvaras vadīt Franciju tā, lai valsts
izstātos no Eiropas Savienības?
Tas būtu kļūdaini uzskatīt, ka Rietumu demokrātiskajā
sistēmā viena persona spēj ieviest šādas kardinālas
izmaiņas. Tas ir atkarīgs no politiskās sistēmas - varas
un spēka sadalījuma. Tieši šī iemesla dēļ Donaldam
Trampam ir grūti realizēt visas viņa briesmīgās idejas,
ko pompozi demonstrēja pirmsvēlēšanu kampaņas
laikā. Vēlēšanas nav tas pats, kas vadīt valsti, jo
vienmēr var sasolīt vairāk, bet realitātē situācija ir
daudz citādāka. Ja pat Marine Le Pen uzvarēs, viņa
piedzīvos tautas pretestību un nepieciešamību rast
kompromisu.
Pietiks par politiku, parunāsim par pētniecību un
izglītību. Vai, Jūsuprāt, “Brexit” negatīvi ietekmēs
izglītību un pētniecību ES?
Noteikti! Baltijas valstīs tikai viena universitāte ir
pasaules 500 labāko universitāšu topā. Tikai viena!
ES 2020. gada stratēģijā ir viens virziens, kuru sauc
“Gudrā izaugsme”. Tā iekļauj inovācijas, jaunas tehnoloģijas, izaugsmi zinātnē utt. ES valstu pienākums

ir ziedot vismaz 3% no IKP pētniecībā un attīstībā
(P&A). Latvija ziedo tikai 1.2% no IKP P&A! Un mēs
runājam par izglītību un pētniecību? Politiķiem ir gala
vārds jautājumos par to, kuros virzienos nepieciešams
ieguldīt, lai valsts turpinātu attīstīties un, spriežot pēc
tā, kā tiek sadalīts Latvijas budžets, šķiet, ka politiķi
ir vienaldzīgi pret P&A. Ja Latvija vēlas kļūt par līderi
pētniecībā vai pat tikt līdzi pārējai pasaulei, tad ir nepieciešamas pārmaiņas un budžeta revīzija.
Protams, kad Apvienotā Karaliste izstāsies
no ES, kopējais budžets P&A samazināsies, nemaz
nerunājot par to, cik lielu ieguldījumu pētniecībā veic
Anglijas augstākās izglītības iestādes. Apvienotajā
Karalistē ir vairāk universitāšu, kas iekļautas pasaules
top 500, nekā visā pārējā Eiropā kopā. Tas ir viens
no iemesliem, kādēļ Anglijas izstāšanās no ES būs
negatīva ietekme. Tomēr katra valsts ir atbildīga par
savu izglītības un pētniecības sistēmu, un nevienam
nevajadzētu krist izmisumā par Apvienotās Karalistes
izstāšanos, bet gan pievērsties savas valsts izglītības
iestādēm un pētniecībai.
Kāds ir Jūsu profesionālais viedoklis par ES projektu
“Horizon 2020”? Vai tai ir arī negatīvi aspekti?
“Horizon 2020” ir brīnišķīgs! Runājot par izglītību, ļoti
svarīgs faktors ir kvalitāte. Kad es sāku strādāt RSU,
es pasniedzu lekcijas citādi nekā pārējie pasniedzēji.
Es sūtīju papildus informāciju par lekcijām, dažādus
rakstus, ko studentiem lasīt pirms lekcijām, jo lekcijās
es nelasu no savām prezentācijām, kā to dara lielākā
daļa profesoru un pasniedzēju. Studenti var paši
izlasīt prezentācijas, vai tad ne? “Mājas universitāte”
vajadzētu būt jaunajam sauklim! Un tas viss atspoguļo
izglītības kvalitāti. Tāpēc mans profesora pienākums
ir komentēt tēmas un problēmas, nevis tās izlasīt!
Ierodoties lekcijās, studentam būtu jābūt gatavam
un jāpārzina lekcijas temats. Profesora pienākums ir
palīdzēt studentam iegūt jaunu perspektīvu un mainīt
studenta domāšanas veidu!
Izglītības kvalitāte ir studējošo rokās! Ja kāds
vēlas labāku izglītības kvalitāti, par to ir jārunā. Lieciet
saviem pasniedzējiem uzlabot pasniegšanas veidu,
uzlabojiet savu personīgo sniegumu un galvenais
– pieprasiet kvalitatīvu izglītību no valdības. Daži
latviešu profesori strādā divās vai trīs universitātēs vienlaicīgi. Tas ir pilnīgi un galīgi nepareizi! Mēs zinām,
ka atalgojums ir tikai trešdaļa (vai pat ceturtdaļa) no
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Rietumu valstu atalgojuma, tādēļ viņiem ir četri dažādi
darbi - tas ir absurds! Latviešu profesori pelna četras
reizes mazāk nekā dāņu profesori, bet dāņu profesori –
trīs reizes mazāk nekā amerikāņu.
Vai “Horizon 2020” programma tagad ir apdraudēta,
zinot, ka Apvienotā Karaliste tai sniedza vislielāko
finansiālo atbalstu? Lielbritānija ir ziedojusi lielu
naudu pētniecībai ES ietvaros. Astronoms Kris Lei
(Chris Leigh), kurš atbalstīja “Brexit”, uzskata, ka
Apvienotajai Karalistei ir jāsaglabā atbalsts pētniecības programmām.
Apvienotā Karaliste ir industriāla valsts ar augstu IKP
(viens no augstākajiem pasaulē) un var ļoti viegli iztikt
bez Eiropas Savienības atbalsta. Lielbritānija izmanto
savu budžetu ļoti efektīgi, t.i., ieguldot izglītībā un pētniecībā. Tā iegulda līdzekļus lielajās universitātēs un
patstāvīgos pētniecības centros. Medicīniskā zinātne,
fizika, bioķīmija un citas dabas un sociālās zinātnes
Lielbritānijā ir ļoti konkurētspējīgas, jo valsts šīm
nozarēm sniedz lielu atbalstu. Runājot tieši, šī valsts
zina, kādā virzienā tā vēlas doties un kā sadalīt savu
budžetu. Kad Apvienotā Karaliste izstāsies no ES
pilnībā, visa nauda, ko tā iemaksāja ES pētniecības
fondā, tiks ieguldīta valsts pētniecībā. Lielbritānija
nodibinās jaunu sadarbību ar valstīm, kuras, viņuprāt,
pozitīvi ietekmēs sociālekonomisko sfēru. Tādēļ ir
ļoti svarīgi, lai Latvija, pirmkārt, izveido nākotnes
stratēģiju, otrkārt, nodibina stipru sadarbību ar
Lielbritāniju, lai tālāka attīstība un informācijas
apmaiņa ir pieejama.
“Horizon 2020” iekļauj stipendiju piešķiršanu pētniecības un inovācijas projektiem, piesakoties
atvērtiem konkursiem. Katram dalībniekam nepieciešams sasniegt noteiktu pētījumu kvalitātes
slieksnis, lai iegūtu šo stipendiju. Vai pētnieki
varētu izmantot šo iespēju, un kā mērķis būtu tikai
sliekšņa sasniegšana, nevis darba kvalitāte (dažādi
avoti ir liecinājuši, ka šādi nauda tiek ļaunprātīgi
izmantota)?
Inovācija simbolizē jaunas un uzlabotas preces,
servisus, procesus un metodes; tās ir ļoti nozīmīgas,
jo sniedz labumu visai sabiedrībai, nevis individuālai
personai. Bieži, lai panāktu rezultātu un izaicinātu sabiedrību, nevar izmantot tradicionālas “receptes” un
paņēmienus. Eiropas komisija sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku ir izsludinājusi 2 miljonu eiro naudas
balvu “Horizon” balvas saņēmējam. Uzvarētāju, kas
pārstāv kādu sociālu problēmu un tās risinājumu, izvēlēsies publika. Šis projekts tiek īstenots “Horizon
2020” ietvaros, kas ir ES lielākais pētniecības un inovācijas projekts. Būt aktīvam pētniecībā nozīmē gūt
vērā ņemamus rezultātus, kas ir svarīgi gan zinātnes
pasaulei, gan sabiedrībai. �
Photo: Char Beck
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PROTAMS, “BREXIT” RADĪS MAZĀKU
IKGADĒJO FINANSĒJUMU KATRAI
NO “SAŅĒMĒJU” VALSTĪM, TOMĒR
GALVENAIS UZDEVUMS KATRAI
VALSTIJ BŪS VEIKT SARUNAS PAR
JAUNU TIRDZNIECĪBAS DARĪJUMU
IZVEIDI AR APVIENOTO KARALISTI.
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WIDE
JAUNAS METODES LABĀKAI DZĪVEI!
Autore: Ulrika Ulla Andersone

