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emper Anticus 5. izdevums iznāk brīdī, kad pasauli pārņem jaunās Covid-19
infekcijas pandēmija. Vēl nekad agrāk neesam pieredzējuši šādus infekcijas
ierobežošanas pasākumus ar atceltiem publiskiem pasākumiem, slēgtām
skolām, slēgtām valstu robežām, stingru karantīnu, sociālo distancēšanos un
pašizolāciju, ko pavada liels sabiedrības uztraukums un bažas par nākotni. Lai
cik nepatīkami nebūtu apstākļi, šis ir lielisks brīdis, lai nekur nedotos, bet veltītu laiku mūsu žurnāla jaunajam izdevumam. Semper Anticus, kas latīņu valodā
nozīmē “vienmēr uz priekšu”, ir Rīgas Stradiņa universitātes studentu veidots
populārzinātnisks žurnāls, kurā studenti dalās ar sevi interesējošām tēmām, ļaujot citiem saprotamā valodā uzzināt par sarežģītām lietām. Žurnāla saturu veido
galvenokārt veselības zinātņu tēmas, taču mūsu mērķauditorija sniedzas tālu pāri
medicīnas studentu pulkam.
Šī izdevuma vāku rotā cilvēka sirds (lat. – cor hominis). Tā nav nejauša izvēle –
žurnāla rakstos izsekosim cilvēka dzīvei, sākot no laika vēl pirms dzimšanas, kad
pirmie augļa sirdspuksti aplūkojami ultrasonogrāfiski, turpinot ar mūsdienīgām
dzemdībām, kurās nav vietas neciešamām sāpēm. Mūsu ceļš nebūs rozēm kaisīts
– tas vedīs caur drudzi bērnībā, kad nereti vecākiem nav skaidrs, cik nopietna
kaite skārusi dārgo atvasi. Veselā miesā vesels gars – tālākais ceļš liks pievērsties arī mentālajai veselībai, apzinoties, ka depresija mūsdienās ir izvirzījusies
starp vadošajiem cilvēka nespējas cēloņiem pasaulē. Sasniedzot brieduma gadus,
arvien vairāk par sevi liek manīt fiziskais ķermenis – sašaurinās sirds asinsvadi,
pasliktinās redze, biežāk rodas saskare ar veselības aprūpes sistēmu un ārstnieciskām manipulācijām, kuras reizēm rada nevēlamus sarežģījumus. Tuvojoties mūža
nogalei, jāapzinās neizbēgamā pēdējā sirds sitiena pienākšana. Kā to cieņpilni
sagaidīt – tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, par ko ir jārunā. Lai gan 2020. gads
Covid-19 kontekstā šķiet drūms un neparedzams, mēs tomēr dzīvojam lieliskā
laikā – salīdzinājumam dosimies domu ceļojumā uz 1920. gada veselības aprūpi.
Pavasarī RSU studējošie tradicionāli aizvada lielāko gada zinātnes notikumu
– RSU studentu konferenci –, kas jau sesto gadu pēc kārtas norisinās starptautiskā
mērogā. Šoreiz Covid-19 pandēmija ieviesusi neparedzētas izmaiņas, tomēr RSU
Studējošo pašpārvaldes komanda ir radusi progresīvu risinājumu – konference
netiek atcelta, tā notiks elektroniskā veidā. Piedāvājam iedvesmojošu sarunu ar
konferences projekta vadītāju Mariju Luīzi Kalniņu, kuras pieredzi varēsiet salīdzināt ar dr. Džeinas Mežales atmiņām, organizējot pirmo konferenci starptautiskā
līmenī. Turpinot mentālās veselības tēmu, nodosimies jautājumu/atbilžu sesijai
ar jauno ārstu-psihoterapeitu Artūru Miksonu. Nobeigumā sarunā ar medicīnas
informācijas tehnoloģiju guru Emīlu Sjundjukovu pierādīsim, ka Latvija patiešām
var! Vajag tikai gribēt un darīt. Liels paldies katram žurnāla rakstu autoram, recenzentam, komandas biedram un lasītājam! Atslābinies un izbaudi! Semper anticus!
Ar sveicieniem
Valdis Ģībietis
RSU SP populārzinātniskā žurnāla “Semper Anticus”
galvenais redaktors

Ziņojums.
Šis žurnāls ietver informāciju veselības aprūpes un sociālo zinātņu mācību nolūkiem. Lūdzam neizmantot tikai šo informāciju un žurnālu kā aizvietojumu profesionāļu konsultācijām, diagnozēm un terapijai. Žurnālā paustie viedokļi nav Rīgas
Stradiņa universitātes nostāju atspoguļojums.
Visus rakstus ir recenzējuši speciālisti.

Pateicība Semper Anticus redkolēģijai!

K

omanda sirsnīgi pateicas arī
mūsu žurnāla zinātniskajiem
recenzentiem, kuri rūpējās par
rakstu zinātnisko pareizību un ieteica
nozīmīgus uzlabojumus to pilnveidošanā. Speciālistu komentārus lasiet pēc
katra raksta. Mūsu recenzenti:

Prof. Dace Gardovska
RSU Pediatrijas katedras vadītāja
Pediatre

Prof. Guna Laganovska
RSU Oftalmoloģijas katedras vadītāja
Oftalmoloģe

Asoc. prof. Kārlis Trušinskis
RSU Iekšķīgo slimību katedra
Kardiologs

Asoc. prof. Oļegs Sabeļņikovs
RSU Klīnisko prasmju un medicīnas
tehnoloģiju katedras vadītājs
RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Anesteziologs-reanimatologs

Doc. Anna Miskova
RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
RSU Klīnisko prasmju un medicīnas
tehnoloģiju katedra
Ginekoloģe, dzemdību speciāliste

Doc. Jeļena Vrubļevska
RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Psihiatre

Doc. Ivars Neiders
RSU Humanitāro zinātņu katedra

Dr. Elmārs Tērauds
RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Psihiatrs

Dr. Eva Šteina
Anestezioloģe-reanimatoloģe

Dr. Roberts Rumba
Asinsvadu ķirurģijas ārsts-rezidents

Vai rutīnas
ULTRASONOGRĀFIJA
ietekmē augli?
Habarawa Batuwattage
Roshika Fernando
RSU Medicīnas fakultāte,
6. gada studente

M

ūsdienās ultraskaņas attēldiagnostika tiek plaši pielietota dažādās medicīnas
jomās. Dzemdniecībā to izmanto, lai
sekotu grūtniecības gaitai, noteiktu
augļa dzimumu, pozīciju, ieligzdošanās vietu un medicīniskas novirzes.
Rutīnas ultrasonogrāfija ir daļa no
prenatālās jeb pirmsdzemdību aprūpes, kuras uzdevums ir iespējamo
veselības traucējumu, piemēram, augļa
augšanas defektu, novēršana un ārstēšana grūtniecības laikā. [4, 5, 11, 21, 22, 32].
Pirmā trimestra (pirmās grūtniecības trešdaļas) rutīnas ultraskaņas apskati veic 10.–13. grūtniecības
nedēļā. Tās laikā ārsts iegūst divdimensionālu augļa attēlu. Šādā izmeklējumā izmanto zemas intensitātes
ultraskaņas viļņus plašā virsmā, kas
nerada nozīmīgu audu sasilšanu.
Mūsdienās pieejami arī trīs un četru
dimensiju izmeklējumi ar speciāli
ražotām zondēm un programmatūru
attēlu apstrādei [24].
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Ultrasonogrāfija grūtniecības laikā
tiek iedalīta atkarībā no situācijas.
1. Standarta pirmā trimestra
ultrasonogrāfija
Lielākoties to veic pēc 10. grūtniecības nedēļas un izvērtē augļa dzīvotspēju,
izmēru, atrašanās vietu un augļūdeņu
dobumu.
2. Standarta otrā vai trešā
trimestra ultrasonogrāfija
Izvērtē augļa sirdsdarbību, placentas
stāvokli, augļa biometriskos datus (galvas, ķermeņa, augšstilba kaula izmērus),
guļu (galvas novietojumu attiecībā pret
mātes mugurkaulu) un mātes dzemdes
kaklu un olvadus.
3. Papildus ierobežota
ultrasonogrāfija
Veicama noteiktas klīniskas nepieciešamības gadījumā.
4. Specializēta ultrasonogrāfiskā
izmeklēšana
Tā tiek veikta augsta riska grūtniecības reizēs, piemēram, gados vecākām
grūtniecēm, augļa noviržu gadījumos.
Tā ietver augļa ehokardiogrāfiju (augstas frekvences ultraskaņas izmeklējums

augļa sirds attēlu iegūšanai), doplerogrāfiju (pārbaudi, kurā nosaka asiņu plūsmu
caur asinsvadiem) u.c. [3, 21, 22, 24, 29].
Ultraskaņa ir enerģijas forma, kas
šķērso audus un izraisa bioloģisku un
mehānisku ietekmi. Tādēļ jābūt drošiem par to, ka diagnostiskā izmeklējuma ieguvumi atsver jebkādus riskus.
Tā kā ultraskaņa pievada enerģiju ķermenim un var uzsildīt audus, pastāv
jautājums par tās ilgtermiņa ietekmi uz
grūtnieci un augli [3, 6].

Ultraskaņas ieguvumi
1. Precīza augļa atrašanās vieta
un pozīcija
Šī informācija ļoti noder tādos gadījumos kā ārpusdzemdes grūtniecība.
Pastāv arī heterotopu grūtniecību iespējamība, kad vienlaikus notikusi olšūnas
ieligzdošanās gan dzemdē, gan ārpus
tās [4, 5, 11, 22]. Papildus tā saucamajiem
Leopolda manevriem, arī ultrasonogrāfija palīdz noskaidrot augļa pozīciju. To
zināt, tuvojoties dzemdībām, ir ārkārtīgi
svarīgi, jo daļa novietojuma veidu var
izraisīt dzīvību apdraudošus sarežģījumus dzemdību laikā. Priekšējā pozīcija
(augļa galva uz leju un seja pret mātes
muguru) ir drošākā dzemdību laikā.

2. Agrīna daudzaugļu
grūtniecības noteikšana
Tā kā vairāku augļu (vismaz divu)
esamība tiek uzskatīta par augsta riska
grūtniecību, ieligzdoto embriju skaitu
dzemdē nepieciešams zināt, lai plānotu norises grūtniecības laikā, piemēram, papildus uzturu, iespējamos
sarežģījumus un riskus [27].
3. Precīzs gestācijas laiks
(augļa vecums)
Kad grūtniece nezina savu pēdējo
menstruāciju datumu, ultraskaņa
palīdz noteikt augļa gestācijas vecumu,
izmērot vairākas anatomiskas iezīmes. Ja pēdējo menstruāciju laiks ir
zināms, to var izmantot, lai salīdzinātu teorētiski gaidāmos mērījumus
(augļa galva, ķermenis, ekstremitātes)
ar īstenajiem izmēriem, lai novērtētu
augļa augšanu un attīstību [21].
4. Augļa attīstības traucējumu,
anomāliju un sarežģījumu
noteikšana
4.1. Augšanas un attīstības
traucējumi
Ir nozīmīgi zināt augļa augšanas
un attīstības stāvokli. Šim mērķim
izmanto standarta mērījumu tabulas
ar augļūdeņu dobuma izmēru, rumpja garumu (garumu no augļa galvas
augstākā punkta līdz lejasdaļas zemākajam punktam), biparietālo diametru
(galvaskausa diametru starp abiem
paura kauliem), galvas apkārtmēru,
vēdera apkārtmēru un augšstilba
kaula garumu [21].
4.2. Anomālijas
Vairumu augļa strukturālo anomāliju var atklāt pirmā trimestra
laikā. Iespējamās anomālijas var būt
vēdera sienas defekti, kā omfalocēle (trūce, kuras gadījumā vēdera
orgāni izspiežas augļa nabas saitē),
gastrošīze (iedzimts vēdera sienas
defekts, kurā vēdera dobuma orgāni
atrodas ārpus tā), diafragmas trūce
(patoloģiska atvere diafragmā), sirds,
centrālās nervu sistēmas un mugurkaula defekti, piemēram, anencefālija
(smaga iedzimta slimība, kuras gadījumā iztrūkst liela daļa galvaskausa
un smadzeņu pusložu), eksencefālija
(smadzeņu atrašanās ārpus galvaskausa), holoprozencefālija (embrija
priekšsmadzenes neattīstās par divām
puslodēm), spina bifida (nepilnīga
mugurkaula un muguras smadzeņu
apvalku slēgšanās agrīnā grūtniecības
posmā), un skeleta bojājumi [21].
>>>>
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4.3. Placentas bojājumi
<<<< Placentas defektus, kā placenta
previa (placenta daļēji vai pilnīgi aizsprosto dzemdes kaklu) un placentas
abrupcija (placentas atšķelšanās no
dzemdes sienas grūtniecības laikā),
var atklāt ultrasonogrāfiski [12, 13, 21].
5. Dzimuma noteikšana
12.-13. grūtniecības nedēļā var
noteikt augļa dzimumu atkarībā no
dzimuma uzkalniņa virziena (audu
sakopojums dzimumorgānu attīstības laikā), vērtējot tā saucamo sagitālo pazīmi. Vīriešu auglī uzkalniņš
vērsts augšup, sieviešu – lejup [32]. Ar
augstāku ticamību dzimumu noteikt
iespējams 15.-16. nedēļā.

Ultraskaņas
negatīvā ietekme
Zinātniskajā sabiedrībā vairāku
veidu apgalvojumi tikuši izmantoti,
lai pievērstu uzmanību iespējamai
ultraskaņas kaitīgai iedarbībai. Svarīgi noskaidrot, vai šie argumenti ir
ticami, lai ar pārliecību varētu teikt,
ka ultraskaņas izmeklējumi nerada
nozīmīgu negatīvu ietekmi uz augli.
Galvenie iespējamās iedarbības veidi
minēti tālāk.
1. Hipertermisks efekts
Ultraskaņas vilnis ir enerģijas
veids. Kad ultraskaņa šķērso ķermeņa
audus, tā pārvēršas siltuma enerģijā
[6, 7, 25, 30]
. Atsevišķos dzīvnieku pētījumos novērota augstas temperatūras
izraisīta mikrocefālija (patoloģiski
samazināta galva, iedzimts defekts,
kas saistīts ar nepilnīgu smadzeņu
attīstību), mikroftalmija (vienas vai
abu acu pārlieku mazs izmērs) un
kataraktas (acs lēcas progresējošs
apduļķojums, kas pasliktina redzi).
Daži pētījumi parādījuši, ka Doplera
ultrasonogrāfija var paaugstināt
audu temperatūru par vairāk nekā 1,5

grādiem pēc Celsija. Šāds temperatūras pieaugums teorētiski var radīt
tādus bioloģiskus efektus kā dobumu
veidošanās (kavitācija) un teratoģenēze (iedzimtu uzbūves defektu rašanās) [6, 7, 25, 30].
2. Skaņas uztveres traucējumi
Agrāk pastāvēja hipotēze, ka
ultraskaņas viļņi ir dzirdami auglim
un var radīt kurlumu. Eksperimenti,
lai pierādītu šo hipotēzi, nav uzrādījuši ticamu saistību starp ultraskaņas
ekspozīciju un vājdzirdību [12, 25].
3. Autisms
Karstas diskusijas pavada jautājumu par prenatālās ultraskaņas saistību ar autisma rašanos. Šī hipotēze
pārbaudīta vairākos pētījumos. Starptautiskā dzemdniecības un ginekoloģijas ultraskaņas profesionāļu biedrība
(ISUOG) noliegusi vairumu no šādiem
pētījumiem, norādot uz tajos pieļautajām kļūdām, piemēram, nespēju precīzi
dokumentēt ultraskaņas ekspozīciju
pirmajā trimestrī un kontroles grupu
neesamību. Kvalitatīvos pētījumos nav
atrasta ticama saistība starp ultrasonogrāfiju prenatālajā periodā un autisma
spektra traucējumiem [10, 17, 20, 28, 31].
4. Centrālās nervu
sistēmas defekti
Kohortas pētījumos (medicīnisku
pētījumu veids, ko izmanto, lai meklētu
saistības starp riska faktoriem un veselības stāvokļa iznākumiem) apskatīta
saistība starp ultraskaņas ekspozīciju
un centrālās nervu sistēmas defektiem, kā psihotiski traucējumi, smadzeņu audzēji bērnībā un pasliktinātas
mācību sekmes. Ultraskaņai nepakļautās pacientu kontroles grupas tika
salīdzinātas ar ultraskaņai pakļautiem
indivīdiem. Netika atrasti statistiski
ticami pierādījumi par augstāku risku
smadzeņu audzējiem vai šizofrēnijai
ultraskaņas grupā [2, 8, 23, 26].

Pārmērīga jebkādas metodes
pielietošana var būt kaitīga
pacientam. Tas pats attiecas uz
neatbilstošu ultrasonogrāfiju.
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5. Rakstība
ar kreiso roku
Klīniskajā pētījumā ar 8865 bērniem vecumā no 8 līdz 14 gadiem tika
novērota pozitīva, bet vāja korelācija
starp prenatālās ultraskaņas ekspozīciju un kreilību [18].

Drošības parametri
ultraskaņas
izmeklējumam
Pārmērīga jebkādas metodes pielietošana var būt kaitīga pacientam. Tas
pats attiecas uz neatbilstošu ultrasonogrāfiju. Zinot iespējamās nevēlamās
parādības ultraskaņas ekspozīcijai,
svarīgi sekot drošības metodikai, lai šīs
parādības maksimāli novērstu. Tādēļ
ieviestas vadlīnijas, lai mazinātu jebkādus riskus un veicinātu drošu ultraskaņas lietošanu [1, 3, 6, 8, 9, 14, 19, 29].
1. Profesionāla izmantošana –
ultraskaņas izmeklējumi jāveic labi
sagatavotam speciālistam.
2. ALARA metode –
“As Low as Reasonably Achievable”
(tik maz, cik saprātīgi sasniedzams). Šī
metode ieviesta, lai mazinātu ultraskaņas ekspozīciju, galvenokārt koncentrējoties uz izmeklējuma ilgumu [9].
3. Suvenīru ultrasonogrāfija
Lai gan literatūrā nav ziņojumu par
drastisku cilvēka augļa bojājumu, Eiropas ultrasonogrāfistu biedrību federācija
uzskata par nepieņemamu veikt nekontrolētu ultraskaņas attēldiagnostiku bez
medicīniskām indikācijām, lai tā noteiktos apstākļos neradītu nevēlamas sekas.
4. Doplerogrāfija
pirmajā trimestrī
Pulsa doplerogrāfija pielietojama tikai klīniskas nepieciešamības
gadījumos, nevis rutīnā. To izmantojot, termālais indekss (temperatūras
pieaugums) pieļaujams vienāds vai
mazāks ar 1,00, turklāt ekspozīcijas
laikam jābūt īsam (5 – 10 minūtes) [30].

Kopsavilkums
Rutīnas ultrasonogrāfijai ir daudz
pozitīvu, bet arī daži potenciāli nevēlami efekti. Līdz šim veiktie klīniskie
pētījumi nav pierādījuši stingras negatīvas ietekmes uz augli un grūtnieci
pēc prenatālas ultraskaņas ekspozīcijas.