W

IDE ir Baltijā lielākā 3D
printēšanas
kompānija
ar
apņēmīgu komandu un dažnedažādām interesēm, bet primārā,
protams, ir modeļu veidošana
un radīšana. Kompānijas darbalaiks nebūt nav no 8
līdz 18, kā tas būtu ierasts, jo darbs ir ļoti dinamisks.
WIDE regulāri sevi prezentē ārpus Latvijas robežām,
toties ikdienā birojā ir ap astoņiem darbiniekiem, kuri
vienmēr ir kustībā un ar pāris soļiem tālāk nākotnē.
Kompānija tika dibināta aptuveni pirms četrarpus
gadiem, un darbība sākās ar ļoti vienkāršu pieredzes
stāstu. Birojā ieradās mamma, kuras dēlam bija
iedzimta daļēja plaukstas amputācija. Sieviete
internetā bija lasījusi dažādus stāstus, ka ir iespējams
izprintēt protēzi. Ar pirmo mēģinājumu neizdevās itin
nekas, jo vajadzēja izdomāt, kā pielāgot palīglīdzekli,
vienlaikus nodrošinot protēzes funkcionalitāti. Industriālā dizaina prototips nozīmē, ka protēze funkcionē
tikai idejas līmenī, tātad netiek nodrošināts normāls
plaukstas satvēriens. Mūsdienās ir ļoti daudz profesionāļu, kuri spētu izgatavot fantastisku un pielietojamu protēzi, bet rodas problēma, jo šie speciālisti
to nepielāgos individuālām vajadzībām. Šādi radās
ideja par WIDE, lai produktus varētu izmantot gan
medicīnā, gan protezēšanas centros, kā arī, lai tiktu
apkalpoti individuāli klienti ar protezēšanas vajadzībām. Šobrīd kompānija koncentrējas tieši uz
daļējas plaukstas amputācijas protēzi, kas gan nav
ļoti pieprasīta, taču tas bija pirmais dizains. Otrs
modelis – muguras korsete. Pērn šāda korsete tikai
izgatavota paukotājai Poļinai Rožkovai, kas piedalījās
Rio Paraolimpiskajās spēlēs. Šis modelis balsta to
muguras zonu, kurā persona liecas. Ar printēšanas
metodēm jebkuru ideju iespējams optimizēt un
padarīt pēc iespējas efektīvāku. Kompānijas pašreizējais mērķis ir izveidot potītes ortozi, kas paredzēta tās
stabilizēšanai. Neskaitot daļējas plaukstas amputācijas
protēzi, abi iepriekšminētie modeļi ir vieni no pasaulē
pieprasītākajiem palīglīdzekļiem ortozēšanā.
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Pirms trim gadiem WIDE pamatuzdevums bija
konsultācijas, palīdzība citos projektos dažādiem
klientiem, bet kā viens no projektiem bija 3D
printeris. Lielais sprādziens 3D pasaulē kļuva aktuāls
vien pirms dažiem gadiem. Ķīnieši sāka ražot savus
printerus, kas bija lētāki un pieejamāki lielākam interesentu skaitam, kas savukārt veicināja materiālu
dažādību. Tas viss saslēdzās veiksmīgā virknē. Pēc
ilgāka laika tapa ideja, ka darbībai ir jākļūst grandiozākai. WIDE kļuva par Stratasys sadarbības partneriem, kas ir pasaulē lielākais printeru ražošanas
uzņēmums. WIDE galvenie klienti ir industriālās
jomas uzņēmumi. Tiek gatavotas lidmašīnu detaļas,
dažādi materiāli ražošanai, piemēram, vadulas.
Salīdzinoši bieži zobu tehniķi printē zobu modeļus,
lai pēc tiem varētu modelēt kapes, kroņus u.c. Daļa no
speciālistiem silikona vietā ir sākuši izmantot skenējamus un digitālus mērus, tāpat viņiem ir arī specializētas datorprogrammas, kurās var veidot pacienta
sakodiena izmaiņas. Ir zobārsti, kuri izmanto algināta
nospiedumus vai intraorālos skenerus, kas ir kā maza
lode, kas tiek ievietota mutes dobumā; tā noskenē
visas puses un ir gatavi digitāli mēri. 3D printēšanas
kompānija saņem aptuveni 12-16 modeļus, kas tiek
izprintēti, pēc tam uz tiem formē gala izstrādājumu.
To var dēvēt par ģipša modeļa aizvietotāju – manuāls
darbs tiek aizstāts ar digitāliem mēriem un modelēšanu uz tiem. Protezēšanas jomā šis vēl ir kas ļoti
“svaigs”. Viena no precīzākajām tehnoloģijām WIDE
birojā ir printeris ar vislielāko daudzfunkcionalitāti. Ar to iespējams kombinēt modeļus augstā precizitātē, respektīvi, materiālus ar dažādām krāsām un
īpašībām, piemēram, viens ir gumijas analogs, bet otrs
– ciets materiāls. Šis ir ļoti labs prototipēšanas rīks.
Ar neierobežotu fantāziju iespējams izprintēt teju
jebko, taču ir nepieciešams palikt fokusā uz vajadzīgo.
Jebkura klienta prasību ir iespējams pārkombinēt un
pielabot, jo darbinieki domā četrus soļus uz priekšu,
bet tas viss atkarīgs no tā, cik daudz klients ir
gatavs investēt materiālā un printēšanā, kāda ir nepieciešamā modeļa funkcionalitāte un vajadzība pēc
tā. Svarīgākais ir savienot efektivitāti ar fantāziju.

Šķiet, ka ar 3D izprintētu materiālu varētu aizstāt
jebko, bet pagaidām tas ir laika jautājums, tāpēc ar
nepieciešamo nodarbojas plastikas ķirurgi, veicot
nopietna bojājuma labošanu, izvēloties labāko alternatīvu. Pašreiz gan vēl nav tāda veida plastmasas
materiāla, kuru varētu ievietot cilvēkā, ar to aizvietojot kādu vitāli svarīgu ķermeņa daļu. No metāliem
toties var printēt visus, respektīvi, visu, ko iespējams
saberzt pulvera veidā. Kā viens no labākajiem un
medicīnai atbilstošākajiem materiāliem ir titāns. Tam
piemīt brīnišķīgas metāla īpašības – viegls, lielākoties
ķermenis to neatgrūž u.c.

ir nepieciešams to pielabot vai pārmodelēt, kas aizņem
daudz laika. Galvenokārt to dara medicīnas inženieri. Ir
pieejama arī bezmaksas programma, ar kuras palīdzību
jebkurš var mēģināt pārveidot MRI formātu par STL.
Ļoti vienkārša ir industriāla kadmodelēšana, kas ir
plaknes šķautnes ģeometrija ar atskaites punktiem.
Vēl pieejama sculpting un freeform modelēšana,
kuras pamatā ir point cloud data vai arī laukums, kas
vizualizēts ar trijstūriem. Kārtīgi izveidots industriāls
dizains ir parametrisks, kas nozīmē, ka ir noteikta
tabula, ar kuras palīdzību var definēt, piemēram, cik
viena plakne vai šķautne būs gara, kā arī tās biezumu.

Pirms printēšanas ir svarīgi, lai faili būtu vienā
formātā. MRI iegūtais materiāls ir punktu mākonis,
kuru nepieciešams konvertēt uz 3D pasaulei saprotamu
formātu. Standarta piemērs digitālam formātam ir
DICOM fails, kas ir absolūti universāls medicīnas
formāts, klasiski izmantots radioloģijā. Mūsdienās ir
pieejamas dažādas open source programmas, kas ļauj
identificēt kontrastu un blīvumu. Teiksim, ja no MRI
formāta ir nepieciešams konvertēt kaulus, tad ar šīs
programmas softiem tas ir pavisam vienkārši. Mazliet
citādi ir ar mīksto audu pārveidošanu DICOM failā.
Ir vairāki faktori, kas traucē konvertācijai, piemēram,
kontrastviela, kas atstarojas un rada artefaktus izmeklējumā. Tieši tāpat tas atspoguļojas 3D modelī, tāpēc