Ultraskaņa ir enerģijas veids, kas var
radīt siltuma efektu, šķērsojot dzīvus
audus, tādēļ izmeklējums jālieto medicīnisku vajadzību gadījumā un saskaņā
ar vadlīnijām. Ieteicams samazināt ekspozīcijas laiku un lietot zemu jaudu ar
zemu termālo indeksu.
Apzinoties risku un ieguvumu attiecību, ir skaidrs, ka ieguvumu ir krietni
vairāk nekā kaitīgu ietekmju. Tādēļ
hipotēze par ultraskaņas kaitīgumu
auglim šobrīd nav nozīmīga. Ņemot
vērā saprotamus ētiskus apsvērumus,
pakļaujot dzīvus subjektus dažādu
ietekmju iedarbībai, nav veikts pietiekami liels skaits pētījumu, kas to eksperimentāli pārbaudītu – tas, iespējams, ir
ietekmējis pētniecības rezultātus, tomēr
esošie pierādījumi atzīst ultrasonogrāfiju par drošu izmeklēšanas metodi.�

KOMENTĀRS
Raksts “Vai rutīnas ultrasonogrāfija ietekmē augli?” apraksta ultraskaņas lietojumu
mūsdienu dzemdniecības praksē. Raksts veidots viegli uztveramā valodā; izmantoti 32 literatūras avoti. Pirmsdzemdību ultrasonogrāfijas drošība ir aktuāls temats, un
jaunajiem speciālistiem jābūt zinošiem par drošības apsvērumiem, lietojot šo tehnoloģiju savā praksē. Raksts iepazīstina lasītājus ar grūtniecības laika ultrasonogrāfijas
indikācijām un izvērsti informē par tās iespējamām negatīvām ietekmēm. Lasītājs var
saprast, ka vairumam drošības apsvērumu, kas varētu būt par iemeslu topošo vecāku
satraukumam, nav gūti pierādījumi par kaitīgu ietekmi uz augli rutīnas ultrasonogrāfijā.
Noslēgumā autore sniedz pierādījumos balstītas rekomendācijas labai praksei
pirmsdzemdību ultrasonogrāfijas veikšanā, kas ikkatram jaunajam ārstam jāievieš
un jāievēro jau pašā savas klīniskās prakses sākumā.

Doc. Anna Miskova

RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra
RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra
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Mūsdienīgā
dzemdniecība —

dzemdības bez sāpēm
Agnese Ņikitina
ārste-rezidente anestezioloģijāreanimatoloģijā, RSU, 1. gads

D

zemdības ir skaists un neaizmirstams brīdis ģimenē un
īpaši sievietei. Taču tas ir
saistīts arī ar ciešanām un dzemdību
sāpēm. Sievietēm ir nepieciešams
atbalsts pirmsdzemdību, dzemdību
un pēcdzemdību etapā. Viena no
metodēm, kā medicīnas personāls
var sniegt atbalstu un palīdzību, ir
pacientu izglītošana pirms dzemdībām un epidurālā atsāpināšana dzemdību laikā.

Kas ir epidurālā
atsāpināšana?
Epidurālā atsāpināšana (EA) ir
viens no reģionālās anestēzijas (tiek
atsāpināta noteikta ķermeņa daļa,
pacientei paliekot pie samaņas) veidiem, kuras laikā medikamenti tiek
ievadīti epidurālajā telpā (skat. 1.att.)
caur tajā ievietotu tievu caurulīti
(epidurālo katetru). Veiktās manipulācijas rezultātā zūd sāpju sajūta [2].
Nepārprotami EA ir populārākais atsāpināšanas veids, lai atvieglotu dzemdību sāpes. Pastāv arī
citas iespējas, piemēram, kombinētā
spinālā-epidurālā atsāpināšana, kaunuma nerva bloks, lokālas injekcijas ap dzemdes kaklu, smieklu gāzes
inhalācijas, sistēmiska atsāpināšanas
medikamentu ievade. Turpinot par
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EA, laika periodā no 2018. gada 6.
decembra līdz 2019. gada 6. janvārim
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas (PSKUS) Dzemdību nodaļā
no 126 dzemdībām četrdesmit piecas (35,2%) tika veiktas ar EA – tātad
katras trešās dzemdības. Ārvalstīs šie
rādītāji svārstās no 30 līdz 65% [3; 4; 5].
Salīdzinot ar 2010. gadu, Latvijā EA
popularitāte augusi par 15%, taču vēl
joprojām ir zemāka nekā citās valstīs.
Mūsdienās atsāpināšana dzemdībās kļūst aizvien populārāka, bet, kā
jau katrai medicīniskai manipulācijai,
arī tai pastāv savi “plusi” un “mīnusi”,
tāpēc īpaši svarīgi ir informēt un izglītot pacientes savlaicīgi, lai pieņemtais
lēmums par EA izvēli būtu pārdomāts.

Fakti, kuri būtu jāzina,
izvēloties EA
Bieži pacientes jautā: “Kad drīkst
uzsākt epidurālo analgēziju un kādā
dzemdību etapā to vairs nedrīkst darīt?”
Vispiemērotākais brīdis uzsākt
EA ir tad, kad dzemdību sāpes ir
traucējošas un regulāras, un nav
tāda dzemdību etapa, kad EA vairs
nedrīkst uzsākt! [2; 4]
Otrs biežākais jautājums: “Vai tas
ir sāpīgi?”
Tāpēc īsi aprakstīsim, kā tiek
veikta EA:
• Vispirms anesteziologs iepazīstas ar klīnisko situāciju un pacientes
veselības stāvokli. Dažās situācijās,

piemēram, ja ir zināmas asins recēšanas problēmas, šis analgēzijas
veids nav piemērots. Asins recēšana
ir sarežģīts process, kurā asinis
veido recekļus (trombus), lai cilvēks
nenoasiņotu.
• Sākumā pacientei vēnā ievieto
katetru, izmēra asinsspiedienu un
pieraksta bērna sirds toņus.
• Palūdz pacientei ieņemt īpašu
pozu – sēdus vai uz sāna ar izliektu
muguru. Anesteziologs apstrādā
muguru jostas daļā ar speciālu šķīdumu – dezinfektantu.
• Tiek veikta lokāla ādas un zemādas atsāpināšana ar lidokaīnu.
• Pēc tam sterilos apstākļos tiek
ievietota vadītājadata (adata, ar kuras
palīdzību tiek lokalizēta un fiksēta
epidurālā katetra ievietošanas vieta)
un tiek veikta epidurālā katetra ievadīšana epidurālajā telpā (skat. 1.att.).
Pacientes kustības apdraud drošas
epidurālās telpas lokalizācijas iespējamību un var radīt sarežģījumus.
Lūgums nekustēties!
• Pēc katetra ievadīšanas
un piestiprināšanas pacientei
kādu laiku jāguļ, kamēr caur
epidurālo katetru tiek ievadīti
medikamenti, kas pakāpeniski,
apmēram 10-15 minūšu laikā,
nomāks sāpīgos kairinājumus.
Vienlaicīgi var parādīties tirpšanas un siltuma sajūta ķermeņa
lejasdaļā. Tas ir normāli un par to
nevajadzētu satraukties.
>>>>
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<<<< • Pēc tam pacientei atļauj sēdēt, lai
gan kājās var būt tirpšanas un nedrošības sajūta. [2]
Vienas ievadītās devas darbības
ilgums ir individuāls, bet parasti
tā ilgst 60-90 minūtes. Ļoti svarīgi ir ievadīt atkārtotas devas tad,
kad dzemdību sāpes sāk atjaunoties,
nevis jau ir kļuvušas intensīvas – tad
laba efekta panākšanai vajadzīgas
mazākas devas, un līdz ar to arī vērojama mazāka blakus ietekme [4].
EA drīkst lietot līdz pat
bērna un placentas piedzimšanai – bērna izstumšanas periodā tiek
ievadītas vājākas devas, un pacientei
saglabājas spiediena sajūta, lai varētu
aktīvi piedalīties bērna izstumšanas
periodā [4].
Jāpiebilst, ka EA nodrošina arī
iespēju veikt dzemdību ceļu apskati
un dzemdību laikā dzemdību ceļu
(ādas un gļotādas) iespējamo plīsumu
sašūšanu.
Trešais biežākais jautājumu loks
ir par “Iespējamo ietekmi uz dzemdību
norisi un bērnu”.
EA tiešā veidā bērnu neietekmē
un
nepalielina
ķeizargrieziena
risku. Ja izstumšanas periodā tiek
panākta pārlieku stipra analgēzija,
dzemdības var ieilgt un var pieaugt
instrumentālu dzemdību risks, t.i.,
palīgierīču izmantošana dzemdību
laikā, piemēram, dzemdību stangas,
vakuumsūknis u.c. [2].

Ceturtais biežākais jautājums:
“Kādas ir iespējamās EA komplikācijas?”:
Iespējamās komplikācijas mātei ir
daudzveidīgas, sākot no nenozīmīga
diskomforta jostas apvidū dažas dienas pēc dzemdībām un beidzot ar sirds
ritma traucējumiem vai bezsamaņu.
EA laikā var parādīties ādas nieze,
paaugstināties ķermeņa temperatūra.
Ja katetrs aizskar muguras nervus, var
būt īslaicīga, parasti pārejoša, tirpšana,
dažreiz var būt sāpes kājās vai gurnos.
Ja anesteziologs ir nejauši punktējis
muguras smadzeņu cieto apvalku (skat.
1.att.), tad piecu dienu laikā (visbiežāk
24–48 stundu laikā) var attīstīties tā
saucamās pēcpunkcijas galvassāpes
(no angļu valodas – Post-Dural Puncture
Headache, PDPH) [1; 3; 5]. Diagnostiskie
kritēriji apraksta PDPH kā galvassāpes,
kuras parādās piecu dienu laikā (bet ne
vēlāk), visbiežāk 48 – 72 stundu laikā
pēc punkcijas veikšanas, kas rodas
cerebrospinālā šķidruma noplūdes
rezultātā, un ir izslēgti citi galvassāpju
iemesli, piemēram, migrēna. Klīniski
PDPH tiek aprakstītas kā galvassāpes,
kuras pastiprinās 15 minūšu laikā stāvot vai sēžot un mazinās 15 minūšu
laikā pēc apgulšanās, un ar kādu no
papildus simptomiem, piemēram, kakla
stīvums, tinnīts (džinkstēšana ausīs),
hiperakūzija (pastiprināti vai pat sāpīgi
tiek uztvertas ikdienišķas skaņas), fotofobija (nepatīkama sajūta, skatoties uz
gaismu) vai slikta dūša.

1.att. Injekcija epidurālajā telpā

Daudz retāk (1:50 000–1:100 000)
iespējami nopietnāki sarežģījumi, kā
asinsizplūdums muguras smadzenēs
vai muguras smadzeņu iekaisums. Ir
iespējamas, bet nav raksturīgas, alerģiskas reakcijas no epidurālajā telpā
ievadāmajiem medikamentiem [1; 5].
Uzskata, ka PDPH ir biežākā
komplikācija. 2019. gada 8. janvārī The
Royal College of Anaesthetists publicētie
ieteikumi paredz, ka pieļaujamā norma
nejauši punktēt cieto muguras smadzeņu apvalku (kā rezultātā 52,1 – 85%
gadījumu attīstās PDPH) epidurālā
katetra ievietošanas laikā ir aptuveni
1% [3].
Parasti galvassāpes ilgst no 1 līdz 7
dienām un spontāni pāriet dažu stundu
līdz 2 nedēļu laikā. Pastāv vairākas
iespējamas ārstēšanas metodes, piemēram, konservatīva ārstēšana, farmakoloģiska (jeb medikamentoza) ārstēšana
un specifiska ārstēšanas metode jeb
autologo (pašas pacientes) asiņu injekcija epidurālajā telpā. Šo metodi dēvē
par epidural blood patch (EBP), kas ir ar
visaugstāko efektivitāti. Konservatīvā
ārstēšana paredz pacientes adekvātu
rehidratāciju. Gultas režīma ievērošanai nav ārstnieciskas nozīmes, taču
daudzām pacientēm tas mazinās galvassāpju intensitāti. Vēdera jostas
pielietošana paaugstina intraabdominālo un CSŠ spiedienu, kas var mazināt simptomu izpausmi, bet parasti
šo metodi neizmanto, jo tā ir neērta
un rada diskomfortu. Farmakoloģiskā
ārstēšana savu efektivitāti nav pierādījusi, taču dažām pacientēm ir pozitīvs
efekts pēc kofeīna lietošanas.
Šobrīd vislielākā uzmanība zinātnē
tiek pievērsta profilaktiskajiem pasākumiem un ieteikumiem EA komplikāciju mazināšanai.
Jāatzīmē, ka EA ir ne tikai pašas
dzemdētājas izvēle, bet arī nereti tiek
ieteikta saistībā ar veselības stāvokli
vai citu medicīnisku nepieciešamību,
piemēram, ieilgušām dzemdībām,
dzemdības ar risku bērnam, dzemdības ar risku mātei (cukura diabēts, sirds
saslimšanas, paaugstināts asinsspiediens), dvīņu grūtniecība un instrumentālas dzemdības [2; 5].

1. Collier, C. B. 2000. Complications of regional anesthesia. Citēts no Birnbach, D. J., Gatt, S. P., Datta, S. 2006. Textbook of Obstetric Anesthesia.
New York: Churchill Livingstone, 504-523.
2. Datta, S., Kodali, B. S., Segal, S. 2010. Obstetric Anesthesia Handbook 5th edition. New York: Springer-Verlag, 147.
3. Hudal, A. 15.03.2019. Complications Post–Neuraxial Anaesthesia in Obstetric Patients. World Federation of Societies of Anaesthesiologists.
4. Halpern, S., Silva, M. 2010. Epidural analgesia for labor: Current techniques. Local and Regional Anesthesia. 3: 143-153.
5. D’Angelo, R., Smiley, R. M., Riley, E. T. 2014. Serious Complications Related to Obstetric Anesthesia: The Serious Complication Repository Project of the Society for Obstetric
Anesthesia and Perinatology. Anesthesiology. 120(6): 1505-1512.
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Tā, piemēram, augsta riska dzemdētājām situācijā, kad katetrs atrodas
epidurālajā telpā, iespējama ātra anestēzija ķeizargriezienam, un tas ļauj
izvairīties no vispārējās anestēzijas.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto,
būtu labi, ja grūtniecības laikā sieviete
atrastu iespēju visu savlaicīgi izrunāt
ar anesteziologu.
2018. – 2019. gada studentu pētnieciskā darba ietvaros, kurā piedalījās 100 dzemdētājas, kuras saņēma EA,
tika noskaidrots, ka VISAS dzemdētājas vēlētos savlaicīgi saņemt informāciju par epidurālo atsāpināšanu.
Diemžēl 67% pacientu atzīmēja, ka
pirms manipulācijas netika informētas par iespējamām komplikācijām un
tikai 33 (33%) pacientes atzīmēja, ka
ārsts informēja par iespējamām komplikācijām un kā vajadzētu rīkoties
šādās situācijās.
34 (34%) pacientes uzskata, ka
informācija par EA būtu jāsniedz
agrīni – konsultācijā pie ginekologa,
56 (56%) pacientes – ka informācija
būtu jāsniedz anesteziologam pacientes stacionēšanas dienā, bet 10 (10%)
pacientes – ka tieši pirms manipulācijas
ir jāstāsta par tās veikšanas procesu un
nepieciešamību, tai skaitā arī pabrīdinot par iespējamām komplikācijām.
Galvenais ir atcerēties – ja Jūs
uztrauc potenciālie epidurālās anestēzijas blakusefekti, tad pārrunājiet
tos ar Jūsu anesteziologu!�

KOMENTĀRS
Kopumā raksts skar mūsdienām aktuālu
tematiku, kas iegūst aizvien lielāku popularitāti. Ņemot vērā ierobežotu laiku,
ko pacients pavada tiešā kontaktā ar savu
ārstu konsultācijās, šādiem vispārizglītojošajiem rakstiem ir liela nozīme. Runājot
par dzemdībām, parasti maz laika tiek
veltīts atsāpināšanas dažādu metodiku
un to iespējamo sarežģījumu apspriešanai. Balstoties uz savu pieredzi, jāatzīmē,
ka tēma ir izpētēs vērta. Autorei ir jāņem
vērā, ka raksta potenciālie lasītāji nav profesionāli mediķi, līdz ar to tekstu ieteicams
veidot lasītājam draudzīgu.

Asoc. prof. Oļegs Sabeļņikovs

RSU Klīnisko prasmju un medicīnas
tehnoloģiju katedras vadītājs
RSU Anestezioloģijas un
reanimatoloģijas katedra
Anesteziologs-reanimatologs
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Nav dūmu bez uguns —
vai vecāku satraukumam
vienmēr ir pamatojums?
Mareks Marčuks
ārsts-rezidents pediatrijā,
RSU Rezidentūras studiju fakultāte,
1. gads

K

atrs vecāks par savu bērnu celsies un kritīs, kā arī pārdzīvos par
atvases nebūšanām vairāk nekā
par savējām. Šis apgalvojums vistiešākajā mērā attiecināms arī uz situācijām,
kad bērns ir saslimis. Mamma vai tētis
vienmēr būs pirmie, kas pamanīs, ka
bērns nejūtas labi, ir miegaināks vai niķīgāks kā ierasts, turklāt, ja par slimības
pavadoņiem kļūst kādi nopietnāki simptomi, kā, piemēram, sāpes, klepus vai
paaugstināta temperatūra, tad sarkanais
karogs vecāku uztraukumam tiek augstu
pacelts un nereti, netiekot skaidrībā, vai
šoreiz acuraugs saslimis nopietnāk nekā
citas reizes, vecāki ar bērnu steidzas
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meklēt palīdzību pie mediķiem. Dodoties uz slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu, par vienu no
bērna veselības stāvokļa biežākajām
sūdzībām vecāki norāda drudzi [1.,2.]. Šajā
rakstā aplūkots aktuāls jautājums – drudzis bērnam –, un vai tas vienmēr liecina
par smagi noritošu saslimšanu?

Temperatūras
mērīšanas vieta

Normāla
temperatūra; °C

Rektāli (taisnā zarna)

36,6-38,0

Orāli (mute)

35,5-37,5

Aksillāri (paduse)

34,7-37,3

Ausī

35,8-37,8

Piere

35,4-37,4

Tabula Nr. 1
Normālas ķermeņa temperatūras
robežas dažādās ķermeņa vietās [6.,7.]

Drudža fizioloģija
Par drudzi tiek uzskatīta ķermeņa temperatūra, kas ir augstāka par
38,0°C. Šajā gadījumā termoregulācijas centra (galvas smadzeņu daļa, kas
nosaka bērna ķermeņa temperatūru)
iekšējais termostats tiek iestatīts pāris
grādus virs normālās temperatūras –
šis process ir regulēts un kontrolēts,
un tas nenotiek patvaļīgi [3.,9.]. Temperatūras pacēluma laikā tiek stimulēta
bērna imūnsistēma [15.]. Būtiski ir šādu
stāvokli atšķirt no, piemēram, pārkaršanas, kad drudzi nevēro, jo iekšējais
termostats nav noregulēts uz augstāku
temperatūru. Visbiežākais drudža
iemesls bērniem ir infekcijas slimības.
Gan vīrusi, gan baktērijas izraisa pirogēnu jeb bioloģiski aktīvu vielu izdali
organismā, kas iedarbojas uz termoregulācijas centru galvas smadzenēs.