Lai strādātu ar aparatūru, ir nepieciešams saprast, kas
tehnoloģijai ir svarīgs, kā arī ir būtiski pārzināt iespējamos parametrus, kurus printēšanas laikā ir iespējams
mainīt. Teju katram materiālam ir citādas prasības,
piemēram, ja nepieciešams mīksts materiāls, tad to
nedrīkst printēt ātri. Šādi un vēl daudzi citi nosacījumi
piemīt ikvienai izejvielai.
Printēšanā izmantotie industriālie printeri ļauj
darboties ar daudz ierobežotāku materiālu daudzveidību, toties tie ir pārbaudītāki nekā amatieru. Var
teikt, ka ar šiem printeriem strādāt ir tikpat viegli,
cik ar veļas mašīnu. Galvenais ir pārzināt pieejamos
režīmus. Toties, izmantojot otrus, ir nepieciešams
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mazliet paķimerēties, lai sanāktu iecerētais, bet kā
liels ieguvums ir materiālu dažādība. Ar tiem var
izmantot jebkuru izejvielu 3D printēšanai, kuru var
atrast E-bay vai Amazonē. Vienīgais jautājums – cik
labi tas strādās, kāda būs materiāla satura kvalitāte un
saderība ar printeri?
Cena par 3D modeli ir atkarīga no tā, cik
daudz materiāla tiek izlietots un cik daudz laika tas
aizņem. To ietekmē arī printera modelis ar iespējām
regulēt laiku un materiāla daudzumu, līdz ar to optimizējot izejvielas, bet iegūstot nepieciešamo rezultātu.
Dažreiz klienti paši mēģina sagatavot failus, printēt
ar sev pieejamām tehnoloģijām, taču var gadīties, ka
printerim ir pārāk maza jauda, tāpēc WIDE piedāvā
savus pakalpojumus. Kompānijā strādājošie inženieri
failus pārveido, kas kopēju izmaksu var samazināt līdz
pat 20%. Katrai iekārtai ir sava specifika tajā, cik precīzi
tā sakarsē sprauslu, notur temperatūru ar apkārtējo
vidi – tas ir ļoti svarīgi. Viena no biežākajām amatieru
klases printeru problēmām ir tā, ka materiāls, ātri atdziestot, sarūk, līdz ar to modelis uzvērpjas, tas atlīp
no printēšanas grīdas. Rezultātā viss prieks un rūpes ir
izmetamas miskastē. Starp amatieru klases printeriem
un industriālajiem atšķiras uzticamība un materiālu
daudzveidība. Industriālie printeri ir kā cepeškrāsnis,
visa apkārtējā vide tiek nodrošināta. Tie spēj printēt arī
industrijā sertificētus materiālus, kas ir derīgi aviācijai.
Kad notiek printēšanas process, temperatūra ir virs
400oC, bet, lai atdziestot tas nemainītu savu formu,
tiek uzturēta aptuveni 200oC. Tā kā tiek pielietota
slāņveida tehnoloģija, trauslākā vieta ir tur, kur slāņi
salīp kopā. Visprecīzākā metode, kāda pieejama WIDE,
ir printeris, zem kura ir trauks ar šķidru materiālu, tajā
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ir mīksta membrāna. Tam ir arī spēcīgs UV projektors,
kas šķidrajā materiālā zīmē slāni un sacietē materiālu.
Veicot šādu izgatavošanu, ir iespējams sasniegt 10
mikronu precizitāti.
Lai nonāktu līdz 3D modelim uz kura
trenēties pirms manipulācijas, laiks izgatavošanai
ir atkarīgs no vietas, kuru ir nepieciešams modelēt,
kā arī no zināšanām. Rietumpasaulē aizvien biežāk
mēdz būt situācija, kad medicīnas speciālisti paši
apgūst vajadzīgās datorprogrammas, lai efektīvāk
veiktu procesu. Primāri pasaulē joprojām ir medicīnas
inženieri, kuri ir apmācīti medicīnu saprast no A līdz
Z, lai to savienotu ar tehnoloģiju. Šie tehniķi pārzina
digitālo modelēšanu. Lielākoties tieši viņi ir tie, kas
konsultē 3D printēšanas salonus. Līdz šim WIDE ir izprintējuši divus sirds modeļus Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcai. Tie ir domāti ķirurgam pirms
operācijas, lai sagatavotos nestandarta izmaiņām,
piemēram, anatomiskām, kas netika paredzētas. Šādi
modeļi tiek veidoti, jo, skatoties radiologa izmeklējumus, ārsts redz izmaiņas tikai vienā slānī. Digitāls
palīgs ir lielisks problēmas risinātājs šādā gadījumā.
Gumijas analogs kā materiāls nav tik izturīgs kā pati
gumija, tas nav derīgs izmantošanai pie ilglaicīga
fiziska noslogojuma, taču lielisks simulācijai, prototipēšanai un vizualizācijai. Pēc šāda principa tika veidota
sirds, kurai cilvēka ķermenī bija atipisks caurums starp
abiem sirds kambariem.
Ja klientam ir nepieciešams metāla printeris vai gatavs
modelis, tad WIDE ir serviss, kas piedāvā plašas
iespējas. Kā saka projekta autors, nav labāka atalgojuma par darbu kā klienta uzticība. �

PRIMĀRI PASAULĒ JOPROJĀM IR
MEDICĪNAS INŽENIERI, KURI IR
APMĀCĪTI MEDICĪNU SAPRAST NO
A LĪDZ Z, LAI TO SAVIENOTU AR
TEHNOLOĢIJU.
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STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJAS

KOMPETENCE
AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ
Autore: Ieva Lapiņa

I

espēja saskarties ar dažādu kultūru pārstāvjiem savā ikdienas dzīvē arvien palielinās.
Studenti, kuri mūsdienās un nākotnē iesaistīsies
augstākajā izglītībā, daudz biežāk nonāk starpkultūru vidē nekā studenti, kuru augstākās
izglītības pieredze jau ir tiem aiz muguras 1. Paplašinās
ne tikai studentu iespējas brīvprātīgi doties apmaiņā
uz kādu ārvalstu universitāti, bet reizēm apmaiņas
semestris kā obligāta prasība tiek iekļauts studiju programmas izpildē. Šāda augstākās izglītības mērķtiecīga
internacionalizācija un apmaiņas programmu attīstība
tiek skaidrota ar nepieciešamību studentus sagatavot
globālajai profesionālajai pasaulei, kas tos sagaida
nākotnē 2 .

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) neatpaliek no
citām pasaules augstākās izglītības institūcijām un
mērķtiecīgi nodarbojas ar izglītības internacionalizāciju, kas gan precīzāk būtu saucama par izglītības
re-internationalization jeb atkārtota internacionalizācija 3 ,
jo savā būtībā izglītība vienmēr ir bijusi internacionāla
institūcija. Dokumentā “RSU attīstības koncepcija
2013. – 2017. gadam” minēti tādi attīstības virzieni kā
ārvalstu studentu īpatsvara palielināšana, universitātes atpazīstamības veicināšana un starptautiskas
vides veidošana. Viens no šī perioda uzdevumiem ir
sadarbības līgumu slēgšana starptautiskā mērogā un
angļu valodas pielietojuma palielināšana universitātē,
veicinot ārvalstu studentu pieplūdumu un sadarbojoties ar ārvalstu vieslektoriem 4. Kā liecina RSU Starptautisko sakaru departamenta rīcībā esošā informācija,
ārvalstu studentu skaits, kuri, izmantojot apmaiņas
programmas ERASMUS + piedāvātās iespējas, ierodas
RSU, pēdējos gados pakāpeniski palielinājies 5 .
Lai gan augstākās izglītības mobilitātes
programmu aktualizācija un jaunu starptautisku
līgumu slēgšana ir viens no veidiem, kā augstākās
izglītības institūcijas var veicināt globālās partnerības
un līdz ar to augstākās izglītības internacionalizāciju, ne vienmēr šādas programmas un partnerības
1 Deardorf un Wit un Heyl 2009, 460
2 Dehmel un Li un Sloane 2011, 15
3 Teichler 2004, 5–9
4 Gardovskis 2013
5 No personīgās sarakstes 04.2016
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tiešām sagatavo studentu vai pasniedzēju jaunajai
videi. Nav šaubu, ka, dodoties apmaiņā, students
iegūst neatsveramu starpkultūru pieredzi, tomēr
pieredze ne vienmēr nodrošina kompetenci, kas nepieciešama, lai attiecīgajā situācijā komunikācija būtu
piemērota un efektīva. Kādas komunikācijas prasmes
studentam ir jāattīsta, lai starpkultūru vidē kvalitatīvi
apgūtu augstākās izglītības programmu, un kāda ir
ERASMUS+ apmaiņas studentu pieredze RSU?
Šeit lielāka uzmanība pievērsta tieši sociālo
zinātņu jomā studējošajiem ERASMUS+ apmaiņas
programmas studentiem RSU. Un, kā liecina veiktās
intervijas un fokusgrupas, studentu pieredze ir ļoti
atšķirīga. Studenti pirmkārt uzsver angļu valodas
zināšanu atšķirīgo līmeni ERASMUS+ studentu vidū,
jo angļu valodas prasmēm ir liela nozīme studentu
ikdienā, jo tieši šajā valodā notiek nodarbības, lekcijas
un tiek pildīti uzdotie darbi; otrkārt, nepietiekamās
latviešu valodas zināšanas, lai pilnvērtīgi integrētos
vietējā sabiedrībā. Šeit studenti arī atzīmē to, ka universitātes valodas kursi piedāvā tikai iesācēja līmeni,
un šādā gadījumā, neskatoties uz to, ka daži studenti
RSU un Latvijā apmaiņā pavada pat veselu gadu, daļa
no viņiem jau pēc pusgada pārtrauc latviešu valodas
apguvi; treškārt, studenti izsaka nožēlu par to, ka
studiju vidē ir atdalīti no vietējiem studentiem un
tikai atsevišķas nodarbības notiek kopā ar vietējiem
studentiem.
Tai pat laikā novērojama tendence tajā, ka apmaiņas
studenti labprāt daudz laika pavada savas kultūras
pārstāvju sabiedrībā. Uz lekcijām ierodas grupiņās,
un labprāt sarunājas savā dzimtajā valodā, bieži arī
pasniedzēju mudināti savas kultūras grupas ietvaros
izpilda norādītos uzdevumus. Daži studenti norāda,
ka nožēlo, ka dzīvesvietu Rīgā dala ar studentiem,
kuri nāk no tās pašas kultūras kā viņi. Atsevišķos
gadījumos studenti, iegūstot negatīvu pirmo pieredzi
komunikācijā ar vietējiem, attīsta bailes no svešā un
izvairās no komunikācijas ar citu kultūru pārstāvjiem.

Kopumā pētījuma rezultāti liecina, ka visi iesaistītie
studenti, programmu uzsākot, pēc viņu pašu domām,
ir atvērti jaunām iespējām un komunikācijai ar citu
kultūru pārstāvjiem. Tikai, nonākot reālās komunikācijas situācijās, atklājas dažādi šķēršļi, piemēram,
bailes no svešā, nepietiekamas zināšanas par saruna
biedra kultūru vai valodas barjera. Programmas
laikā studenti piedzīvo iekšējas un ārējas pārmaiņas.
Vairākas viņu komunikācijas kompetences prasmes
tiek attīstītas, kas norāda uz to, ka studenti, kuri
ņēmuši dalību apmaiņas programmā, kļūst vairāk
sagatavoti starpkultūru komunikācijas situācijām kā
studenti, kuri apmaiņas programmā nepiedalās, tomēr
iespējams novērot arī pretēju efektu, kad starpkultūru
pieredze studentam šķiet nepatīkama un liek norobežoties no citu kultūru pārstāvjiem.
Iespējams, ka spēja komunicēt ar cilvēkiem no
citām kultūrām atbilstošā un piemērotā veidā pirmajā
brīdī izklausās vienkārša, tomēr katrs, kurš nonācis
komunikācijas situācijās ar citas kultūras pārstāvjiem, spēj pats sev atrast piemēru, kad komunikācija
ir bijusi neveikla, neskaidra vai uztraucoša. Kompetentam un starpkultūru situācijām sagatavotam
studentam būtu jāpiemīt zināšanām, prasmēm un attieksmei, kas konkrētā komunikācijas situācijā spētu
virzīt, nevis kavēt komunikācijas gaitu. Vispirms ir

nepieciešamas zināšanas par savu un saruna biedra
kultūru (piemēram, zināšanas par reliģiju, sociālo
sistēmu, vēsturi, dzīvesveidu, paradumiem, tradīcijām,
paražām utt.). Otrkārt, ir nepieciešams attīstīt
prasmes, piemēram, spēju klausīties, analizēt un interpretēt 6. Papildus šīm prasmēm augstākās izglītības
kontekstā nepieciešamas arī zināšanas par konkrēto
akadēmisko kultūru, padziļinātas valodas zināšanas,
zināšanas par citu iesaistīto kultūru specifiku un motivācija iesaistīties. Tomēr kā galveno nepieciešams
atzīmēt attieksmi. Pēc jomas pētnieku 7 un aptaujāto
studentu domām, svarīgākās ir tādas īpašības kā vēlme
komunicēt, atvērtība un galvenokārt cieņa pret sarunu
biedru.
Komunikācijas kompetenču attīstība sākas ar katru
pašu, proti, ne tikai mērķtiecīga augstākās izglītības
internacionalizācija, sadarbības līgumu slēgšanas
izpratnē, padara institūciju par internacionālu.
Nepietiek arī tikai ar to, ka cilvēki ar dažādu valstu
kultūru kopā mācās un strādā. Komunikācijas kompetenču apgūšana ir institūcijas un katra indivīda
uzdevums. Tas ir ilgstošs un nepārtraukts mācīšanās
process, jo kultūra, tāpat kā valodas, ir mainīga un
atrodas nepārtrauktā attīstībā. �

FOR MILLIONS OF YEARS MANKIND LIVED JUST LIKE
THE ANIMALSTHEN SOMETHING HAPPENED WHICH
UNLEASHED THE POWER OF OUR IMAGINATION.
WE LEARNED TO TALK.
(PinkFloid – Keep Talking)

6 Pēc Deardorf 2006
7 Deardorf un Wit un Heyl 2009
Informācijas avoti:
1. Deardorff, Darla K., Hans de Wit un John D. Heyl. 2009. Briges to the Future. The Global Landscape of International
Education. Chapter 25. No The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Edited by Darla K. Deardorff.
United States of America: Sage Publications, Inc. Page 457–485
2. Deardorff, Darla K.. 2006. Journal of Studies in International Education, Fall 2006, 10, p. 241–266
3. Dehmel, Alexandra, Yi Li un Peter E. E. Sloane. 2011. Intercultural competence development in higher education study
abroad programs: A good practice example. In Interculture Journal 2011. Page 11–36
4. Gardovskis J. 2013. RSU attīstības koncepcija 2013.–2017. sk. 2.04.2016.
5. Teichler, Ulrich. 2004. The changing debate on internationalisation if higher education. In Higher Education 48.
Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Page 5–26
Pieminēto fokusgrupu un interviju rezultāti publicēti:
Lapiņa Ieva. 2016. “Starpkultūru komunikācijas kompetence augstākajā izglītībā: apmaiņas programmas ERASMUS +
sociālo zinātņu studentu starpkultūru saskarsmes pieredze Rīgas Stradiņa universitātē.”
Maģistra darbs. Komunikācijas fakultāte. Rīgas Stradiņa universitāte.
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TRAMPS
EKONOMIKA:
VS.

IESPĒJAMĀS JAUNĀ PREZIDENTA REAKCIJAS
UZ TIRDZNIECĪBAS APMAIŅAS DEFICĪTU
Autors: Jan David Riebesehl

P

iektdien, 2017. gada 20. janvārī, Donalds
Tramps tika inaugurēts. Viņa mērķis –
atkal padarīt Ameriku diženu. Tramps
proklamēja, ka „mēs bagātinām svešas
valstis uz Amerikas industrijas rēķina“.
Tikai atkārtoti vienojoties ar tirdzniecības partneriem,
darbavietas un pārticība var tikt atgriezta Amerikā.
7
Trampa spēcīga protekcionisma attieksme jau ir
radījusi pirmās sekas: Klusā Okeāna Reģionu partnerība (angliski TPP) ir pārtraukta un par Ziemeļamerikas Brīvās Tirdzniecības Vienošanos (angliski NAFTA)
ir nepieciešams atkārtoti vienoties. Trampa darbības ir
nopietnas: tie ir līgumi ar vitāli svarīgiem tirdzniecības
partneriem, kā Kanāda, Meksika un Austrālija. 1, 8 60%
no Eiropas savienības eksporta veido preces, kas tiek
pārdotas ASV. Šī savstarpējā tirdzniecība nodrošina
40% no pasaules tirdzniecības un sniedz darbu 14
miljoniem cilvēku. ES amatpersonas ir satrauktas:
kādas ekonomiskās sekas Trampa darbības mums liks
piedzīvot?

bavietu. Domājams, ka starp 1979. gadu un 1994. gadu
šis process likvidēja 2,4 miljonus darbavietu ASV. 5
Tie, kam būtu izdevies saglabāt savas darba vietas, tiktu
pakļauti algas samazināšanai. Kompānijas censtos būt
konkurētspējīgas un, neskatoties uz sarūkošo ārzemju
pieprasījumu, pārdotu produktus lētāk, un rastos nepieciešamība samazināt algas, kā rezultātā vidējie
ienākumi ASV samazinātos. 5

Ekonomiskās attiecības starp ASV un ES:

Tomēr, ja tirdzniecības deficītam vajadzētu pašam
izzust, kādēļ tas turpina pastāvēt? ASV dolāri tiek
lietoti ne tikai starptautiskajā tirdzniecībā starp ASV
un citām valstīm, bet arī ārzemju biznesi tiemm tik
ļoti uzticas, ka lieto dolārus savstarpējām tranzakcijām. Piemēram, Eiropas kompānijas lielākoties
tirgojas ar Malaizijas valstīm ar dolāriem, nevis eiro.
Dolārs ir ieņēmis savu lomu kā globāla rezerves valūta.
Tas sniedz daudz priekšrocību ASV, padarot dolāru
stabilāku un palielinot tā vērtību. Tomēr tas arī mudina
citas valstis uzkrāt dolārus starptautiskai tirdzniecībai,
ka savukārt rada tirdzniecības deficītus ar ASV, 6 kas
parāda, ka tirdzniecības deficītu esamība ne vienmēr ir
neizdevīgas partnerības zīme.