Šim procesam ir divas fāzes –
pirmajā fāzē bērna organisms taupa
siltumu, notiek asinsvadu diametra
sašaurināšanās. Šajā posmā nereti
jūtamas aukstas rociņas un kājiņas,
bērnam var būt arī drebuļi. Otrajā
paaugstinātās temperatūras fāzē
notiek asinsvadu paplašinās, bērna
ādas krāsa kļūst sārtāka. Par laimi,
literatūras dati liecina, ka līdz pat
90% gadījumu paaugstinātās temperatūras iemesls ir vīrusu infekcijas, pret kurām bērna organisms
ar drudža palīdzību spēj lieliski
cīnīties [3.]. Jāpiemetina, ka īslaicīgi
temperatūra var paaugstināties arī
pēc profilaktiskajām vakcīnām. Šajā
gadījumā drudzis liecina nevis par
infekciju, bet gan par aktīvu bērna
imūnsistēmas darbību un antivielu
veidošanu, kas ir vakcīnas mērķis [16.].
Ķermenī eksistē vairākas vietas,
kur iespējams veikt temperatūras
mērīšanu, un katrā no tām normālas
temperatūras rādītājs nedaudz atšķiras, piemēram, rektāli (taisnajā zarnā)
mērīta temperatūra norāda uz serdes
jeb iekšējo temperatūru, kas ir normāla
arī 38,0°C robežās, bet citās vietās
mērīta būtu uzskatāma par paaugstinātu. Pirms temperatūras mērīšanas
pārliecinieties, ka bērns neatrodas ļoti
siltā telpā vai blakus kādam siltam
objektam, piemēram, pudelītei, kā arī
temperatūru nebūtu ieteicams mērīt
uzreiz pēc vannas un dušas [16.].

Kāda ir bīstami
paaugstināta
temperatūra?
Nav pārsteigums, ka katrā ģimenē
uzskati par drudzi kā slimības norises
smaguma kritēriju atšķiras. Interesanti, ka pētījumā, kas veikts Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcā, apkopojot 100 vecāku uzskatus par augstu
temperatūru bērnam, tika secināts –
60% aptaujāto vecāku uzskata, ka tikai
drudzis bez citiem pavadošiem simptomiem liecina par smagi noritošu
saslimšanu. Turpretī tikai 25% respondentu atbildēja, ka bez drudža jābūt
arī kādiem papildu simptomiem [4.].
Pediatram ir jābūt meistarīgam, ievācot slimības vēsturi no vecākiem, kas
sevišķi uztraucas par drudža ietekmi
uz bērnu, jo nereti tas var iespaidot
vecāku priekšstatu par saslimšanas
vispārējo smagumu.
Absolūtais vairākums vecāku, kas
bija piedalījušies pētījumā, par ievērojami paaugstinātu uzskatīja temperatūru virs 38,0°-38,5°C, šo robežu

norādot arī par piemērotāko, lai bērnam sāktu dot temperatūru pazeminošos līdzekļus. Jautājot, vai pastāv
sevišķi bīstams temperatūras pacēlums, kas varētu nopietni apdraudēt
bērna veselību un dzīvību, gandrīz
puse vecāku apgalvoja, ka drudzis virs
39,0°C ir sevišķi bīstams, bet trešdaļa
uzskatīja, ka nopietnus draudus rada
paaugstināta ķermeņa temperatūra
virs 41,0°C [4.].
Papildus tika noskaidrots, ka vairāk
nekā divas trešdaļas vecāku jūtas drošāk, ārstējot bērnu ar drudzi slimnīcā,
salīdzinot ar ārstēšanos mājās pašu
spēkiem vai atrodoties ģimenes ārsta
uzraudzībā, kas atkārtoti norāda –
drudzis raisa nopietnu satraukumu
vecāku vidū [4.].

(visbiežāk virs 39,0°C vai pat augstāka), drudža epizožu laikā bērns
kļūst miegaināks vai, tieši pretēji,
ievērojami niķīgāks, un vecāki
novēro, ka bērna pašsajūta ir tiešām
slikta, piemēram, tiek novērotas galvassāpes, slikta dūša, nespēja dzert,
medikamenti temperatūras samazināšanai ir jālieto. Nedrīkst aizmirst,
ka pediatrijā zāļu devas tiek rēķinātas,
ņemot vērā bērna svaru kilogramos.
Šis noteikums attiecas arī uz temperatūru samazinošiem līdzekļiem.
Pirms zāļu došanas ir jāpievērš uzmanība gan vienas reizes rekomendētajai
devai, gan diennakts maksimālajai
devai. Temperatūras samazināšanai
var tikt lietots, piemēram, paracetamols vai ibuprofēns.

Drudža fobija

Medikamentu devas:
•
Paracetamola
deva
iekšķīgi ir 10-15 mg/kg ik 4 līdz
6 stundas, maksimālā deva ir
75 mg/kg/dn. Bērnam ar svaru
virs 50 kg un pieaugušajiem reizes deva var sasniegt 1000 mg ik
6 stundas (maksimālā diennakts
deva 4000 mg/24 stundās).

Kā redzam, gan Latvijā, gan pasaulē
tā sauktais drudža fobijas fenomens
ir aktuāls. Bet vai šī fobija no augstas temperatūras bērnam vienmēr ir
pamatota? Balstoties uz ”American Journal of Childhood Diseases” sniegto informāciju, drudzis ir normāla ķermeņa
atbildes reakcija, cīnoties pret infekciju.
Drudzis izmaina organisma iekšējo
vidi tā, lai baktērijas un vīrusi nespētu
vairoties un ilgstoši izdzīvot. Žurnālā
analizētie pētījumi liecina, ka, samazinot drudzi ar medikamentiem, var tikt
paildzināts saslimšanas dienu skaits un
veicināts slimības smagums [5.].
Pēc žurnālā sniegtās informācijas
vecākiem ir jāļauj drudzim kā organisma aizsargreakcijai cīnīties pret
infekciju, un tajā pašā laikā uzsvērts,
cik nozīmīgs organismam ir papildu
atbalsts ar pietiekamu šķidruma
uzņemšanu, vieglu un sabalansētu
uzturu, adekvātu atpūtu un miera
režīmu, lai bērns ātrāk izveseļotos. Ir
jāseko līdzi, kā mazais jūtas, nedrīkst
bērnu saģērbt ne pārāk biezi, ne pārāk
plāni, nav vēlams viņu pārāk sasegt,
kā arī istabas temperatūrai nevajadzētu būt pārāk augstai [3.].
Tātad secinām, ka, ja termometra
rādītājs tiešām norāda uz drudzi, bērna
āda ir karstāka un sārtāka, bet bērns
ir aktīvs, spēlējas un atbild uz apkārtējo sociālajiem stimuliem, pretdrudža
medikamentus pagaidām atstāsim
malā [5.]. Parasti drudzis mazinās pēc
72 stundām jeb 3 dienām [6.].
Noteikti jāuzsver, ka iepriekš
minētie ieteikumi par drudža samazināšanu attiecināmi tikai uz gadījumiem, kad paaugstinātā temperatūra
slimības laikā nesāk bērnam kaitēt. Ja temperatūra ir sevišķi augsta

• Paracetamola deva rektāli (ievadei taisnajā zarnā) ir 10-20 mg/kg
ik 4 līdz 6 stundas pēc vajadzības,
maksimālā deva 75 mg/kg/dn.
• Ibuprofēna deva ir 5-10 mg/kg,
lietojot to ik pēc 6 līdz 8 stundām
pēc vajadzības, maksimāli 4 devas
dienā (40 mg/kg/dn). Līdz 12 gadu
vecumam devai vēlams nepārsniegt 300 mg. Bērniem no 12
gadu vecuma (svars virs 40 kg) un
pieaugušajiem sākotnēji ieteicamā
deva ir 200 mg, neefektivitātes
gadījumā to iespējams palielināt
līdz 400 mg ik 4 līdz 6 stundas pēc
vajadzības, bet ne vairāk kā 1200
mg dienā [16.].
Nedrīkst vienlaikus (vienā došanas reizē) lietot abus medikamentus. Ja bērna slimība nav ilgstoša un
temperatūras pacēlumi nav ļoti bieži,
labāk izvēlēties tikai vienu no medikamentiem. Medikamentu došana
“pamīšus” pieļaujama tad, ja bērnam
saglabājas diskomforts un vēl nav
pagājis noteiktais laika intervāls starp
pieļaujamām divām viena medikamenta devām. Svarīgi ir nogaidīt vismaz 30–40 minūtes līdz medikamenta
efekta novērtēšanai, lai tas paspētu
iedarboties. Temperatūrai nav jāpazeminās 10-15 minūšu laikā pēc medikamenta lietošanas.		
>>>>
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<<<< Nav jātiecas pazemināt temperatūru līdz normālai – temperatūras
pazemināšanās par vienu grādu, piemēram, no 39,3 °C līdz 38,1 °C, jau ir
uzlūkojama kā labs efekts [15.].
Mazākiem zīdaiņiem līdz 3 mēnešu
vecumam no ibuprofēna tomēr izvairīsimies, jo tas var atstāt nelabvēlīgu
ietekmi uz nierēm. Jāpiemetina arī,
ka aspirīns pediatrijā netiek lietots
cīņai pret drudzi, jo pastāv risks Reja
sindroma attīstībai – tas ir dzīvībai
bīstams stāvoklis, kas raksturojas ar
aknu nespēju veikt savas funkcijas
un no tā izrietošu galvas smadzeņu
bojājumu, apziņas traucējumiem. Arī
metamizolu (analgīnu) mājas apstākļos dot nedrīkst.
Vēlreiz īpaši jāizceļ zīdaiņi vecumā
līdz 3 mēnešiem. Atbilstoši starptautiskajām, kā arī Latvijas ārstu izstrādātajām vadlīnijām, visi bērni vecumā līdz
3 mēnešiem ar paaugstinātu temperatūru virs 38°C jau saslimšanas dienā
ir jāparāda mediķim. Šajā vecumgrupā
temperatūras mazināšanas medikamentus nevajadzētu dot, pirms ārsts
veicis bērna izvērtēšanu, jo nereti tieši
paaugstinātā temperatūra šajā vecumā
var būt vienīgā pazīme, kas liecina par
smagu infekciju [15.]. Šie bērniņi visbiežāk vēl nav vakcinēti, var slimot
tieši ar bakteriālām infekcijām, kā arī
klīniskās pazīmes, kas liecinātu, ka
zīdainis ir smagi slims, dažkārt ir grūti
nosakāmas. Turklāt šī vecuma bērniem jāuzmanās arī no pazeminātas
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temperatūras zem 36°C, kas arī ir smagas slimības norises pazīme [3.].
Paaugstināta riska grupai atbilst
arī tie gados vecākie bērni, kam ir drudzis, bet kāda iemesla dēļ nav saņemta
atbilstoša vakcinācija pēc valsts vakcinācijas kalendāra [3.].

Kur meklēt palīdzību,
ja paši mājās galā
netiekam?
Ja bažas par bērna veselību tomēr
saglabājas un šķiet, ka slimība šoreiz
nepāries tik vienkārši, noteikti jāmeklē
palīdzība pie mediķiem! Taču svarīgi
atcerēties, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nav vienīgais,
pie kā var vērsties pēc palīdzības. Ja
liekas, ka vienkārša saruna ar ārstu
varētu viest lielāku skaidrību par
pareizu rīcību slimības gadījumā,
tad vakaros, naktīs, brīvdienās un
svētku dienās vērtīgs ir Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis (66016001),
bet darba laikā pēc padoma primāri
jāvēršas pie bērna ģimenes ārsta vai,
ja tas nav iespējams, pie citiem dežurējošajiem ģimenes ārstiem tuvākajā
ārstniecības iestādē [8.]. Tomēr jāpatur
prātā – ja ir pamatotas bažas, ka bērna
stāvoklis strauji pasliktinās un kļūst
pat kritisks, ir jāzvana neatliekamajai
medicīniskai palīdzībai vai steigšus
pašiem jādodas uz tuvākās slimnīcas
uzņemšanas punktu.

Ārsta instinkts
Pediatram, diendienā sastopoties
ar mazajiem pacientiem uzņemšanas
nodaļās, jau pēc sākotnējās slimības
vēstures ievākšanas un apskates nereti
rodas pirmais priekšstats par drudža
cēloni pat pirms papildu izmeklējumu
veikšanas. Reizēm paaugstinātie iekaisuma rādītāji, kā leikocītu skaits, C
reaktīvais olbaltums vai interleikīns 6
asins analīzē, iekaisīgas izmaiņas urīna
paraugā vai atklāts iekaisuma perēklis,
piemēram, pneimonija plaušās vai apendicīts vēdera dobumā tikai apstiprina
ārsta sākotnējās bažas par bērna vispārējo stāvokli un iespējamo slimības ierosinātāju. Šo ārsta instinktu jeb intuitīvo
sajūtu kā nozīmīgu klīnisko lēmumu
pieņemšanā sāk atzīt visā pasaulē, kur
to dēvē par ārsta „gut feeling”. Sajūta, ka
kaut kas nav kārtībā, pat ja savas bažas
sākumā vēl nevar pamatot, ir pierādīta
kā nozīmīgs sarkanais karogs ar augstu
specifiskumu smagu bakteriālu infekciju atpazīšanā [11.].

Uzdevums pediatram –
smaga bakteriāla
infekcija vs. pašlimitējoša
virāla infekcija
Viens no pirmajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ārstam-pediatram
ir agrīni noteikt, vai augstais temperatūras pacēlums ir saistīts ar pašlimitējošu vīrusu infekciju, kura, ievērojot
miera režīmu, lietojot daudz šķidruma
un izmantojot tikai simptomātisku
ārstēšanu, atrisināsies ar izveseļošanos
bez nepieciešamības pēc nopietnas
medikamentozas terapijas un bērna
stacionēšanas slimnīcas nodaļā, vai arī
šajā slimības epizodē bērns saslimis
nopietnāk nekā citas reizes, ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana, veicot
laboratorijas un attēldiagnostikas
izmeklējumus, kā arī ir pamatojums
mazo pacientu uz laiku uzmanīt slimnīcas nodaļas palātā, līdz konkrētā
slimība un tās ierosinātājs ir diagnosticēts, saņemta antibakteriāla terapija
un bērna vispārējais stāvoklis ir tik
tālu uzlabojies, lai beidzot dotos mājās.
Šādi piesardzības pasākumi tiek
ievēroti, lai netiktu palaistas garām
smagākas infekcijas slimības, ko var
ierosināt dažādi bakteriāli slimību
ierosinātāji. Diemžēl smagas bakteriālas infekcijas ir ievērojams bērnu mirstības iemesls visā pasaulē [10.,11.].
>>>>

Aktivitāte
Miegains, ilgstoši guļ, grūti pamodināms,
nepaliek nomodā pēc pamodināšanas

Saguris, guļ (miegā) vairāk nekā parasti,
bet ir pamodināms

Neparasti uzbudināts

Zīdaiņi – smaida mazāk nekā iepriekš,
bet apziņa nav traucēta

Zīdaiņi – ēd mazāk nekā parasti, negribīgi,
vāji zīž
Spalgi vai neparasti klusi raud
Neskaidri, nesaprotami runā, atbild īsiem
teikumiem (ar “jā” vai “nē”)

Atsakās no iemīļotajām aktivitātēm un
rotaļlietām

Bērns ir aktīvs, omulīgs, apmierināts
Paaugstinātas temperatūras starplaikos bērns
jūtas apmierinoši, smaida, interesējas par
apkārt notiekošo
Apetīte bez izmaiņām

Uzbudināts
Samazināta apetīte

Strauji attīstījušās uzvedības vai mentālā
stāvokļa pārmaiņas, apziņas traucējumi

Elpošana
Smagi elpo

Elpo nedaudz ātrāk nekā parasti

Elpošana bez izmaiņām

Elpo ātrāk nekā parasti
Pukst, sten

Atūdeņošanās pazīmes
Bieža, atkārtota vemšana un/vai šķidra vēdera
izeja, kuras dēļ nespēj uzņemt šķidrumu, un/
vai ir attīstījušās kādas no atūdeņošanās
pazīmēm:

Sausas gļotādas, lūpas

Nav atūdeņošanās pazīmju

Samazināta urinācija

Zīdaiņiem – “iekritis” lielais avotiņš
“Iekritušas” acis
Bērns urinē izteikti mazāk nekā parasti
Raud bez asarām
Zīdaiņiem – izspīlēts vēders

Āda
Pelēcīgi bāla vai zilgana ādas krāsa

Āda un lūpas bālas

Vēro dzelti, kura nav bijusi iepriekš vai ir
izteiktāka nekā iepriekš

Aukstas rokas un kājas

Izsitumi, kuriem uzspiežot, tie nepazūd

Ādas un lūpu krāsa bez pārmaiņām

Ir norobežots (lokalizēts) apsārtis, silts,
sāpošs ādas reģions
Uz ādas ir brūce, kas ir apsārtusi, no tās ir
izdalījumi

Citas pazīmes
Vecums līdz 3 mēnešiem

Locītavas vai ekstremitātes pietūkums

Zīdaiņiem – izspīlēts lielais avotiņš

Kustību ierobežojums kādā no ekstremitātēm

Spēcīgas galvassāpes, sprandas stīvums

Temperatūra nemazinās 30–40 minūšu laikā
pēc pret-temperatūras līdzekļu lietošanas
bērna vecumam un svaram atbilstošā devā

Krampji
Vēro kādas rokas vai kājas pietūkumu,
bērns to nekustina
Ļoti stipras sāpes rokās vai kājās

Nav nevienas no “sarkanās” vai “dzeltenās”
kategorijas pazīmēm

Drudzis ir ilgāk par 5 dienām, un nav skaidrs
tā iemesls
Bērnam ir hroniskas slimības
Vecāki noraizējušies par bērna veselība
stāvokli
Vecākiem ir bažas, ka nespēs nodrošināt
bērna ārstēšanu mājās slimības smaguma dēļ

Rīcība
Zvanīt 113 vai steidzami vērsties tuvākās
slimnīcas neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļā

Bērnam ir nepieciešama ārsta konsultācija
jau šodien

Sazināties ar savu ģimenes ārstu
24 stundu laikā

Sazināties ar savu ģimenes ārstu

vai

vai

doties pie dežūrārsta (ārpus ģimenes ārstu
darba laika) tuvākajā veselības centrā

doties pie dežūrārsta (ārpus ģimenes ārstu
darba laika) tuvākajā veselības centrā
vai
zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni
66016001

vai
zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni
66016001
Bērna stāvokļa pasliktināšanās gadījumā
sazināties ar savu ģimenes ārstu vai zvanīt uz
Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001,
vai zvanīt 113

Tabula Nr. 2
Kā vecākiem izvērtēt bērnu ar drudzi (paaugstināta temperatūra virs 38°C) vai pazeminātu ķermeņa temperatūru (< 36°C)
no 3 mēnešu līdz 1 gada vecumam un lemt par turpmāko rīcību [15., 16.].
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NAV DŪMU BEZ UGUNS — VAI VECĀKU SATRAUKUMAM VIENMĒR IR PAMATOJUMS?

<<<< Statistiski no šādām vizītēm ar
drudzi neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļās smagas bakteriālas infekcijas tiek diagnosticētas
5-15% gadījumu [12.].