Lai tālāk apspriestu Trampa iespējamo darbības gaitu
pret ES, vispirms ir jāizskaidro pašreizējās savstarpējās
ekonomiskās attiecības. Mēs nonākam pie tirdzniecības
deficīta 500 biljonu dolāru apjomā, kas pastāv starp
ASV, ES un citām valstīm. „Tas ir veids, kā Ķīna zog
mūsu darbavieta“ 1 un „Tāpēc Meksika maksās par
“sienu”“ 2 deklarē Tramps Twitter vidē. Bet kas patiesībā
ir tirdzniecības deficīts un kādas ir tā īstās sekas?
Tirdzniecības deficīts rodas, ja kāda valsts
iepērk vairāk preču no citas valsts, nekā tai pārdod.
2016. gadā ASV no ES importēja preces 416 biljonu
$ vērtībā, bet eksportēja tikai 270 biljonus $, kā
rezultātā tai radās tirdzniecības deficīts 146 biljonu $
vērtībā, savukārt ES šo naudas daudzumu ieguva kā
tirdzniecības pārpalikumu. 3, 4
Pirmajā brīdī šķiet, ka tirdzniecības deficīts
nodara neizmērojamu kaitējumu valstij. Katru prece,
ko ir nopirkuši amerikāņi, bet, kas ir ražota citā valstī,
ASV ir zaudēta darba iespēja. ASV zaudē vairāk darba
importa uz ES dēļ, nekā tā atgūst ar eksportu. Mazāk
darba nozīmē mazāk ražošanu, un attiecīgi mazāk dar-
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Tomēr realitāte ir daudz sarežģītāka: parasti ekstrēmo
eksporta atšķirību dēļ, tirdzniecības deficīts, kas
radies starp ES un ASV, tiek kompensēts. Tā kā ES
maz tērē savu valūtu (eiro), lai iegādātos amerikāņu
produktus, tās piedāvājums ASV pilsoņiem ir mazinājies. Eiro vērtība, un līdz ar to palielinās arī katra
Eiropas produkta vērtība. Šobrīd produkts, kura cena
ir tāda pati eiro, ir dārgāks dolāros. Augsto izmaksu dēļ
pieaug pieprasījums pēc eiropiešu precēm un attiecīgi
sarūk ASV imports. Tirdzniecības deficītam būtu
lēnām jāpazūd. 6

Trampa ekonomiski vadmotīvi un to sekas:

Šajā brīdī man ir jāatzīst, ka mans tirdzniecības
deficīta attēlojums labākajā gadījumā ir primitīvs.
Ekonomiskā situācija starp ASV un ES ir sarežģīta;
ir jāņem vērā arī daudzi citi faktori, un pat ekspertu
viedokļi gandrīz visā atšķiras. Vienīgā šīs sadaļas jēga
ir sniegt jums ieskatu šīs tēmas sarežģītībā un uzsvērt,
Foto: Kayle Kaupanger • Trump International Hotel & Tower
Chicago, Chicago, United States

TIKAI NĀKOTNE MUMS
RĀDĪS, KĀDS BŪS TRAMPA
RĪCĪBAS PLĀNS. TOTIES
TAS, KA VIŅŠ NOTEIKTI
RĪKOSIES, GAN IR SKAIDRS.
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Foto: Roya Ann Miller • Washington, United States
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ka tirdzniecības deficīts ne vienmēr ir vājība. Tomēr
Tramps šo nesaprot. Viņam tirdzniecības deficīts ar ES
joprojām saistās tikai ar naudas zaudēšanu. Tā ir slikta
vienošanās, ko viņš ir apņēmies apturēt.
Trampam un republikāņiem ir vairākas
iespējas, kā reaģēt uz tirdzniecības deficītu. Vienkāršākais variants ir sākt pieprasīt tarifu ES importa
precēm, kas paaugstinātu ES produktu cenas. Samazinātos amerikāņu pieprasījums pēc tām, un
tirdzniecības deficīts samazinātos. Šis process būtu
it īpaši kaitīgs tiem Eiropas uzņēmējiem, kas ražo
tehniskās iekārtas, mašīnas, lidmašīnas, ķīmiskos un
farmaceitiskos līdzekļus. Par laimi, šis tarifs nespētu
dominēt: atsaucoties uz „Pasaules Tirdzniecības organizācija“, šādas metodes ir aizliegtas. Tarifu pacelšana
tikai konkrētām valstīm skaitās kā vienpusēja diskriminācija, un tā pēc aptuveni 2 - 3 gadu ilgas tiesas prāvas
tiktu aizliegta. 8

ticamāk, ka “Pasaules Tirdzniecības organizācija” šo
likumu aizliegs, kā arī tādi lielie tirgotāji kā Best Buy
un Walmart jau iebilst pret jauno sistēmu. 11
Tikai nākotne mums rādīs, kāds būs Trampa
rīcības plāns. Toties tas, ka viņš noteikti rīkosies, gan
ir skaidrs. ASV valdība uzskata, ka tās tirdzniecības
partneri to izmanto, un plāno cīnīties, lai uzlabotu
amerikāņu ekonomiku. Tas, ka viņu pašreizējās ekonomiskās attiecības varbūt nemaz nav tik sliktas un
ka tirdzniecības deficītu nevajadzētu izmantot kā
to novērtējumu, tiek ignorēts. „Tukšu runu laiks ir
beidzies!“, savā inaugurācijā kliedza Tramps. „Tagad ir
sācies laiks darbībām!“ 7 �

Amerikas tirgus deficīts ar Vāciju ir īpaši augsts: 2016.
gadā tas sasniedza teju 65 biljonus dolāru. 5 Tādēļ tas
nav pārsteigums, ka Tramps velta daudz uzmanības
Vācijai. Viņš jau ir apsūdzējis Vāciju valūtas manipulēšanā un uzskata, ka varētu tos iesūdzēt Pasaules
Tirdzniecības Organizācijā. 8 Valūtas manipulācijas
notiek, ja valdība veic darbības, lai devalvētu savu
valūtu. Zemākas valūtas vērtības priekšrocība ir spēja
būt lētākai citām valstīm, tādējādi palielinot eksportu.
Tā kā Eiropas Centrālā Banka (ECB) tikko investēja 1
triljonu € (1,1 triljonu $) ekonomikā un nolēma par labu
rekordzemām procentu likmēm (0,05 %), eiro vērtība ir
zemākā 12 gadu laikā. 9 Šīs darbības tika veiktas, lai atbalstītu ekonomiski novājinātas Eiropas valstis, tomēr
jāņem vērā, ka ekonomiski spēcīgās valstis kā Vācija
izteikti gūst labumu no šīm izmaiņām un rod iespēju
iegūt lielu tirdzniecības pārpalikumu. Eiropas Centrālā
Banka darbojās neatkarīgi no Vācijas, tādēļ tieša valūtas
manipulācija nenotiek, tomēr tālākas apsūdzības varētu
radīt spiedienu uz Vācijas valdību. 8, 10
“Robežas pielāgošanas nodoklis” (angliski BAT)
ir vēl viena Trampa un republikāņu ideja, lai cīnītos
ar tirdzniecības deficītu. Šobrīd ASV 35% nodoklis
ir viens no augstākajiem pasaulē. Tramps uzskata,
ka tas atbaida ārzemju investorus un kompānijas.
Viņa plāns ir samazināt nodokli līdz 20% un radušos
zaudējumus kompensēt ar jauno nodokļu sistēmu.
Kompānijas nemaksātu nodokļus par visu peļņu, bet
vispirms no tās atņemtu izmaksas kā algas, ražošanas
izmaksas, utt. “Robežas pielāgošanas nodoklis” atzītu
veco sistēmu, atļaujot atskaitīt eksporta ienākumus,
bet ne importa izmaksas. Šis plāns ne tikai sniegtu
kompānijām augstu motivāciju eksportēt savas preces,
bet arī izmantotu tirdzniecības deficīta apjomu kā savu
priekšrocību. Katrs importējot pazaudētais dolārs tiktu
aplikts ar nodokļiem, tādā veidā iegūstot pietiekamus
līdzekļus, lai valdība spētu kompensēt nodokļu likmes
samazinājumu. Tomēr šo plānu būs grūti realizēt: visFoto: Delfi de la Rua
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LASI VAIRĀK MŪSU OFICIĀLAJĀ MĀJASLAPĀ