Piesardzības līmeņi.
Kur meklēt palīdzību?
Lai veiksmīgi un laikus sniegtu uz
medicīniskiem pierādījumiem balstītu
palīdzību bērniem ar drudzi, Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti sadarbībā ar Veselības ministriju un ģimenes ārstiem izveidojuši
standartizētu rīcības algoritmu. Pēc šī
algoritma jāstrādā ne tikai slimnīcās
strādājošiem pediatriem, bet arī ģimenes ārstiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem,
kā arī mediķiem, kuri konsultē tos, kas
zvana uz Ģimenes ārstu konsultatīvo
tālruni [13.,15.]. Šī informācija ir arī brīvi
izvērstā veidā pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā
sadaļā „Klīniskie algoritmi un pacientu
ceļi” – „Bērnu ar drudzi izvērtēšana
ambulatorajā un stacionārajā etapā.
Smagu bakteriālu infekciju un sepses
vadība bērniem”.
Ja bērnam ir drudzis, ir svarīgi izvērtēt citas slimības pazīmes (tabula Nr. 2).
Tiek izvērtēta bērna aktivitāte, elpošana,
atūdeņošanās pazīmes, uz ādas redzamās pārmaiņas (piemēram, ādas krāsa
vai izsitumi), kā arī citas pazīmes, kas
var liecināt par nopietnu saslimšanu.
Atkarībā no pazīmēm pacientus iedala
dažādos piesardzības līmeņos (to norāda
atšķirīgā krāsa tabulā). Turpmākā taktika – kur vērsties pēc palīdzības un
cik steidzami – atkarīga no tā, kuram
piesardzības līmenim atbilst bērnam
novērotās slimības pazīmes, un arī
bērna vecuma. Ja bērnam līdz mēneša
vecumam ir paaugstināta temperatūra,
nekavējoties jāizsauc Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests (zvanot pa tālruni 113). Ja bērnam no 1 līdz 3
mēnešu vecumam ir drudzis, nekavējoties jāsazinās ar ģimenes ārstu, ja tas nav
iespējams, jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Jāņem vērā, ka slimošanas laikā
bērna stāvoklis var mainīties, brīžiem
pat ļoti strauji. Ja liekas, ka bērna stāvoklis ir mainījies, to pēc 2. tabulas vajadzētu izvērtēt atkārtoti [15.].
Papildus ļoti būtiski ir sekot līdzi, vai
bērna uzvedība, salīdzinot ar ikdienu,
ir izmainījusies. Parastās rotaļas vai
spēļu mantiņas vairs mazajam neizsauc
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interesi, aktivitātes, kas parasti vienmēr
aizrāva un radīja prieku, tagad atvasei
šķiet vienaldzīgas. Kā iepriekš rakstā jau
minēts – par smagu slimības norisi var
norādīt negatīva reakcija uz sociāliem
stimuliem. Normāli mēs sagaidītu, ka
bērns uz mūsu pievērsto uzmanību
reaģē un atsmaida, turpretī, ja bērns
jūtas tiešām slikti, uz sociālu kairinājumu viņš nereaģēs – neatsmaidīs, būs
uztraukts, seja paliks neizteiksmīga.
Ikvienam
organismam
pietiekams šķidruma daudzums ir vitāli
svarīgs normālai funkcionēšanai, bet
bērniem dehidratācija jeb atūdeņošanās var izpausties sevišķi smagi
drudža gadījumā. Drudža gadījumā bērna dzirdīšanai būtu jāpieiet kā nopietnam darbam, ik pēc
5-10 minūtēm mēģinot mazajam piedāvāt padzerties. Lai vieglāk būtu paveikt
šo šķietami neiespējamo misiju, ir
aprakstīti dažādi asprātīgi padomi, lai
mazajam iemānītu padzerties. Labākus
panākumus sasniegt iespējams, bērnu
izklaidējot – ļaujot dzert, izmantojot
salmiņu, iegādājoties jaunu krūzīti vai
pudelīti ar stilīgu zīmējumu, dodot dzert
no korķīša vai no nestandarta izmēra
trauka (ļoti maza vai liela), dzirdināt,
novēršot uzmanību ar filmiņas palīdzību, izdomājot kādu spēli, kas motivē
bērnu dzert [14.].
Šķidruma daudzums, kas bērnam
ikdienā fizioloģiski jāuzņem ar ēdienu un
dzērienu, ir atkarīgs no bērna vecuma:
• 1-3 gadi – ap 1000-300 ml šķidruma
diennaktī;
• 4-6 gadi – ap 1300-1500 ml šķidruma
diennaktī;
• 7-10 gadi – ap 1500-1750 ml šķidruma
diennaktī;
• pusaudži – ap 1750-2000 ml šķidruma
diennaktī.
Ja bērns slimības laikā ēd mazāk, ar
ēdienu neuzņemtais šķidruma apjoms
jākompensē, uzņemot papildu šķidrumu. Ja bērnam ir šķidruma zudumi,
piemēram, vemšana, caureja vai drudzis,
šim apjomam jāpieskaita:
• 5 ml uz katru masas kilogramu par
katru vemšanas reizi;
• 10 ml/kg par katru šķidro vēdera izeju;
• 10 ml/kg par katru paaugstinātās temperatūras grādu virs normas [16.].
Ja bērnam ir vemšana vai caureja,
kā pirmās izvēles līdzeklis trūkstošā
šķidruma atjaunošanai ir aptiekā nopērkamie orālās dehidratācijas līdzekļi (piemēram, Orsalit vai Rehydron). Nedodiet
dzert gāzētus, saldinātus un kofeīnu
saturošus dzērienus (t.sk., melno vai zaļo

tēju)! Bērns, kas tiek barots tikai ar krūti,
jāliek pie krūts biežāk [15.].
Jāseko urinācijas biežumam – tā
ir galvenā pazīme, kas norāda, vai
uzņemtais/izdalītais šķidruma daudzums ir pietiekams. Bērnam būtu
jāurinē vismaz tik pat bieži, kā esot
veselam [16.].
Neraugoties uz papildus piesardzības
kritērijiem, izolēti drudzis virs 40°C arī
tiek dēvēts par vienu no sarkanā karoga
pazīmēm [11.].
Neaizmirsīsim uzzināt informāciju
par bērna hroniskajām blakus saslimšanām vai citiem pavadošiem medicīniski
nozīmīgiem stāvokļiem. Šīs pavadošās saslimšanas var būt gan kā drudža
iemesls, ja noticis slimības aktivitātes
uzliesmojums, vai arī bērns saslimis ar
vieglu infekciju, bet uz blakusslimības fona abas saslimšanas rada smagu
pacienta vispārējo stāvokli. Šajā grupā
pieder ļaundabīgi audzēji, hroniskas
plaušu, kuņģa-zarnu trakta, neiroloģiskas, alerģiskas, endokrīnas, ģenētiskas
saslimšanas, imūndeficīts, priekšlaikus
dzimis bērns, sirdskaites, nesena operācija vai orgānu transplantācija, tikusi
izņemta liesa. Papildus vienmēr jāpatur
prātā, vai konkrētā blakusslimība palielina infekciju risku. Tāpat jāuzzina viss
par ikdienā lietotiem medikamentiem
un to ietekmi uz palielinātu iespējamību
infekciju slimību attīstībai.

Vecāku satraukums
kā slimības norises
smaguma kritērijs
Paralēli ārstu-pediatru sākotnējai intuitīvai sajūtai par mazā pacienta
saslimšanas smagumu, pasaules literatūrā arvien biežāk runā arī par vecāku
novērojumiem un izjūtu par bērna slimības smagumu. Vecāku loma un informācija par bērna pašsajūtu un slimības
simptomu attīstīšanos no sākotnējām
pazīmēm mājās līdz brīdim, kad notiek
pirmā ārsta apskate, var sniegt ārkārtīgi
vērtīgu informāciju. Pētījumos primārās aprūpes līmenī vecāku bažām par
saslimšanas atšķirīgumu vai smagāku
norisi, salīdzinot ar iepriekšējām reizēm,
kad bērns slimojis ar drudzi, tiek pievērsta pamatota nozīme [10.,11.].
Ir jautājumi, kurus ārstam-pediatram der atcerēties un jautāt vecākiem,
lai rastu priekšstatu par šo konkrēto
slimības epizodes smagumu un pamatotajām vecāku bažām. Tie ir jautājumi,
kā: “Vai sākoties pašreizējai saslimšanai

Jums bija sajūta, ka šoreiz bērns saslimis
smagāk kā iepriekšējās reizes? Vai Jums
bija sajūta, ka šoreiz bērnam medicīniskā
palīdzība nepieciešama steidzamāk kā
citas reizes, kad slimojis ar paaugstinātu
temperatūru? Cik ilgi bērnam bija slimības pazīmes, pirms meklējāt medicīnisko
palīdzību? Kā Jūs vērtējat savu satraukumu par bērna veselību?” Atbildes uz
šiem jautājumiem var palīdzēt ārstam
spriest par stāvokļa nopietnību un vērst
uzmanību uz steidzamas rīcības īstenošanu slimības diagnostikai un ārstēšanai.

Vērts paturēt prātā
arī turpmāk
Drudzis ir normāla fizioloģiska
organisma atbildes reakcija infekcijas
ierosinātāju izdalītajām bioloģiski aktīvajām vielām – pirogēniem. Ja bērns
jūtas apmierinoši, ir aktīvs un spēlējas,
drudzis nav jānomāc, tieši otrādi – jāļauj
tam radīt vidi, kas ir neatbilstoša slimības
ierosinātāju vairošanās un izdzīvošanas
procesiem. Tomēr, ja drudža dēļ bērns
jūtas slikti, pievienojas papildu simptomi,
kas liecina par smagas bakteriālas infekcijas iespējamību, kā arī pazīmes atbilst
paaugstinātas piesardzības līmeņa kritērijiem, bez mazākās kavēšanās jālieto
temperatūru samazinoši medikamenti
piemērotās devās ar pareiziem intervāliem, kā arī jāmeklē medicīniskā palīdzība, ja šķiet, ka mājās ar saslimšanas
epizodi neizdosies tikt galā pašiem. Pievēršot pastiprinātu uzmanību sarkanā
piesardzības līmeņa simptomu esamībai,
jāraugās, vai bērns nav kādā no riska
grupām (jaunāks par 3 mēnešiem vai
nevakcinēts bērns), kas noteikti steigšus
jāapskata ārstam. Atrodoties neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā,
agrīna smagu bakteriālu infekciju atpazīšana ir svarīgākais uzdevums, kad gan
ārsta intuitīvā nojauta, gan nopietnās
vecāku bažas var vērst uzmanību uz
smagu slimības norisi.�
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KETAMĪNS –

narkomāna sapņa piepildījums vai
nākotne efektīvākam medikamentu
terapijas veidam psihiatrijā?
Alise Kaļāne
RSU Medicīnas fakultāte,
6. gada studente

B

iežākās blakusparādības ietver
uzbudinājumu, apjukumu un
halucinācijas. Rūgts ievads, bet
solījumi ir saldi.

Ketamīns.
Anestēzijā ilgi lietotais medikaments
ir
apstiprināts
intranazālai
(izsmidzināms
degunā)
lietošanai pēc ASV Pārtikas un
zāļu administrācijas (FDA) lēmuma
2019. gada martā [1], šoreiz kā ārstēšana depresijai. FDA ir pasaulē cienīta
autoritatīva organizācija jaunu medikamentu un to pielietojuma apstiprināšanai. Šī iestāde izlemj, ko legāli
drīkstēs ražot, lietot un tirgot ASV
teritorijā, kā arī tā ir plaši pazīstama ar
vispusīgu un izsmeļošu izvērtēšanas
procesu īstenošanu, pat vairāk nekā
tās kolēģe otrā okeāna krastā – Eiropas
Zāļu aģentūra. Par ko šajā gadījumā ir
runa? Par ko satraukties attiecībā uz
vecu medikamentu jaunā iepakojumā?
Vai tas ir kas vairāk? Vai tajā ir cerība
ieraudzīt ilgi gaidītu un nepieciešamu ārstēšanas veidu? Jāpiemin, ka
šī viela ir ļoti pretrunīga substance –
kā džokera kārts. Vai mēs raugāmies
uz “lielo psihodēliķi” – līdzīgi kā “lielo
farmu”, “lielo degvielu”, “lielo tabaku”
un citām lobija sazvērestībām? Vai
tā ir daļa no dekriminalizācijas viļņa
un psihodēlisko zāļu atdzimšanas
populārajā kultūrā? Ja ne, tad kādēļ
vecmodīgs medikaments vairākas
desmitgades vēlāk apstiprinātas jaunai lietošanai pilnīgi citam mērķim?

SĀKSIM PAR
KETAMĪNU
Ketamīns tika radīts 1962. gadā,
pirmo reizi izmēģināts uz cilvēkiem 1964. gadā un apstiprināts lietošanai ASV 1970. gadā. To ieviesa
pārdošanā kā “ātras iedarbības
ne-barbiturātu vispārējās anestēzijas
vielu” – to ieteica lietot īsu procedūru
vajadzībām. Bet nesteigsimies laikam
pa priekšu!
Piecdesmitajos gados kompānijas
Pfizer meitas uzņēmums pētīja cikloheksilamīnu grupas vielas, meklējot “ideālo” anestēzijas aģentu ar
pretsāpju iedarbību. Viena no vielām, ko Kalvins Stīvenss sintezēja
1962. gadā, šķita kā labs aizvietotājs līdz tam lietotajam bīstamajam
ķirurģiskajam anestētiķim fenciklidīnam. Jaunā substance tika izvēlēta pētījumiem uz cilvēkiem. Tā kā
tās struktūru veidoja ketons kopā ar
amīnu, to nodēvēja par ketamīnu.
Ketamīns sākotnēji tika lietots kā

veterinārās anestēzijas līdzeklis,
kad to patentēja Beļģijā 1963. gadā.
Vēlāk, kad Parke-Davis to patentēja
lietošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
1966. gadā, ketamīns kļuva pieejams
aptiekās 1969. gadā kā ketamīna hidrohlorīds. Tolaik ar iesauku “Special
K” to aprakstīja kā savienojumu ar
kataleptiskām, analgētiskām (atsāpinošām), anestētiskām īpašībām,
bet bez hipnotiskas (iemidzinošas)
iedarbības. Vienkāršāk sakot, tas
novērš sāpes, izslēdzot ķermeņa
jušanu bez pacienta aizmidzināšanas. Laikam ejot, radās bažas par
ketamīna tā saucamajiem psihodēliskajiem efektiem, un tādi jauni
intravenozi iemidzinošie preparāti
kā propofols izraisīja krasu ketamīna
pielietošanas kritumu. Deviņdesmito gadu sākumā līdz ar augstas
devas opioīdu ieviešanu anestēzijas
galējie mērķi šķita teju sasniegti, ja
vien nebūtu negaidītās un nozīmīgās opioīdu inducētās hiperalgēzijas
problēmas [2].		
>>>>

Anesteziologi un ketamīns. Mīlas stāsts vairāk nekā 50 gadu garumā.
Ketamīnu lieto anestēzijā vairāku īpašību dēļ [3] .
Priekšrocības: viena intravenoza injekcija dod 15 minūšu dziļu analgēziju. Mazāk ierosina
vemšanu, salīdzinot ar citām anestēzijas vielām. Neizraisa hipotensiju, tāpēc pacientam nevajag
saglabāt guļus pozu, tas ir lietderīgs pacientiem šokā, ar smagu dehidratāciju, anēmiju. Papildus
tam elpceļu aizsprostojuma risks, iespējams, ir zemāks nekā citu vispārējās anestēzijas metožu
laikā. Tas ir īpaši noderīgs bērniem un augsta riska pacientiem, arī cilvēkiem ar astmu, jo reti
izraisa bronhu spazmas.
Trūkumi: ketamīns nerada muskuļu relaksāciju, var paātrināt sirdsdarbību un palielināt
intrakraniālo (galvā) un intraokulāro (acīs) spiedienu. Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu
tas var ievērojami pieaugt. Atgūšanās laikā iespējamas halucinācijas (reti bērniem).
Pēdējā laikā publicēti dati par pielietošanu sāpju ārstēšanā. Pirmās ASV ketamīna vadlīnijas
sāpju ārstēšanā izdotas 2018. gadā. Nozīmīgs ketamīna pielietojums mūsdienās ir akūtu sāpju
novēršana, īpaši pacientiem ar hronisku opioīdu terapiju. To lieto arī kā trešās līnijas papildu
līdzekli opioīdu rezistentām sāpēm paliatīvajā aprūpē un grūti kontrolējamām hroniskām neonkoloģiskām sāpēm.
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<<<<
Citiem vārdiem, par daudz laba
nevar būt – pēc lielu opioīdu devu
saņemšanas anestēzijā var pazemināties
sāpju slieksnis, rezultējoties ar palielinātu sāpju jutību, kas palielina sāpes un
vajadzību pēc opioīdiem. Tādēļ tika definētas jaunas anestēzijas prasības, jo vairāk zāļu neatrisināja visas problēmas. Šī
un dažas citas ketamīna īpašības nosaka
tā specifiskās, ierobežotās priekšrocības
un pielietojumu, kas uztur tā izmantošanu anestēzijā arī mūsdienās.
Runājot par esketamīnu – tas nav
gluži tas pats. Šis medikaments ir viens
no diviem ketamīna izomēriem (molekulas versijas ar vienādu ķīmisko formulu, bet atšķirīgu struktūru), kas nesen
ieviests tirgū ar nosaukumu Spravato.

Līdz šī raksta publicēšanai tas būs kļuvis par pirmo ātras iedarbības depresijas
medikamentu tirgū [4]. Šo vielu var ievadīt deguna aerosola veidā, taču indikācijas pieprasa, lai pacients jau vienlaikus
lietotu citu antidepresantu, un to var dot
tikai pacientiem, kuri iepriekš (nesekmīgi) izmēģinājuši divus antidepresantus. Jāatzīmē, ka, lai gan deguna aerosols
izklausās pēc vienkārši un pacientam
pieejami lietojamas zāļu formas, tas
būs pieejams tikai sertificētās klīnikās
apmācītu ekspertu uzraudzībā.
Kādēļ mums vajadzīga šī plaši lietotā anestēzijas viela, ielās pieejamā
narkotika un kopumā veca substance,
kas ieviesta no jauna pilnīgi citām
indikācijām?

ORĀLĀS PSIHIATRISKĀS
FARMAKOLOĢIJAS ATSKATS
Daži no tipiskajiem “konkurentiem”
depresijas gadījumā ir:
Selektīvie serotonīna atpakaļsaistes
inhibitori • Tricikliskie antidepresanti •
Monoamīnoksidāzes inhibitori • Serotonīna
un noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitori •
Vortioksetīns • Kombinēta vai papildu terapija (ar litiju vai antipsihotiķi) • Elektrokonvulsīva terapija • Labākā atbalstošā aprūpe

PAR DEPRESIJU UN
ANTIDEPRESANTIEM
Pasaules Veselības organizācija
(PVO) ierindo depresiju kā 11. lielāko
nespējas un mirstības iemeslu pasaulē.
Zināms, ka ārstēšana ir tikai daļēji efektīva. Sākotnēji pielieto “Pacienta veselības aptauju – 9” [5], lai noteiktu, vai
cilvēkam patiešām ir depresija, izslēgtu
citus cēloņus vai pastiprinošus faktorus un maskējošas slimības, diferencētu
depresijas smaguma pakāpes. Vadoties
pēc rezultāta, saskaņojamas atkārtotas vizītes un izvērtējama ārstēšanas
efektivitāte. Nefarmakoloģiskai ārstēšanai (psiholoģiska iedarbība) dodama
priekšroka vieglās stadijās un pielietojama kā papildu terapija smagākas depresijas gadījumā. Pēc NICE vadlīnijām
[6]
, ja cilvēks ar depresiju nav lietojis vai
izmantojis tikai sākotnēju antidepresīvu terapiju, 3-4 nedēļu laikā (6-8 nedēļas psiholoģiskas terapijas gadījumā)
jāveic atkārtots izvērtējums. Tomēr tas
dzīvē var aizņemt daudz vairāk laika,
ja pacients nav līdzestīgs vai arī ir garas
rindas, lai nokļūtu pie speciālista, un
katra nākamā vizīte īpaši jāplāno.
Vai nevaram vienkārši saglabāt
mieru un sekot algoritmam? Efektīvas, ātras iedarbības ārstēšanas trūkums un rezistentu depresijas formu
esamība ir īsā atbilde. Vienalga, vai
“ticat” antidepresantiem (varam pat iet
tālāk un apšaubīt depresijas kā slimības
esamību), dati norāda, ka problēma ir
nopietna. Tiek prognozēta depresijas
izvirzīšanās par otro vadošo nespējas
cēloni pasaulē jau 2020. gadā [7]. Tikmēr
attīstītajā pasaulē, piemēram, ASV, tas
jau tā ir. Statistika parāda, ka kopējā
efektivitāte pirmajam zāļu lietošanas
piegājienam ir ļoti zema – ap 40%.

OECD dati par antidepresantu lietošanu ironiskā gaismā parāda to lietošanas paradumus Latvijā, kur šis raksts tapis. Tikai katri 13,3
pacienti no 1000 cilvēkiem Latvijā lieto antidepresantus, kamēr mūsu kaimiņi igauņi sasnieguši vidējo skaitli 28,8, un Lielbritānijā katrs
10. cilvēks lieto antidepresantus [11] . Tas parāda, ka terapijas rezistenta depresija nav pirmā problēma katrā reģionā. Vairāk stigmatizētām
sabiedrībām būtu jāsāk ar farmakoloģiskās ārstēšanas pieejamības veicināšanu un sociālās barjeras likvidēšanu, pacientam meklējot palīdzību.

20

Tā kā atšķirībā
no parastiem
antidepresantiem,
ketamīns
iedarbojas nevis
nedēļu, bet gan
dažu stundu laikā,
tas tiek proponēts
kā potenciāls ātrs
antidepresants
pacientiem
ar augstu
pašnāvības risku.
Koriģējot devas un medikamentu
grupas, skaitļi pieaug līdz 70-90%. Šie
skaitļi tomēr ir apšaubāmi pētniecības kļūdu un citu iemeslu dēļ. Tomēr
fakts, ka britu Nacionālais veselības
dienests publicējis [8] žurnāla Lancet 2018. gada pētījumu [9], pasvītrojot, ka antidepresanti vispār strādā,
pierāda, ka esam patiešām smagas
situācijas priekša attiecībā uz nepietiekamu zāļu efektivitāti. Pēc PVO
datiem, depresija ir visbiežākā mentālā saslimšana. Tiek lēsts, ka klīniska
depresija skar 300 miljonus cilvēku
pasaulē – atcerieties šo skaitli! Ņemot
vērā terapijas rezistentas formas (līdz
pat 30% pacientu), mēs raugāmies uz
90 miljoniem cilvēku bez efektīvas
ārstēšanas. Tas ir tik, cik Vācijas un
trīs Baltijas valstu populācija kopā.
Pavisam godīgi runājot, pēc FDA
datiem, pastāv vēl viens apstiprināts
medikaments terapijas rezistentas
depresijas ārstēšanai – Symbyax, kas
apstiprināts 2009. gadā. Taču tas ir
tikai kombinēts preparāts, kas sastāv
no antipsihotiska medikamenta un
selektīva serotonīna atpakaļsaistes inhibitora, kam piemīt tie paši
trūkumi.
Arī pēc “saņemšanās”, jogas un
vingrojumiem, psihoterapijas, suņu
terapijas, kognitīvi biheiviorālās terapijas, dziļās elektriskās smadzeņu
stimulācijas un vesela lēruma apšaubāmu metožu [10], rezistenta depresija
joprojām pieprasa ārstēšanas metodi.
Lūdzu bungas – šeit sākas aizraujošākā daļa! Sajūsma par esketamīnu
rodama apstāklī, ka tas iedarbojas

atšķirīgi no tradicionālajiem antidepresantiem, kā fluoksetīns un escitaloprams u.c. Selektīvajiem serotonīna
atpakaļsaistes inhibitoriem (SASI)
un serotonīna hipotēzei piemīt fundamentālas problēmas – galvenokārt fakts, ka teorētiskais darbības
mehānisms neizskaidro, kāpēc pilna
terapijas efekta sasniegšana prasa vairākas nedēļas. Viena versija hipotēzei
ir tā, ka serotonīnerģiskās aktivitātes
deficīts ir tiešais iemesls depresijai.
Otra teorija pieļauj, ka šis deficīts ir
nozīmīgs kā ievainojamības faktors
depresijas attīstībai [12]. Un tomēr daļa
pacientu nesaņem atbilstošu palīdzību
ar esošajām terapijas metodēm.
Vai depresīvus stāvokļus tiešām
var izskaidrot ar serotonīna līdzsvara
traucējumiem, ja pat 40% no pacientiem nav nozīmīga uzlabojuma pēc
atpakaļsaistes inhibitoru lietošanas,
kam vajadzētu savākt pietiekamu
neiromediatoru daudzumu sinapsēs?
Turpretī esketamīna mērķis ir cita
viela, ko sauc par glutamātu. Tas bloķē
glutamāta receptorus, izraisot pārmaiņas smadzeņu darbībā – šī metode
tiek arvien vairāk pētīta kā alternatīvs
veids depresijas ārstēšanai. Vai mēs
esam uzsākuši revolucionāru ceļu?

MEHĀNISMS
Patiešām – pirms 25 gadiem pirmie nejauši kontrolētie pētījumi par
ketamīnu depresīviem pacientiem
parādīja, ka zemas devas ketamīns
uzlabo pēcoperācijas stāvokli cilvēkiem ar depresiju. Dažos pētījumos
eksperimentāli novērots, ka ketamīnam piemīt antidepresanta efekts [13].
Tā kā atšķirībā no parastiem antidepresantiem, ketamīns iedarbojas nevis
nedēļu, bet gan dažu stundu laikā, tas
tiek proponēts kā potenciāls ātrs antidepresants pacientiem ar augstu pašnāvības risku [14].

KURI IR TIE CILVĒKI?
Vai katrs var pieteikties saņemt
mazliet ketamīna? Vai pietiek ierasties
smalka paskata klīnikā un pierakstīties? Vai arī tas ir sapnis tikai bagātiem
ļaudīm tālās zemēs? Varbūt. Ierobežojumi ir visnotaļ stingri un, iespējams,
nepiepilda visas sabiedrības vajadzības. Šobrīd piedāvātie modeļi iekļauj
tikai cilvēkus, kas atbilst terapijas
rezistentai depresijai. Pacienti ar 1) klīnisku depresiju, kas, neraugoties uz 2)
vismaz divu antidepresantu preparātu
terapijas izmēģināšanu 3) adekvātā
devā 4) adekvātā ilgumā, 5) konkrētajā

epizodē nav atbildējuši uz terapiju, tiek
izskatīti ārstēšanai ar ketamīnu [16].
Neaizmirsīsim – šobrīd pieejamība
aprobežojas tikai ar ASV.
Jaunais
FDA
apstiprinājums
nenāca no nekurienes – dažādas ketamīna klīnikas Savienotajās valstīs
ziņojušas par dažādiem terapijas iznākumiem. Kā jau maksas klīnikas, tās
piedāvā daudz izvērstākas indikācijas
nekā FDA apstiprinātajos pētījumu
datos – posttraumatiskā stresa sindroms, trauksme, obsesīvi kompulsīvi
traucējumi un citi nespēju izraisoši
stāvokļi varot tikt ārstēti atkārtotos seansos šajās “state-of-the-art”
iestādēs.
Cits skatupunkts, ko apsvērt, ir
cerētie ilgtermiņa efekti, lietojot šobrīd
pieejamos antidepresantus – dažādu
zāļu un devu maiņa var ierosināt
jaunas un nepanesamas blakusparādības. Mēs lielākoties nerunājam par
izārstēšanos – dzīvi bez depresijas pēc
zināma ārstēšanās kursa –, bet gan
par tabletēm kā “uzturošu” terapiju –
pacientu, kas nav suicidāls, ir funkcionāls (vismaz daļēji) un izteikti atkarīgs
no zālēm. Esketamīna ieguvums ir
tam piedēvētā īpašība “atcelt depresijas stāvokli”, kas izklausās gandrīz par
labu, lai nepamēģinātu.
Papildus tam – jau iepriekš minētā
problēma ar SASI un citām galvenajām antidepresantu grupām – tie visi
ir garas darbības. Neviens no antidepresantiem nepiedāvā atvieglot
simptomus stundu laikā. Ketamīns
ir parādījis spēju strauji mazināt suicidālu domāšanu. Tā kā pastāv ļoti
maz pierādījumos balstītu ārstēšanas
metožu suicidalitātei – nevienai nav
straujas iedarbības – ketamīns varētu
būt cerīgs ātras darbības antidepresīvs
medikaments neatliekamās situācijās
un akūtā hospitālā psihiatrijā [13].
>>>>

Jebkurā gadījumā ir noskaidrots,
ka akūta N-metil-D-aspartāta (NMDA)
receptoru blokāde smadzenēs izraisa
α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropionskābes receptoru aktivāciju
(AMPA receptori, arī lielisks jauns lamuvārds), kas savukārt modulē virkni tālāku
signālceļu, kas regulē sinapšu plasticitāti,
ietekmē neirotransmisiju limbiskajā sistēmā un mediē antidepresantu efektus
NMDA receptoriem, kā ketamīns [15] .
Atšifrējums cilvēkiem bez doktora grāda neirozinātnē: ketamīns bloķē
NMDA → AMPA receptori aktivējas
→ limbiskā sistēma (mūsu emocionālais
centrs) rada jaunus, “priecīgākus” savienojumus ar glutamāta sinapsēm… attiecīgo smadzeņu īpašnieks sāk justies labāk.
Jauna izpētes pasaule ir mūsu priekšā.
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GEORGE WYLESOL ILUSTRĀCIJA

<<<< Pagaidām šie apgalvojumi par ketamīnu nākuši no spēlētājiem ar potenciāli komerciālu interesi jautājumā,
taču, ja tie ir patiesi, mēs raugāmies uz
revolucionāru jaunumu.

STĀSTA
NELEGĀLĀ PUSE
Ir divi ketamīni – sen zināmais
anestētiķis un iecienīta ballīšu narkotika. Iedziļināsimies otrajā. Preparāts
ir salīdzinoši lēts un var tikt injicēts,
iedzerts, šņaukts vai pievienots cigaretēm vai “džointiem”. Apreibums
sākas dažas minūtes pēc ievades.
Ketamīns ir spēcīgāks par amfetamīnu un kokaīnu pēc svara uz svaru,
tādēļ viegli nejauši pārdozējams. Turklāt sajaukumā ar amfetamīniem
tas var izraisīt fatālu asinsspiediena
palielināšanos. Hroniska vai ekstrēma
ketamīna lietošana var bojāt dažādas
orgānus un sistēmas, kā smadzenes,
sirds, aknas, kuņģa-zarnu trakts un
urīnizvades sistēma [18], novedot pie
nespējas runāt un kustēties vienlaikus, krampjiem un psihozēm. Īstermiņa blakusparādības ir tādas kā
halucinācijas, eiforija, disociācija un,
saprotams, apjukums [19]. Līdzīgi kā
ar citām psihotropām vielām, halucināciju pieredze atkarīga no lietotāja
prāta stāvokļa – ja lietotājs cenšas
izbēgt no bēdām, tad halucinācijas
ar lielu varbūtību būs nepatīkamas.
Tas dara veselības aprūpes sniedzējus piesardzīgus, zinot, ka ilgtermiņa
depresijas pacienti varētu tikt pakļauti
šādai pieredzei. Kad augstas devas

22

narkotiskais efekts ir beidzies, lietotāji mēdz izjust spēcīgas vēdersāpes.
Ketamīns var izraisīt arī urīnpūšļa
un urīnceļu sieniņu sabiezējumu [20].
Neaizmirsīsim, ka anestētiskais efekts
var būt par iemeslu nekritiskai traumatiskai uzvedībai – nepatīkami.
2013. gada pētījums apstiprināja,
ka daudzi smadzeņu reģioni ir uzņēmīgi hroniskam ketamīna bojājumam,
radot difūzu ietekmi uz smadzenēm,
kas atšķiras no citām narkotikām.
Tomēr jāatzīmē, ka nedrīkst tik vienkārši izteikties par cēloņsakarību,
neizslēdzot citu substanču un uzvedības risku radītus bojājumus.
Pēdējā lieta, kuru apsvērt, runājot par ketamīnu, ir slavenais “K-hole”
jeb K-caurums. Iekrišana K-caurumā ir
slenga termins izmaiņām apkārtnes
uztverē un spējā kontrolēt savu ķermeni, kļūstot īslaicīgi nespējīgam mijiedarboties ar apkārtējiem cilvēkiem
un vidi. No otras puses, atšķirībā no
opioīdiem, ketamīns nerada klīniski
nozīmīgus atcelšanas simptomus.

EFEKTIVITĀTES
PROGNOZE
Saprotams, ka pastāv bažas par
neziņu attiecībā uz ilgtermiņa datiem
par iespējamām ietekmēm uz veselību,
it sevišķi kognitīvajām. Šeit vieta saldsērīgam argumentam – lai novērtētu
jebkādu ilgtermiņa efektu, ir jāpiedzīvo dzīve, nezaudējot cīņu ar augošu
pašnāvību biežumu attīstītajā pasaulē.
Kā jau minēts šī raksta sākumā
par opioīdu izraisītu hiperalgēziju,

par daudz laba nevar būt. Pastāv
nopietnas bažas par atkarības risku,
asinsspiediena pacēlumiem, medikamenta īso darbību un citām
potenciālām psihiatriskām blakusparādībām, kā pārejoši disociatīvi stāvokļi un uztveres traucējumi. Bet
tipisks satraukums, runājot par mūsu
visdārgāko – veselību –, ir tas, vai
medikaments ir drošs vai arī tikai
izvirzīts tādēļ, ka ar to farmaceitiskās
firmas daudz nopelnīs. Vai tā ir vēl
viena draudoša opioīdu krīze? Droši
vien nē. Ir vērts atcerēties, ka ketamīns ir jau sen apstiprināts un viegli
ražojams – vienīgie ieguvēji būtu
klīnikas, kas šobrīd piedāvā līdzīgas cenas kā citām farmakoloģiskām
depresijas terapijām. Runājot par “lielās farmas” sabiedrības “sazāļošanu”,
varam cerēt, ka vecu medikamentu,
kas jau sen pieejams, piemērojot jaunam mērķim, motivācija ir vairāk
terapeitiska, nekā ekonomiska.
Beigsim ar nelielu secinājuma
intrigu: FDA klīniskajos pētījumos
seši pacienti, kuri saņēma ketamīnu,
nomira, trīs no tiem pašnāvības ceļā [17].
Salīdzinot to ar nevienu nāves gadījumu placebo grupā, rodas pamats
bažām. Mēs aplūkojam pētījumu ar
565 dalībniekiem – jā, seši vai pat trīs
var šķist daudz, taču šī ir populācija ar
terapijas rezistentu ilgtermiņa depresiju ar zināmu suicidālu domu līmeni.
Tādēļ varbūt šis skaitlis ir tikai attēlojums ļoti reālajai nepieciešamībai pēc
jaunām terapijas metodēm, lai izvairītos no pašnāvības šajā modernajā, pieaugoši depresīvajā sabiedrībā.

FDA materiālos, kurus izvērtēja
konsultantu komiteja, kas rekomendēja zāļu apstiprināšanu, minēts: “Ir
grūti pieņemt šos nāves gadījumus
kā saistītus ar medikamentiem. Mēs,
galu galā, cīnāmies ar lielāko mūslaiku
jauno un talantīgo cilvēku slepkavu
– pašnāvību.’’

DISKUSIJA
Nav skaidras atbildes par to, cik
sekmīgs šis medikaments būs. Varbūt
radīsies negaidīti šķēršļi tālākajā ceļā.
Jebkurā gadījumā PVO radīja “Visaptverošo garīgās veselības rīcības
plānu 2013-2020-2030”, un tas parāda
skaidru ziņu. Mēs atrodamies garīgās veselības krīzē, un kā pilsoņiem,
ārstiem, profesionāļiem mums jārīkojas, jāprasa pēc efektīvas terapijas,
jaunām zālēm, pielietojamām vadlīnijām. Svaigas cerības norāda, ka varam
palīdzēt vairāk cilvēkiem ar pagātnes
medikamentu, bet nepieciešama piesardzība. Vai mēs raugāmies psihiskās
izglītības nākotnē, kur vairāk var tikt
panākts, dodoties iepriekš nezināmā
teritorijā, lai glābtu vairāk dzīvību?
Vai rītdiena ir vieta, kur iepriekš kaitīgas un ierobežoti pieejamas substances var tikt pārskatītas, lai aizpildītu
caurumus mūsu garīgās veselības
aprūpē? Vai labi informēta sabiedrība un apdomīga zāļu politika augsti
iedarbīgām substancēm ir psihodēlisku preparātu nākotne psihiatrijā?
Vai tā ir īsta cerība vai tikai vēl viens
modes kliedziens? Pirms veikta pietiekama izpēte, to parādīs laiks. Atbildes
var būt personīgas, bet šobrīd ir lielāka
iespēja zaudēt draugu depresijas nekā
narkotiku dēļ. Skatīsimies, kur esketamīns mūs aizvedīs!�
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5. Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. 2001.
The PHQ-9: validity of a brief depression severity
measure. Journal of general internal medicine. 16(9):
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6. NICE. 07.2017. Depression in adults: treatment and
management: NICE guideline short version. Draft for
consultation.
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KOMENTĀRS
Šis raksts ir uzrakstīts labā valodā; tas
vairāk ir populārzinātnisks raksts, kas
iezīmē terapeitiski rezistentu depresiju
ārstēšanas problēmu. Rakstā aprakstītā
tēma ir diezgan aktuāla, ko nepieciešams padziļināti pētīt. Rakstā paustais
atbilst pašreizējam, pretrunīgam viedoklim profesionāļu vidē par šo medikamentu. Pēc publikācijās rakstītā ketamīnam / esketamīnam ir straujš efekts uz
depresijas simptomātiku un pašnāvības
domām dažu stundu laikā, efekts saglabājas 7-10-14 dienas. Problēma sākas
tad, ja rezistentā depresijas simptomātika pēc atkārtotas ketamīna/esketamīna
ievades atkal un atkal atgriežas. Diemžēl
depresijas patoģenēze nav skaidra, iespējams, ka dažādām pacientu grupām
tā ir atšķirīga, glutamāta teorija diez vai ir
attiecināma uz visiem pacientiem. Tātad
ketamīns/esketamīns nevar būt efektīvs
visiem rezistentas depresijas pacientiem.
Latvijā šobrīd nav ticis izmantots ketamīns/esketamīns depresijas ārstēšanā,
jo līdz šim nav reģistrēto indikāciju šī medikamenta pielietošanai. Esketamīns tuvākajos mēnešos būs pieejams aptieku

8. Cipriani, A., Furukawa, T. A., Salanti, G. ezt al.
2018. Comparative efficacy and acceptability of 21
antidepressant drugs for the acute treatment of adults
with major depressive disorder: a systematic review
and network meta-analysis. The Lancet. 391(10128):
1357-1366.
9. NHS. 22.02.2018. Big new study confirms antidepressants work better than placebo. National Health Service.
10. The author would like to state these are not
credible methods according to author, on the contrary
author is being sarcastic towards the pseudoscientific
methods present in the market to fight depression.
11. Health at a Glance 2017: OECD indicators.
12. Maes, M., Meltzer, H. Y. 2000. The Serotonin
Hypothesis of Major Depression. American College of
Neuropsychopharmacology.
13. Mion, G. 2017. History of anaesthesia: The
ketamine story - past, present and future. European
Journal of Anaesthesiology. 34(9): 571-575.
14. Zarate, C. A. Jr, Niciu, M. J. 2015. Ketamine for
depression: evidence, challenges and promise. World
Psychiatry. 14(3): 348-350.

tīklā, bet tā lietošanu ierobežos augstā
cena (ap 2000 Euro) par vienu ievades
reizi. Savukārt ASV un citās valstīs terapija ar ketamīnu pēdējos 2-3 gados
tiek piedāvāta “Ketamīna klīnikās”, kuras
varētu tikt vērtētas kā īslaicīga biznesa
projekti, sniedzot īslaicīgu uzlabojumu
un atvieglojumu pacientiem ar smagu,
terapeitiski rezistentu depresiju. Šajās
klīnikās ne vienmēr strādā psihoterapeiti
vai psihiatri, kas var daudzpusīgi izvērtēt ieguvumus un riskus no šīs terapijas.
Kopumā problēma rakstā ir aplūkota līdzvērtīgā apjomā no dažādiem skata punktiem, tomēr es ieteiktu autorei izpētīt
sīkāk jautājumu par izmaksām – dažiem
pacientiem augsta cena par ārstēšanu
ar ketamīnu/esketamīnu var radīt mānīgu īstermiņa iespaidu un placebo efektu
smagas depresijas pacientiem, bet pēc
tam var sekot vilšanās, kas saistīta ar
pašnāvības riska paaugstināšanos.
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Stenta
restenoze —

vai darvas piliens tiešām var sabojāt medus mucu?