SEMPERANTICUS.LV
PRECIZITĀTES SOLĪJUMI KĀDA IR ROBOTIKAS LOMA
NĀKOTNES ĶIRURĢIJĀ?
Autore: Rajlakshmi Mukhopadhyay

R

obotika ir izmainījusi ķirurģiju vairākos
veidos: tā palīdz operācijas zālē, samazinot
ķirurga spriedzi un garantējot tik augstu
precizitāti, ar kuru nespētu konkurēt par visveiklākā cilvēka roka. Robotu tehnoloģijas spēj
palīdzēt pieredzējušiem ķirurgiem, tomēr pat ar
robotikas sasniegumiem jauni un nepieredzējuši
ķirurgi tāpat izdara kļūdas un rodas problēmas.
Tomēr robotikas izmantošana noteiktās ķirurģiskās procedūrās, piemēram, plaušu operācijās,
ļauj pacientam ātrāk atveseļoties, un rodas mazāka
pēc-operācijas diskomforta sajūta. Tas šķiet
acīmredzami, ka robotika spēj palīdzēt operācijās,
bet vai tā spēj aizvietot ķirurgu pilnībā?
Foto: blog.iso50.com

VAI TAVI TVĪTI IETEKMĒ
TAVU FITNESA PLĀNU?
Autore: Rajlakshmi Mukhopadhyay

P

ēdējo gadu laikā sociālo mediju pieejamības pieaugums ikdienas dzīvē ir
bijis fenomenāls. Bet vai mēs kādreiz
esam aizdomājušies par to, kā sociālie mediji
spēj ietekmēt mūsu dzīvi, it īpaši mūsu fitnesa
paradumus?
Jauns pētījums liecina, ka, jo vairāk mēs tvītojam
par saviem fitnesa mērķiem un panākumiem, jo
lielāka iespēja, ka mēs sasniegsim šos mērķus un
turpināsim gūt tālākus panākumus. Savukārt,
ja mēs ziņojam par savām neveiksmēm, tad ir
mazāka iespēja, ka mēs sasniegsim mūsu nostādītos fitnesa mērķus nākotnē. Ziņošana sociālajos medījos par saviem mērķiem nepalīdzēs
treniņiem likties vieglākiem, tomēr tā var būt
atslēga uz panākumiem.
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Foto: www.theberry.com
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VAI GAISS IR JAUNAIS
ŪDENS AVOTS?

Č

Autore: Laura Bluzmane

etri miljardi cilvēku, gandrīz puse
Indijas un Ķīnas, cieš no izteiktas ūdens
nepietiekamības vismaz 1 mēnesi gadā. Tas
nozīmē, ka ūdens trūkums ietekmē divas trešdaļas
pasaules iedzīvotāju. Jauna veida dzeramā ūdens
iegūšanas tehnoloģija varētu to mainīt pat vissausākajos pasaules nostūros.
Šī tehnoloģija spēj uzsūkt ūdeni no gaisa pat tad,
ja mitruma līmenis gaisā ir tikai 20%, un tā spēj
darboties pat bez ārējas uzlādes – tikai ar saules
enerģiju. Viena maza kastīte, gatavota no ūdens
uzsūcošā materiāla, spēj uzsūkt līdz pat 2,8 litriem
dzeramā ūdens diennakts laikā. Zinātnieki cer, ka
šī tehnoloģija tuvākajā nākotnē kļūs par katras
mājsaimniecības
sastāvdaļu
nabadzīgākajās
pasaules valstīs.

Foto: www.dailymail.co.uk

SPĒLĒJOT FAVORĪTUS:
KURA VECĀKA GĒNUS
IZVĒLAS SMADZEŅU
ŠŪNAS?

V

Autore: Laura Bluzmane

ienmēr ir ticis uzskatīts, ka abi DNS eksemplāri (viens no tēva, otrs no mātes) tiek
izmantoti vienlīdzīgi. Tomēr Utah Universitātes zinātnieki ir konstatējuši, ka atsevišķi
smadzeņu neironi neizmanto iedzimtos gēnus
vienādi, bet gan spēj nomākt viena vecāka
gēnus un tā vietā izmantot otra. Šo fenomenu ir
iespējams novērot smadzeņu agrīnajā attīstības
stadijā.
Jauns pētījums liecina, ka vismaz vienā reģionā
jaundzimušo peļu smadzeņu gēnu ekspresijas
nevienlīdzība bija normā. Aptuveni 85% gēnu
Nucleus raphe dorsalis atšķirīgi aktivizēja to gēnu
kopijas. Papildu testi pierādīja, ka atšķirības notiek
arī citās vietās organismā kā aknās un muskuļos.
Zinātnieki pēta, vai šis fenomens varētu kalpot
par skaidrojumu, kāpēc viens un tas pats gēns var
izraisīt vairākas mentālas saslimšanas kā autismu
un Šizofrēniju, bet slimību smagums un to risks
var atšķirties.
Foto: www.phys.org
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