Agnese Amālija Eihenberga
un Kristīne Dombrovska
RSU Medicīnas fakultātes studentes

S

KORONĀRĀ
SIRDS SLIMĪBA

āpes, diskomforts, žņaudzoša vai
spiedoša sajūta krūtīs, saukta par
stenokardiju, dedzināšana krūtīs, vājums, svīšana, dispnoja jeb elpas
trūkums – šie ir tā sauktie sarkanā
karoga simptomi, kas mudina domāt,
ka Tava sirds varētu būt cietusi un ir
nepieciešama vizīte pie kardiologa.
Lai izprastu sirds slimības, bieži
izmantojam salīdzinājumu ar mašīnas motoru – ja viena no caurulēm
nobloķējas, motors noraustās un
noslāpst –, vienīgi cauruļu vietā sirdij ir koronārās artērijas. Koronārās artērijas ir galvenie asinsvadi,
kas piegādā sirdij asinis, skābekli
un enerģijai nepieciešamās vielas. Ja
kāda no artērijām tiek bojāta vai tajā
attīstās koronārā sirds slimībā (turpmāk tekstā - KSS), pacients var izjust
sāpes, diskomfortu, spiedošu sajūtu
krūtīs un vājumu. KSS veidojas, kad
koronārajos asinsvados iekaisuma dēļ
parādās pangas jeb holesterīnu saturoši depozīti un šūnu pārpalikumi,
kas bojā artēriju sienu. Iekaisums un
pangas sašaurina artērijas –vietā, kur
diametrs ir samazināts, izveidojas
stenoze. Šo procesu sauc par aterosklerozi, kuras rezultātā samazinās ar
skābekli bagāto asiņu piegāde miokardam jeb sirds muskulim. Ja artērija ir pilnībā bloķēta, tā var izraisīt
sirds lēkmi jeb miokarda infarktu –
absolūtā skābekļa trūkuma dēļ sirds
muskulis iet bojā.
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Riska faktori
Ir zināmi vairāki iemesli, kuru dēļ
varētu tikt bojātas koronārās artērijas
un attīstīties ateroskleroze, piemēram,
augsts asinsspiediens (veicina asinsvadu sabiezēšanu un padara tos cietākus), augsts triglicerīdu un holesterīna
(īpaši zema blīvuma holesterīna) līmenis asinīs. Arī tādas slimības kā diabēts un citas hroniskas vai autoimūnas
slimības var veicināt KSS attīstību.
Citi faktori, kas tiek saistīti ar aterosklerozes attīstību, ir dzīvesveids –
smēķēšana, aptaukošanās, neveselīgs
uzturs, pārmērīga alkohola lietošana,
mazkustīgs dzīvesveids.

Diagnostika
un ārstēšana
Ja pacients izjūt kaut vienu no sarkanā karoga simptomiem, tas varētu
liecināt par KSS. Slodzes tests var
tikt izmantots, lai noteiktu diagnozi
– testa laikā inducējot simptomus un
novērojot izmaiņas elektrokardiogrammā. Mērķis ir salīdzināt koronāro cirkulāciju pacientam miera
stāvoklī un pie maksimālas slodzes
(piemēram, skrienot uz skrejceliņa
vai izmantojot stacionāru velosipēdu). Lai precīzi noteiktu vietu,
kur sirds nesaņem pietiekamu asiņu
daudzumu artērijas stenozes dēļ,
izmanto koronāro angiogrāfiju. Izdarot mazu griezienu, plastmasas caurulīte tiek ievadīta radiālajā (artērija
apakšdelmā) vai cirkšņa artērijā, caur
kuru, ievadot katetru, pa lielajiem
asinsvadiem tiek sasniegta sirds un
koronārās artērijas. Ievadot kontrastvielu asinsvados, ir iespējams vizualizēt oklūzijas, stenozes, restenozes

un trombozes. Ja kāds sašaurinājums
tiek pamanīts, to var labot, izmantojot perkutāno koronāro intervenci
(angioplastiju ar stenta implantāciju
vai balona angioplastiju, kur ar balona
katetru tiek paplašināts asinsvads).
Stents ir maza metāla stiepļu caurulīte, kuru ievieto un atstāj asinsvadā,
lai pēc tā paplašināšanas saglabātos
lūmena izmērs. Abas metodes uzlabo
asins pieplūdi sirds muskulim un
atvieglo simptomus. Pēc procedūras
tiek izrakstīti medikamenti, piemēram, statīni (holesterīnu pazeminošas zāles) un antiagreganti (zāles, kas
aizkavē asins recekļu veidošanos
stentētajās artērijās).
Diemžēl stenokardijas simptomi
bieži vien var atkārtoti parādīties
– parasti 3 līdz 12 mēnešus pēc procedūras stenta restenozes (In-stent
restenosis - ISR) dēļ. ISR ir sašaurināšanās vietā, kur implantēts stents.
Par spīti stentu implantācijai, kas
uzlabo pacientu dzīvildzi un dzīves
kvalitāti, diemžēl sirds slimību sastopamība un mirstība no tām joprojām
saglabājas ļoti augsta.

STENTA RESTENOZE
Jau gadiem sabiedriskie mediji
brīdina par arvien pieaugošo saslimstību ar kardiovaskulārajām slimībām (KVS). Pretēji viltus ziņām šie
brīdinājumi balstās uz pierādītiem
faktiem, piemēram, SPKC (Slimību
profilakses un kontroles centrs)
informē, ka 2017. gadā 815,1 no
100 000 nāves gadījumiem bija tieši
KVS dēļ, kā visbiežākās diagnozes
norādot išēmiskās sirds slimības
(akūts miokarda infarkts, akūta miokarda nepietiekamība, KSS) [1].

Gluži kā jebkuram citam orgānam
arī sirdij nepieciešams skābeklis, lai
funkcionētu – kad kāda no artērijām
ir aizsprostota, asins plūsma ir ierobežota, sirds muskulis saņem mazāk
skābekļa un šūnas tiek bojātas. Varam
tikai iztēloties, cik reizes augstāki
būtu mirstības rādītāji no kardiovaskulārām slimībām, ja nebūtu izgudroti koronāro artēriju stenti. Kopš
pirmās stenta implantācijas 1997. gadā
ir pagājis krietns laiks un ir aizvadīti
dažādi attīstības etapi – sākot ar parastiem metāla stentiem (BMS –bare-metal
stents) invazīvās kardioloģijas bērnībā
līdz 2 paaudžu zālēm pārklāto stentu
(DES – drug-eluting stents) un tagad biorezorbējošiem stentiem. BMS ir vienkārša metāla pīta caurulīte, savukārt
DES ir sarežģītāks, jo tas sastāv no 3
daļām: stenta platformas, polimēra pārklājuma un antiproliferatīva preparāta.
Polimēra pārklājums piesaista medikamentu stentam un nodrošina, ka tas
tiek lēnām atbrīvots. Antiproliferatīvais
preparāts neļauj šūnām dalīties, tādā
veidā palēninot atkārtotu asinsvada
sašaurināšanos. Gan DES, gan BMS ir
ilgtermiņa ārstēšanas stratēģija, jo pēc

implantācijas tie tiek atstāti asinsvadā,
savukārt biorezorbējoši stenti tiek izgatavoti no īpaša materiāla, kas ar laiku
vai nu izšķīst, vai ieaug asinsvada sienā,
neatstājot pēdas par intervenci.
Diemžēl, pat raugoties uz jaunākiem
stentiem un visatbilstošāko farmakoterapiju, pēc implantācijas pacientiem vēl joprojām novēro īstermiņa un
ilgtermiņa komplikācijas – visbiežāk
stenta restenozi (ISR). Aptuvenais ISR
biežums tiek lēsts <10% pacientu ar
DES [2], bet īsto incidenci noskaidrot
traucē pētījumu daudzveidība – bieži
tiek izmantotas dažādas ISR definīcijas, iekļautas tikai konkrētas pacientu
grupas (viens stenta veids, specifiskas
diagnozes). Jāņem vērā arī tas, ka ISR
kā diagnozi var noteikt tikai angiogrāfijas laikā – tāpēc varētu domāt, ka ir
daļa pacientu ar nediagnosticētu ISR,
kuriem nav bijusi nepieciešama atkārtota izmeklēšana. Lai gan 10% varētu
nešķist īpaši daudz, tomēr iedomājies, ka 1 no 10 cilvēkiem ar implantētu
stentu piedzīvos atkārtotu perkutāno
koronāro intervenci (PKI) restenozes
dēļ un problēma kļūst acīmredzami
nopietnāka.

Patoģenēze
Visbiežāk pieminētā teorija par to,
kā rodas ISR, ir neointimāla hiperplāzija (neo – jauns; intimāla – pret
asinsvada lūmenu vērstā virsma;
hiper – pārāk daudz, vairāk; plāzija
– augšana, formēšanās). Citiem vārdiem sakot, asinsvada iekšējā virsma
aug un sabiezē. Galvenais iemesls šīm
izmaiņām ir stress, ko izraisa stenta
implantācija, jo koronārā artērija
reaģē uz caurulīti kā svešķermeni
un sākas iekaisuma reakcija. Tieši
šī iemesla dēļ DES ieviešana praksē
samazināja ISR biežumu – pārklājot
stentus ar antiproliferatīviem medikamentiem (everolimus, paclitaxel)
ISR incidence ir samazinājusies vairāk nekā 3 reizes. Citus mehānismus
restenozes rašanās procesā (piemēram, elastiskā sašaurināšanās) pilnībā novērsa ar stentu izmantošanu
balona angioplastijas vietā. [3]
Rodas jautājums – ja jau ārstējam galveno ISR iemeslu, kāpēc vēl
aizvien invazīvie kardiologi novēro
atkārtotus sašaurinājumus pacientiem
ar stentētām artērijām?
>>>>
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STENTA RESTENOZE — VAI DARVAS PILIENS TIEŠĀM VAR SABOJĀT MEDUS MUCU?

Klīniskās pazīmes
pacientiem ar ISR
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā veiktā pētījumā,
kur tika iekļauti pacienti ar diagnosticētu ISR, hipertrigliceridēmija
(augsts triglicerīdu vai tauku līmenis asinīs) un smēķēšana anamnēzē
bija saistīta ar vairāk kā vienu ISR
pacienta slimības vēsturē. Salīdzinot
ISR pacientus, kas slimo ar cukura
diabētu un tos, kuri neslimo, starp
šīm grupām tika novērotas citas
nozīmīgas atšķirības, piemēram, INR

bija īsāks diabētiskajā grupā. INR
jeb starptautiskā normalizētā attiecība (international normalized ratio)
ir asins analīžu tests, kas parāda,
cik labi asinis spēj veidot trombus.
Īsāks INR norāda uz noslieci trombiem veidoties vieglāk, kas nozīmē,
ka diabētiskiem pacientiem ar ISR
ir augstāks trombozes risks, kas jau
sašaurinātā asinsvadā var būt ļoti
bīstami. Citas klīniskās pazīmes,
piemēram, jaunāks vecums pacientiem ar DES (skaidrojams ar izmaiņām pacientu demogrāfijā – ņemot
vērā, ka BMS bija zelta standarts

pirms DES ieviešanas, vidējais ISR
pacientu vecums ar BMS ir lielāks)
un biežāka sastopamība multiplām
ISR [4] tieši vīriešu dzimuma pacientu
vidū ir tikai papildus pierādījumi
acīmredzamajam – ISR ir multifaktoriāla saslimšana, kuras riska faktori
ir tikpat dažādi, cik mūsu pacientu
medicīniskās vēstures. Tāpēc, lai gan
paši stenti, kurus izmanto invazīvie
kardiologi, tiek uzlaboti katru dienu,
ir skaidrs, ka, lai patiešām ar šo problēmu cīnītos, nepieciešama multidisciplināra un individualizēta pieeja
katram pacientam.�

KOMENTĀRS
The Glass is Not Half Empty. It’s Half Full*!
*Glāze nav pustukša – tā ir pa pusei pilna!
Uz katru problēmu var raudzīties ar optimista vai pesimista redzējumu. Tas atkarīgs no katra izvēles, noskaņojuma, pasaules uzskatiem, audzināšanas.
Invazīvajā kardioloģijā pašreiz jaunākās trešās paaudzes DES stentu restenozes jeb atkārtotas sašaurināšanās biežums ir mazāks par
10%. Tas notiek nevis vienam no 10, bet mazāk kā 10%! Ko tas nozīmē? To, ka lielākajai daļai pacientu šis biežums ir tikai 0-3%. Un
augstāks (5-10%) tas būs tiem pacientiem, kas slimo ar diabētu,
smagu nieru mazspēju vai kuriem ārstēti kompleksi sašaurinājumi
garā zonā zema kalibra segmentos. Tiem pacientiem, kam vēl 1015 gadus atpakaļ mēs pat nevarējām palīdzēt ar šo mazinvazīvo
metodi, šodien mēs varam piedāvāt risinājumu.
Un tie nav tikai stenti, kas ir kļuvuši labāki. Ar stentu mēs būtībā
ārstējam mazāk kā 1/5000000 daļu no visa artēriju sistēmas endotēlija. Mūsu galvenie stūrakmeņi ir dzīves stils un medikamentozā
terapija. Tikai kombinējot šos, ir cerība uz sekmīgu artēriju aterosklerozes ārstēšanu un izvairīšanos no sašaurinājumu attīstības
stentā. Par dzīvesveidu lielākoties visi visu zina. Kustības, ēšana,
nesmēķēšana u.tml. Tomēr nopietna problēma ir šo veselīgo pārmaiņu ieviešana dzīvē. Tas būs šī gadsimta izaicinājums. No visiem riska faktoriem visgrūtāk kvantificējamais un pierādāmais ir
psihoemocionālais stress – šodienas neatņemama sastāvdaļa. Bet
laikam vairs netiek apšaubīta psihoemocionālā stresa saistība ar
metabolo stresu un tā negatīvā ietekme aterosklerozes attīstībā.
Ar mūsdienu zālēm šobrīd iespējams apturēt aterosklerozi līdz
pat 60-70% gadījumu. Tas joprojām ir interesants jautājums: ja
sašaurināšanās notiek 2 gadus pēc stenta implantācijas, vai tā ir
restenoze vai jauna bojājuma veidošanās aterosklerozes progresijas dēļ? Restenoze histoloģiski patiešām tipiskos gadījumos ir
neointīmas veidošanās process, tomēr tikpat iespējama ir jaunas
aterosklerotiskas pangas veidošanās stentā.

1. Slimību profilakses un kontroles centrs. 2017. Statistikas dati par mirstību. Veselības aprūpes statistika.
2. Waksman, R., Buchanan, K., Alraies, M. C., Steinvil,
A., Rogers, T. et al. 2017. In-stent restenosis of
drug-eluting stents: incidence, lesion characteristics
and outcomes in contemporary practice over the last
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Statīni ir zināmākie no holesterīnu pazeminošām zālēm, bet, lai panāktu vēl stingrāku holesterīna kontroli un uzlabot ārstēšanas rezultātu,
varam tos kombinēt ar zālēm, kas samazina holesterīna uzsūkšanos
kuņģa-zarnu traktā, vai pat izvēlēties reizi mēnesī zemādā injicēt zāles,
kas palielinās holesterīna receptoru skaitu uz aknu šūnu virsmas un
sekmēs holesterīna aizvākšanu no asins plūsmas. Un pēdējā gada atklājums – viens no Omega-3 attīrītiem derivātiem, tiesa, augstā devā,
sniedz papildu ieguvumus kardiovaskulārās prognozes uzlabošanā.
Diabēta pacientu ārstēšana arī ir mainījusies. Ar jaunajām terapijas
metodēm mēs vairs netēmējam uz glikozes kontroli vien. Zāles, kas
sekmē cukura izdalīšanu ar urīnu, vai injicējamas zāles, kas nav insulīns, bet dabiskā veidā stimulē tā izdali – šie medikamenti uzlabo kardiovaskulāro prognozi un ir īpaši svarīgi pacientam pēc stentēšanas.
Sakombinējiet visas augstākminētās iespējas. Kāds restenozes %
tagad jums sanāk?
Ja gribam analizēt ISR riska faktorus, viena centra rezultātus vēlams analizēt jau līdz šim veiktu plašu pētījumu kontekstā. Jā, tā ir
taisnība, ISR ir multifaktoriāla izcelsme un es ceru, ka pārliecināju
Jūs – ja arī ārstēšanās būs multifaktoriāla, restenozes biežums
tuvosies 0%. Tikai viens aspekts, ko vajadzētu atcerēties, ir mūsu
ģenētiskais kods. Tas bieži vien šodien paliek nezināmais X. Bet
es ticu ka tuvākajā laikā mēs arī par to zināsim daudz vairāk. Meanwhile ir labas ziņas arī skeptiķiem – ar pozitīvu attieksmi pret
dzīvi, veselīgu dzīvesveidu un precīzu medikamentozu terapiju ir
iespējams uzlabot situāciju, pat ja gadījies sliktāks genotips!

decade – how are they different from de novo lesions?
Journal of the American College of Cardiology. 69(11),
1105. doi: 10.1016/S0735-1097(17)34494-7.
3. Buccheri, D., Piraino, D., Andolina, G., Cortese, B.
2016. Understanding and managing in-stent restenosis: a review of clinical data, from pathogenesis to
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treatment. Journal of Thoracic Diseases. 8(10), 1150–1162.
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Monoredze —
risinājums vecuma presbiopijai
vai operācija, kurai teikt “nē”?
Elza Grīsle
RSU Medicīnas fakultāte,
6. gada studente

N

enoliedzami, ka ikkatrs oftalmologs savas karjeras laikā
agrāk vai vēlāk dzirdēs pacientu
sūdzības par to, ka “rokas kļūst par īsu”.
Šī sūdzība tiek aprakstīta kā “vecuma
presbiopija”, kad cilvēkam rodas
iepriekš nepieredzētas grūtības lasīt
tekstu tuvumā un, lai skaidri redzētu,
lasāmais jāpārvieto tālāk no acīm. Tas
var būt ļoti nepatīkami un ikdienas
dzīvi apgrūtinoši, jo cilvēkam samazinās redzes asums gan tālumā, gan
tuvumā. Šai problēmai ir pieejami daudzi ārstēšanas veidi, un viens no tiem
ir monoredzes operācija – tomēr šī operācija nav piemērota visiem pacientiem,
un tai ir savi plusi un mīnusi.

Sūdzības saistībā ar vecuma presbiopiju nav tik izplatītas pacientiem,
kas agrāk bijuši miopi – viņiem gaismas
stari iepriekš krustojās tīklenes priekšā
un, tā kā ar vecumu šis krustošanās
punkts virzās atpakaļ, viņu redzei ir
tendence pat uzlaboties (skat. 1. attēlu).

Risinājumi vecuma
presbiopijai
(skat. 2. attēlu)
Ir daudz veidu, kā labot vecuma
presbiopiju:
• Pirmā un visnekomfortablākā pieeja šīs problēmas risināšanai bija divu
veidu brilles.
• Vēlāk, 18. gadsimtā, Bendžamins
Franklins ieviesa sabiedrībā bifokālās
brilles, kuru lēcu augšējā daļa paredzēta redzei tālumā, bet apakšējā –
redzei tuvumā.

Vecuma presbiopijas
problēma
Pirmās sūdzības par vecuma
presbiopiju parasti parādās pacientiem vecumā no 40 – 45 gadiem,
kuri iepriekš bijuši hipermetropi. Lai
skaidri redzētu, gaismas stariem, kas
nonāk mūsu acīs, ir jākrustojas tieši
uz tīklenes - stāvoklis, ko sauc par
emetropiju. Ja gaismas stari krustojas
aiz tīklenes, attēls, ko cilvēks redz, būs
izplūdis, izraisot stāvokli, ko sauc par
hipermetropiju. Jaunībā acs akomodācijas sistēma to joprojām spēj kompensēt ar ciliārā muskuļa kontrakcijām
un lēcas formas maiņu. Tomēr, kļūstot
vecākam, šī spēja samazinās un gaismas stari vairs nekrustojas uz tīklenes,
to krustošanās vieta novirzās tālāk un
tālāk aiz tīklenes, tādēļ pacients vairs
nespēj redzēt ne tālumā, ne tuvumā,
kā rezultātā attīstās presbiopija.

• Vēlāk tika izgudrotas trifokālās brilles – ar lēcām, kas sadalītas trīs daļās.
To augšējā daļa paredzēta tālumam,
apakšējā - tuvumam, bet vidējā redzei vidējā attālumā.
• Multifokālās jeb progresīvās lēcas
(PALs) - šo lēcu optiskais stiprums
pakāpeniski mainās no “-” augšpusē uz
“+” apakšā.
• Monoredze.

Kas ir monoredze un kā
tā tiek nodrošināta?
“Ar monoredzi viena acs tiek koriģēta redzei tālumā, bet otra - redzei
tuvumā. Cilvēkam adaptējoties izmaiņām, nervu sistēma pielāgojas atšķirīgajiem attēliem, kas izveidoti katrā
acī, un sapludina tos vienā. Tādējādi
cilvēks var iegūt skaidru redzi gan
tālumā, gan tuvumā.”
Monoredzi var nodrošināt,
izmantojot:
• Kontaktlēcas
• IOL (intraokulārās lēcas)
• Refrakcijas ķirurģiju

1. attēls

>>>>

2. attēls
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Monoredzi var radīt kataraktas
operācijas laikā, kad acī tiek implantēta jauna intraokulārā lēca (IOL) un
vecā tiek izņemta. Ir dažādi IOL veidi –
monofokālās (ar vienu optisko stiprumu) un multifokālās (ar dažādiem
optiskajiem stiprumiem) (skat. 3. attēlu).

Monoredzi var panākt arī refrakcijas operācijas laikā, ko sauc par LASIK.
Tiek veidots iegriezums radzenes audos
un izveidots radzenes atloks. Pēc tam
lāzeru pārvieto uz priekšu un atpakaļ pa
radzeni, izstarojot īsus, straujus lāzera
gaismas starus, kas rada sīkus burbuļus
iepriekš noteiktā dziļumā. Tas maina
spēku, ar kādu radzene liec gaismas starus, izmaina refrakciju un palīdz radīt
monoredzes stāvokli (skat. 4. attēlu).

Kurš ir piemērots
kandidāts monoredzes
operācijai?
Ne katrs pacients būs piemērots
kandidāts monoredzes operācijai. Pirmā
izvēle vecuma presbiopijas ārstēšanai
vienmēr būs neinvazīvā ārstēšana bifokālās, multifokālās jeb progresīvās
kontaktlēcas vai brilles.
Monoredzes operācija tiek piedāvāta
tikai cilvēkiem, kuri:
• Cieš no presbiopijas.
• Nevēlas vai nevar valkāt kontaktlēcas
vai brilles.
• Jau ir pielāgojušies monoredzei, nēsājot
monoredzes kontaktlēcas.
• Strādā darbā, kurā nepieciešama periodiska fokusēšanās starp tālumu un
tuvumu, piemēram, tirdzniecības pārstāvji, skolotāji, juristi utt.
• Būtu priecīgi, ja viņu redzi varētu uzlabot, pat ja joprojām būtu vajadzīgas koriģējošās lēcas.
Monoredzes operācija nebūs piemērota, ja pacients:
• Necieš no presbiopijas.
• Nespēj izturēt monoredzes kontaktlēcu
pārbaudi (nespēj pierast pie monoredzes,

3. attēls

vienkārši lietojot kontaktlēcas).
• Nepieciešama augstas kvalitātes stereoredze, piemēram, pilotiem, ķirurgiem utt.
• Ir jaunāks par 18 gadiem.
• Cieš no progresējošas miopijas (tuv
redzības) vai nestabilas refrakcijas.
• Ir stāvoklī.

Monoredzes plusi
un mīnusi
+ Plusi:
(1) Pacients var atbrīvoties no brillēm.
(2) Ikdienas darbu laikā vairs nav jāmaina
brilles.
(3) Ja ir neērti lietot bifokālās, trifokālās vai multifokālās brilles, šis ir iespējams risinājums.
× Mīnusi:
(1) Stereoredze (spēja noteikt attālumu
starp objektiem, to formu un izmēru)
var tikt nopietni izmainīta.
(2) Operācija jāveic ļoti precīzi, jo pat
nelielas novirzes (0,25 D) var radīt lielas izmaiņas pacientam pieņemamas
monoredzes veidošanā.
(3) Starp abām acīm joprojām saglabājas neliela neskaidra zona, kuru nevar
skaidri redzēt ne ar vienu, ne ar otru aci.

Nobeigums
Monoredze piedāvā presbiopiskiem cilvēkiem iespēju atbrīvoties no
brillēm. Tomēr tai ir gan priekšrocības,
gan trūkumi, kas rada jautājumu mūsu
sabiedrībai:
“Vai monoredze ir laba metode
presbiopijas ārstēšanai? Tas ir atkarīgs
no pētnieku izpētītā, kā arī katra cilvēka individuālā lēmuma!”�

4. attēls
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MONOREDZE — RISINĀJUMS VECUMA PRESBIOPIJAI VAI OPERĀCIJA, KURAI TEIKT “NĒ”?

KOMENTĀRS
Kopumā raksts ir interesants un par aktuālu
tēmu – kā labi redzēt bez brillēm. Šī tēma
tiek intensīvi pētīta. Autore problēmu ir labi
aprakstījusi, aplūkojot no dažādiem skatu punktiem. Es piekrītu Elzas viedoklim.
Praksē monoredze bieži tiek radīta kataraktas operāciju laikā, kad vienā acī tiek
implantēta mākslīgā lēca redzei tālumā,
bet otrā – tuvumam.

Prof. Guna Laganovska

RSU Oftalmoloģijas katedras vadītāja
Oftalmoloģe
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Tas var notikt
ar ikvienu

jeb perifēro katetru
izraisīts flebīts —
vēnu
iekaisums!
Elīna Druvaskalne
RSU Sabiedrības veselības un sociālās
labklājības fakultāte,
1. gada studente
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TAS VAR NOTIKT AR IKVIENU JEB PERIFĒRO KATETRU IZRAISĪTS FLEBĪTS — VĒNU IEKAISUMS!

Ā

rstēšanās stacionārā nav iespējama bez dažādām medicīniskām procedūrām. Lai atvieglotu
asins analīžu ņemšanu, medikamentu,
fizioloģiskā šķīduma ievadīšanu cilvēka
organismā, slimnīcās tiek izmantoti
perifērie venozie katetri – medicīniski
instrumenti tievu, īsu plastmasas caurulīšu veidā, kurus parasti ievada elkoņa,
apakšdelma vai plaukstas virspuses
vēnās. Centrālais vēnu katetrs ir lielāka izmēra plastmasas caurulīte, kuru
ārsti ievieto liela diametra vēnās kakla,
atslēgas kaula vai cirkšņa apvidū, lai
ievadītu šķidrumus, asinis vai zāles vai
arī lai ātri veiktu medicīniskās pārbaudes. Tomēr to neatbilstoša lietošana var
izraisīt dažādas komplikācijas, kas savukārt var rezultēties ar papildus veselības
problēmām.

FLEBĪTS – kas tas ir?
Flebīts ir vēnu sieniņas iekaisums,
un viens no veidiem, kā tas var attīstīties, ir nepareiza vai pārlieku ilga katetra
izmantošana [9]. Pēc lokalizācijas izšķir
divus veidus – virspusējais un dziļais
flebīts.
Virspusējs flebīts ietekmē vēnas
zem ādas virsmas. Šāds stāvoklis reti ir
nopietns un, saņemot pienācīgu aprūpi,
parasti izzūd pats. Taču dažreiz cilvēkiem ar virspusēju flebītu var rasties arī
dziļo vēnu tromboflebīts, tādēļ nepieciešama medicīniska pārbaude.
Dziļo vēnu tromboflebīts – vēnu sieniņas iekaisums, kas saistīts ar trombu
jeb asins recekļu veidošanos dziļajās
vēnās – ietekmē lielākus asinsvadus. Tā
rezultātā var veidoties lieli asins recekļi,
kas spējīgi atdalīties un nokļūt dzīvībai svarīgākajos orgānos (galvenokārt
plaušu artērijās), radot nopietnas sekas
pacienta veselībai.
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Tromboflebīts sākas vai nu ar vēnas
sienas iekaisumu, vai arī ar apkārtējo
audu iekaisumu, kas tālāk pāriet uz
vēnas sienu. Atkarībā no inficēšanās
vai traumas veida, iekaisums var sākties
vēnas sienas iekšējā kārtā (endoflebīts)
vai arī apkārtējos audos (periflebīts). Ja
iekaisusi iekšējā kārta, tajā rodas leikocītu infiltrācija, pietūkums un nolobās
endotēlija šūnas, un endoflebīts veicina
trombozes (trombu veidošanos). Periflebīta gadījumā iekaisums no apkārtējiem
audiem pāriet uz vēnas ārējo kārtu un
tālāk uz vidējo un iekšējo kārtu. Ja iekaisums ir akūts, vēnas siena var sabrukt un
plīst, radot asiņošanu [10].
Iekaisuma rezultātā vēnu sienas
izmaiņas var izraisīt asins recekļu veidošanos un flebīta pāreju uz trombozi.
Vēnas trombozes gadījumā tiek aizkavēta asins atplūde un rodas venozo asiņu
sastrēgums, kam ilgstoši pastāvot var
sākties atsevišķa locekļa vai ķermeņa
daļas stipra palielināšanās jeb pietūkums. Slimība sākas ar pietūkumu – āda
izspīlējas, kļūst spīdīga, bāli sārta vai
zilgana. Audu barošanās traucējumu dēļ
āda kļūst sausa, iekaist, rodas niezoša
ekzēma, bet ievainojuma gadījumā var
veidoties ilgstošas, slikti dzīstošas čūlas.
Pietūkums loceklī traucē kustības un
samazina darbaspējas, kā arī rada kosmētiskus defektus, kas ir nepatīkami un
traucējoši [2].
2014. gadā Stambulā, Turcijā tika
veikts pētījums, kurā tika pētīta katetra
lietošanas laika ietekme uz flebīta attīstību. Eksperimentā piedalījās pacienti,
kuri tika uzņemti vienā no infekcijas
slimību klīnikām Stambulā, kuri bija
vecumā no 18 gadiem un kuri labprātīgi
vēlējās sadarboties un iesaistīties. No
pētījuma tika izslēgti cilvēki, kuri atradās
slimnīcā tikai pāris dienas, kā arī pacienti
ar nopietnām saslimšanām un tie, kuri

saņēma ķīmijterapiju. Dati tika apkopoti, izmantojot pacientu informācijas
veidlapas, perifēro intravenozo katetru
un terapijas informācijas veidlapas, ziņotās atzīmes (pamatojoties uz vizuālās
infūzijas flebīta novērtēšanas skalu) un
perifēro intravenozo katetru māsu novērošanas formas. Šajā pētījumā, kurā bija
iekļauti 103 infekciju slimību klīnikas
pacienti – vidējais vecums 54 gadi, 59%
no respondentiem bija vīrieši –, flebīts
tika konstatēts 41% perifēro venozu
katetru lietošanas gadījumu. Iegūto
datu analīze rāda, ka katetra lietošanas
ilgums, antibiotiku ievade, pacienta dzimums, kā arī katetra novietojums ir nozīmīgi saistīts ar flebīta attīstības risku, kas
liek secināt, ka, ja pacientam ievietots
katetrs, medicīnas māsām nepieciešams
regulāri sekot līdzi savu pacientu veselības stāvoklim un sūdzībām, lai laikus
novērstu flebīta attīstīšanos [1].

Flebīta cēloņi
Flebīts ir izplatīta saslimšana, ar ko
iespējams sastapties stacionārā. Tā ir
nepatīkama un nopietna slimība, taču
par flebītu plaši netiek runāts. Pacienti,
uzticoties slimnīcas personālam, nemaz
neapzinās, ka reizēm medicīnas māsu
nogurums vai kāds cits personisks faktors var kļūt par cēloni, kādēļ netiek
novērsta flebīta rašanās.
Izšķir trīs flebīta rašanās veidus –
mehāniskais flebīts rodas, ja svešķermeņa (kaniles) kustība asinsvadā izraisa
berzi, rezultātā radot iekaisumu. Nozīme
ir katetra izmēram, lai tas nebūtu par lielu
izvēlētājai vēnai, kā arī novietojumam –
tā novietojums tuvu locītavai vai vēnu
vārstulim palielina mehāniskā flebīta
rašanās risku, jo šādā gadījumā ar drenas
galu tiek kairināta asinsvada siena.
Ķīmisko flebītu var izraisīt zāles vai
šķidrums, kas tiek ievadīts caur katetru,
piemēram, flebīta risku palielina antibiotiku ievadīšana to zemā pH līmeņa
dēļ [2]. Konstatēts, ka hipertoniskie šķidrumi – tādi šķidrumi, kur sāļu koncentrācija ir lielāka nekā šūnās –, piemēram,
nātrija hlorīda šķīdums, kur NaCl 1 litrā
ir vairāk nekā 9 grami, palielina flebīta
sastopamību, izraisot iekaisuma veidošanos, lai gan to bieži lieto skalošanai
augšējo elpošanas ceļu slimību gadījumā, kompresēm un strutojošu brūču
ārstēšanai [3; 8].
Infekciozais flebīts veidojas, ja
asinsvadā iekļūst baktērijas, piemēram,
streptokoks, kas ir viens no infekcijas
ierosinātājiem.

Tas var sākties kā iekaisuma reakcija uz katetra ievietošanu, kā arī to var
izraisīt ļoti bieža zāļu ievade, izmantojot
vienu un to pašu katetru, un nepietiekama ādas dezinfekcija pirms katetra
ievades asinsvadā. Šis flebīta veids var
būt bīstams pacientam, jo, tam attīstoties,
ir iespējama sepse – toksisks stāvoklis, ko
izraisa baktēriju vai to toksīnu izplatīšanās no inficētās vietas un neadekvāta
organisma reakcija uz šo stāvokli [4].

Atbildība par
ievietoto katetru?
Lai pēc iespējas vairāk mazinātu
flebīta attīstības risku, nepieciešama
pareiza attieksme gan no slimnīcas
personāla, gan paša pacienta. Medicīnas māsai ir obligāti jāievēro personīgās higiēnas principi, piemēram, bieža
roku mazgāšana un gumijas cimdu
maiņa pirms katetra ievietošanas katram nākamajam pacientam, kā arī
rūpīgi jādezinficē pacienta āda pirms
katetra ievietošanas. Ievadot medikamentus, jāpielieto pareiza tehnika un
īpaša uzmanība jāpievērš arī katetra
novietojumam, kā arī jāpārbauda tie
katetri, caur kuriem bieži tiek ievadītas
dažādas zāles, jo, kā esam noskaidrojuši,
regulāra katetra izmantošana palielina
flebīta attīstības risku [3]. Pirms katetra
ievietošanas ir jāizvēlas piemērotākais tā lielums, lai izvairītos no kaniles
izraisītas berzes, rūpīgi jāizvēlas vieta,

kur ievadīt katetru, kā arī pēc tā ievietošanas ir nepieciešams pareizi un kārtīgi to nostiprināt, lai novērstu katetra
izkustēšanos. Pēc noteikta laika katetrs
jānomaina, piemēram, ja tas ir izkustējies un nav stabils, ja ap to ir izveidojies
vai veidojas iekaisums vai ja katetrs ir
aizsērējis, netīrs.
Savukārt pacienta pienākums ir
ziņot ārstējošajam personālam par to,
ja ir radušās kādas nepatīkamas izjūtas, piemēram, sāpes katetra apvidū,
kā arī pieprasīt katetra izņemšanu vai
nomainīšanu, ja tas asinsvadā atrodas
jau vairāk nekā trīs dienas. Pacientam
ir jāuzņemas atbildība par iespējamām
sekām, ja pats tīši ir izkustinājis vai
izņēmis ievietoto katetru, kā arī pašam
pacientam ir jāievēro higiēnas nosacījumi, lai novērstu baktēriju iekļūšanu
organismā.

Kā ar to tikt galā?
Tradicionālie simptomi katetra ierosināta virspusējā flebīta atpazīšanai
ir sāpes, ādas apsārtums, pietūkums,
karsējoša sajūta iekaisušo vēnu apvidū
un paaugstināta temperatūra (retāk) [5].
Viegls flebīts parasti ir pašlimitējošs.
Tomēr visos flebīta gadījumos obligāti
ir jāizņem perifērais venozais katetrs
(ja pacienta stāvoklis to neļauj, tad jāievieto jauns katetrs citā lokalizācijā).
Konsultējoties ar ārstu, traumētai ekstremitātei nepieciešams piemērot miera

stāvokli, izmantot antiseptiskas kompreses vai gēlus, kā arī ārsta uzraudzībā
iekšķīgi lietot pretiekaisuma līdzekļus
un antikoagulantus (viela, kas kavē asins
recēšanu), lai mazinātu iekaisumu un
remdētu flebīta izraisītās sāpes [7].

Secinājumi
Katetra nepareizs novietojums,
higiēnas neievērošana un ilgstoša
katetra lietošana ir riska faktors flebīta
attīstībai, tādēļ medicīnas personālam
ir nepieciešams ievērot higiēnas pamatprincipus un katetra lietošanas nosacījumus. Pacientam ir jānes atbildība par to,
lai katetrs netiktu izkustināts vai izrauts,
un vienmēr jāinformē medicīnas personāls, ja kas tāds gadījies, kā arī jāinformē
personāls par nepatīkamām sajūtām, ja
tādas rodas medicīniskās aprūpes laikā.
Vienmēr nepieciešams pārliecināties,
vai ievietotais katetrs ir stabils, jo tas
var būt kā iemesls asinsvada sieniņas
bojājumam, kas savukārt var izraisīt
tromboplastisko vielu un trombocītu
aktivāciju, veicinot asins recēšanu un
katetrizētās vēnas nosprostojumu.
Rezultātā ievades vietā var veidoties
medikamentu šķidrumu noplūde un
infiltrācija apkārtējos audos, kas noved
pie flebīta veidošanās.
Perifērais, ar katetru saistītais flebīts
ir bieži sastopama un nozīmīga problēma
klīniskajā praksē, un ir svarīgi, lai katrs
spētu to saprast un censtos novērst.�

KOMENTĀRS
Manuprāt, raksts kā pirmie soļi medicīnisko
publikāciju sagatavošanā un publicēšanā ir
sasniedzis savu mērķi, un tā autore noteikti
būs ieguvusi labu pieredzi un rūdījumu tālāko, augstākas kvalitātes materiālu radīšanā.
Tēma patiešām ir pietiekoši aktuāla un, cik
man zināms, maz apspriesta konferencēs,
klīniskajās sēdēs un ikdienas praksē. Pieļauju, ka intravenozo katetru izraisīts flebīts
bieži netiek diagnosticēts, tāpēc arī praksē
par to runā un ar to saskaras retāk, nekā
varētu spriest pēc šajā un arī citos rakstos
minētās incidences rādītājiem. Tas varētu
būt šī raksta pozitīvais ieguldījums studentu
izglītošanā – atgādināt par šādas problēmas
esamību un biežumu, kā arī rosināt tālāku

informācijas apkopošanu un klīnisko izpēti.
Raksta autoram un visiem lasītājiem ieteiktu
medicīniskās informācijas meklēšanā, analīzē un rakstu gatavošanā izmantot starptautiski atzītas datubāzes, kā, piemēram,
Pubmed vai Cochrane, kurās visbiežāk tiek
ievietota aktuāla, pārbaudīta un uz pierādījumiem balstīta informācija. Piemēram, par
šo tēmu Cochrane datubāzē ir pieejams
2019. gada raksts, kurš norāda uz to, ka
šobrīd trūkst pierādījumu, lai rekomendētu rutīnā mainīt intravenozos katetrus pēc
kāda konkrēta laika perioda, piemēram, trīs
dienām pēc ievietošanas. Pārskata autori
secina, ka katetra nomaiņa būtu rekomendējama tikai pēc klīniskām indikācijām, ne-

vis iepriekš noteikta laika intervāla. Tālāk
komentējot man uzticēto rakstu, jāsaka, ka
diskutabla ir minētā prakse flebīta ārstēšanā
izmantot antiseptiskas kompreses, savukārt
ar katetru saistītas infekcijas gadījumā būtu
pieminama antibiotiku terapija. Kopumā
raksts aktualizē svarīgu un bieži par zemu
novērtētu klīnisku problēmu, kuras novēršanā būtiska loma ir gan ārsta, gan māsas,
gan paša pacienta zināšanām un rīcībai.
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Vai mūsdienās
nomirt ir viegli?
Arturs Avstreihs
RSU Medicīnas fakultāte,
6. gada students

P

ar to, kā nomirt viegli un bez
ciešanām, cilvēki sāka domāt
jau sen. Pirmo reizi sengrieķu
valodas lietvārds “euthanatos” tiek
lietots 3. un 4. gadsimtā pirms mūsu
ēras. Tā, piemēram, kādā Menandra
lugā valdnieks Dionīss saka: “Vienīgais nāves veids, ko es vēlos, un tā ir
vienīgā iespējamā “labā nāve” (euthanatos) – ēdot gulēt uz muguras ar
visiem saviem daudzajiem tauku ruļļiem, knapi spējīgs izrunāt kaut vienu
vārdu vai paelpot, pateikt: “Es mirstu
ar baudu” [1]”. Tomēr mūsdienās ar
vārdu “eitanāzija” tiek saprasts kaut
kas cits, kā arī arvien aktuālākas kļūst
diskusijas par t.s. asistēto pašnāvību.
Šī raksta mērķis ir sniegt īsu ieskatu
par abām praksēm, to atšķirībām un
aktuālām diskusijām.

Kāpēc daļa cilvēku
apsver eitanāziju vai
asistētu pašnāvību?
Pateicoties medicīnas un tehnoloģiju attīstībai, cilvēki retāk mirst
ātri un negaidīti. Kā liecina ASV dati,
ap 80% amerikāņu par vēlamo miršanas vietu uzskata mājas, toties ap
60% nāves gadījumu notiek slimnīcās un ap 20% – citās veselības aprūpes iestādēs (piemēram, hospisā) [2].
Ar daudzām smagām slimībām, ar
kurām agrāk pacients ātri gāja bojā,
tagad var dzīvot gadiem un pat desmitiem gadu ilgi. Toties garāka dzīvildze automātiski nenozīmē garāku
laimīgu dzīvi. Medicīna spēj atvieglot daudzas fiziskās ciešanas, piemērām, sāpes, tomēr ne visas ciešanas
ir fiziskas.
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Žurnālā JAMA 2016. gadā publicētie dati par attieksmi pret eitanāziju un
asistēto nāvi ASV, Kanādā un Eiropā
rāda, ka visbiežāk kādu no šīm iespējām izvēlas pacienti ar vēzi (75%) un
kā galvenos iemeslus min autonomijas
(90-91%) un cieņas (52-76%) zudumu,
ķermeņa funkciju kontroles zudumu
(48-51%), apgrūtinājumu ģimenei (1453%), neadekvātu sāpju kontroli (2549%), ar ārstēšanu saistīto finansiālo
slogu (3-9%) un citus faktorus [3]. Kā
redzams no šiem datiem, fiziskie simptomi ir būtisks, bet nebūt ne visizplatītākais iemesls, kāpēc cilvēki izvēlas
eitanāziju vai asistēto pašnāvību.

Kas ir eitanāzija un
asistētā pašnāvība?
Vienkāršotā veidā, eitanāzija ir
pacienta dzīves izbeigšana ar nolūku
atbrīvot viņu no ciešanām. Pastāv
dažādi eitanāzijas veidi, bet valstīs,
kur šī prakse ir legalizēta, ar eitanāziju
galvenokārt saprot aktīvu labprātīgu
eitanāziju (angliski – active voluntary
euthanasia). Ir valstis, kurās pastāv arī
nedz labprātīgā, nedz nelabprātīgā eitanāzija (angliski – nonvoluntary euthanasia), un vairākās valstīs tiek praktizēta

asistētā pašnāvība (angliski – assisted
suicide). Zemāk tiek aplūkots katrs no
šiem jēdzieniem.

Aktīva labprātīga
eitanāzija
Ar aktīvu labprātīgu (angliski –
voluntary) eitanāziju saprot situāciju,
kad ārsts vai cits medicīnas personāls
pēc lemtspējīga pacienta pārliecinošas
brīvās gribas paušanas, ievada (parasti
intravenozi) miega zāles, muskuļu relaksantus vai to kombināciju, kā rezultātā
pacients aizmieg, apstājas elpošana un
iestājas pacienta nāve. Valstīs, kur eitanāzija ir legalizēta, tiek praktizēts pārsvarā šis eitanāzijas paveids. Tādējādi
ar vārdu “eitanāzija” galvenokārt saprot
aktīvu labprātīgu eitanāziju.

Nedz labprātīga, nedz
nelabprātīga eitanāzija
Nedz labprātīgas, nedz nelabprātīgas eitanāzijas gadījumā pacients atrodas bezsamaņā vai nav lemtspējīgs
citu apsvērumu dēļ (piemērām, mazgadīgs bērns vai persona ar psihisko
stāvokli, kas rada kognitīvas funkcijas
traucējumus).

Ar daudzām smagām slimībām,
ar kurām agrāk pacients ātri
gāja bojā, tagad var dzīvot
gadiem un pat desmitiem gadu
ilgi. Toties garāka dzīvildze
automātiski nenozīmē garāku
laimīgu dzīvi.

Šādos gadījumos pacients nav spējīgs apzinīgi un pārliecinoši izteikt
savu gribu nedz par dzīves turpināšanu, nedz tās izbeigšanu, tādēļ
šo eitanāzijas veidu angliski apzīmē
ar vārdu “nonvoluntary”, ko latviski
varētu interpretēt kā “nedz labprātīga,
nedz nelabprātīga”. Šādā gadījumā
lēmumu par eitanāziju pieņem pilnvarota persona (piemērām, sieva vai
vīrs). Kaut gan šis eitanāzijas veids nav
ļoti izplatīts, tas tiek praktizēts valstīs,
kur ir atļauta bērnu eitanāzija, proti,
Beļģijā un Nīderlandē [4].

Asistētā nāve
jeb asistētais suicīds
Atšķirībā no eitanāzijas, asistētās
nāves gadījumā persona, kuras darbības rezultātā iestājas nāve, ir nevis
ārsts, bet pats pacients, un tā ir principiāla atšķirība no bioētikas skatupunkta. Pacients pats pieņem lēmumu
un pats to īsteno. Ārsta loma šajā
gadījumā ir nodrošināt pacientu ar
nepieciešamo informāciju un izrakstīt medikamentu, parasti letālas devas
miega zāles. Asistētā nāve notiek tikai
ar lemtspējīga pacienta pārliecinoši
paustu brīvo gribu, ievērojot striktus atlases nosacījumus, kas katrā no
jurisdikcijām nedaudz atšķiras.

Dzīves nobeiguma
aprūpe
Bez eitanāzijas un asistētās pašnāvības pastāv jau sen akceptētas un ikdienā
pielietotas prakses, ko dēvē par dzīves
nobeiguma aprūpi. Tas iekļauj:
Atteikšanos no aktīvas ārstēšanas.
Pacients var izvēlēties atteikties no
ķīmijterapijas, kuras dēļ rodas blaknes, bet slimība joprojām progresē.
Tomēr atteikšanās no ārstēšanas visnotaļ paātrinās nāves iestāšanos.
Pretsāpju terapijas eskalāciju.
Kāpinot opioīdu (narkotisko pretsāpju
līdzekļu) devas, mēģina panākt adekvātu sāpju kontroli, bet tajā pašā laikā
viena no opioīdu blakusparādībām
ir elpošanas depresija, kā rezultātā
pacients var nomirt.
Terminālo sedāciju. Ne vienmēr
izdodas panākt adekvātu sāpju un citu
simptomu kontroli pat ar maksimāli
eskalētu ārstēšanu. Šajos gadījumos
var apsvērt terminālo sedāciju –
pacientam nepārtraukti tiek ievadīts
sedatīvs medikaments, kurš uztur viņu
pastāvīgā miegā jeb t.s. “medikamentozā komā” līdz pat nāves brīdim, tādējādi atbrīvojoties no ciešanām dzīves
nobeiguma fāzē [5].

Salīdzinot eitanāziju un asistēto
pašnāvību ar dzīves nobeiguma aprūpi,
var izdalīt gan kopīgo, gan atšķirīgo.
Kopīgais ir tas, ka gan eitanāzijai/
asistētai nāvei, gan dzīves nobeiguma
aprūpei ir potenciāls paātrināt nāves
brīdi, kā arī tās abas var būt gan labprātīgas (voluntāras), gan nelabprātīgas
(nevoluntāras). Atšķirīgs savukārt ir
nāves cēlonis. Eitanāzijas vai asistētas
pašnāvības gadījumā nāves iemesls ir
skaidrs un likumsakarīgs – pacients
saņēma medikamenta letālo devu un
nomira. Dzīves nobeiguma aprūpes
gadījumā tik skaidras saiknes nepastāv. Kaut gan pacients var nomirt no
terminālās sedācijas, tas nav pašmērķis, bet komplikācija. Tādējādi dzīves
nobeiguma aprūpes izvēles atšķiras no
eitanāzijas un asistētas pašnāvības gan
nolūku, gan cēloņu ziņā.
Lai ilustrētu situāciju, kurā varētu
tikt pielietota dzīves nobeiguma
aprūpe, iedomāsimies pacientu ar
agresīvu resnās zarnas vēzi, multiplām metastāzēm aknās, iegurnī un
izplatību uz limfmezgliem, kuram
paredzētā 5 gadu dzīvildze nepārsniedz 10% varbūtību. Ķīmijterapija
un citas ārstēšanas metodes nelīdz,
pacienta stāvoklis paliek arvien sliktāks, pieaug sāpes, kuru dēļ jāpaaugstina opioīdu devas.
>>>>
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<<<< Parādās kuņģa-zarnu trakta traucējumi – aizcietējumi mijas ar caureju,
uz ķīmijterapijas fona progresē slikta
dūša un vemšana. Ārstējošais ārsts
uzskata, ka pacientam palicis dzīvot
vien dažas nedēļas, kuru laikā simptomi
tikai progresēs. Pacients atsakās no ēšanas, ir nomākts un cieš gan fiziski, gan
emocionāli bez reālām izredzēm uz
izveseļošanos.
Šajā etapā iestājas dzīves nobeiguma
fāze, kad aprūpes plānā jāparedz ne tikai
slimības ārstēšana, kura visnotaļ nerezultēsies ar izveseļošanos, bet arī jālemj
par ārstēšanas turpināšanu vai pārtraukšanu, tās mērķa maiņu, atsāpināšanas metodēm, sedācijas izmantošanu.
Ārsti un pacienti jau šobrīd ikdienā
lemj par šo metožu pielietojumu. Dzīves nobeiguma aprūpe ir leģitīma un
ir daļa no ārsta ikdienas darba, tāpēc
ir diezgan grūti saprast eitanāzijas un
asistētās pašnāvības pretinieku argumentu par to, ka legalizējot kādu no
šim praksēm, ārsts uzņemas “dieva”
lomu. Starp abām praksēm (asistēto
pašnāvību/eitanāziju un dzīves nobeiguma aprūpi) pastāv zināma mēra
kontinuitāte – abas prakses ir saistītas
ar izvēlēm, kuru mērķis ir mazināt ciešanas un kuru gala iznākums ir nāve.
Liela daļa pacientu dod priekšroku
dzīves nobeiguma aprūpei, bet neliela
daļa dažādu apsvērumu dēļ par vislabāko izvēli uzskata eitanāziju vai asistētu pašnāvību.

Eitanāzijas
un asistētas nāves
tiesiskais regulējums
Šobrīd eitanāzija vai asistēta nāve
ir legalizēta Šveicē, Nīderlandē, Beļģijā,
Luksemburgā, Kolumbijā, Kanādā un
dažos ASV štatos. Beniluksa valstīs,
Kanādā un Kolumbijā likumīgas ir
abas prakses, savukārt Šveicē un ASV
– tikai asistētā pašnāvība. Šveice bija
pirmā valsts, kur referenduma ceļā tika
atļauta asistētā nāve 1942. gadā. Tā joprojām ir vienīgā vieta, kur šo pakalpojumu var saņemt arī ārzemnieki.
Eitanāzijas un asistētās pašnāvības
sastopamība minētajās valstīs svārstās 0,3-4,6% robežās no visu nāves
gadījumu skaita. Interesanti atzīmēt
arī to, ka Nīderlandē atteikumu biežums sasniedz 38%, bet 39% gadījumu pacients nomirst, nesagaidot
apstiprinājumu vai noraidījumu [6].
Nosacījumi, pie kuriem eitanāzija
vai asistētā pašnāvība tiek pieļauta,
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atšķiras katrā no valstīm gan attiecībā
uz pacienta minimālo vecumu, diagnozi,
fiziskām un nefiziskām ciešanām, laiku
no eitanāzijas vai asistētas nāves pieprasījuma līdz tās veikšanai, gan pacienta
lemtspēju. Lielākoties visās valstīs
minimālais vecums ir 18 gadi, izņemot Nīderlandi (12 gadi), Beļģiju, Šveici
un Montanas štatu, kur neesot strikta
vecuma ierobežojuma. ASV un Kolumbijā nepieciešamais kritērijs ir slimības
terminālā stadija (ASV – paredzētā dzīv
ildze mazāka par 6 mēnešiem), savukārt
Eiropā šāda prasība pastāv tikai Beļģijā
bērnu eitanāzijas gadījumos. Gaidīšanas periods ir noteikts lielākajā daļā
valstu un svārstās no 48 stundām līdz
1 mēnesim, kas nav gluži birokrātiska
procesa sekas, bet drīzāk zināmā mērā
aizsargmehānisms, lai pārliecinātos, ka
personas nodoms nav spontāns un uz
emocijām balstīts.

Latvijas
Ārstniecības
likumā vārds
eitanāzija,
asistēta nāve
vai kaut kas pēc
nozīmes līdzīgs
pieminēts netiek.
Situācija ar eitanāzijas un asistētās nāves legalizāciju pasaulē mainās
samērā strauji. Piemēram, šī gada februāra beigās Portugāles parlaments
nobalsoja par abu prakšu legalizāciju [7].

Aptuveni ap to pašu laiku, Vācijas
augstākā tiesa atcēla asistētās nāves
aizliegumu, kas bija spēkā kopš 2015.
gada un liedza ārstiem un specializētām iestādēm sniegt konsultācijas un
palīdzību dzīves izbeigšanas jautājumos nedziedināmi slimiem pacientiem.
Tiesa atzinusi, ka šāds aizliegums neatbilst konstitūcijai, jo cilvēka tiesības
iekļauj arī tiesības uz nāvi pēc paša
vēlēšanas [8].

Situācija Latvijā
Latvijas Ārstniecības likumā vārds
eitanāzija, asistēta nāve vai kaut kas pēc
nozīmes līdzīgs pieminēts netiek. Šādus
terminus neatrast arī Krimināllikumā.
Tomēr cilvēki mirst arī mūsu valstī, un
jautājumi par eitanāzijas vai asistētas
nāves legalizēšanas nepieciešamību ik
pa laikam tiek apspriesti publiskajā vidē.
Platformā “Manabalss.lv” pat ir izveidota iniciatīva par eitanāzijas legalizēšanu, un šī raksta tapšanas brīdī savākti
jau 7173 paraksti (18.02.2020.) [9].

Vienu no skaļākajiem publisko diskusiju viļņiem izraisīja 45 gadus veca
pacienta Viestura Bundžas stāsts. 2014.
gadā viņam diagnosticēja ātri progresējošu pēdējās stadijas mēles saknes vēzi.
Neskatoties uz vairākām operācijām un
ķīmijterapijas kursiem, slimība progresēja. Viesturs nevarēja ēst parasto pārtiku, zaudēja 30 kg svara, mocījās ar
sāpēm, ko nevarēja pilnīgi kupēt ar narkotiskiem līdzekļiem. Intervijā Latvijas
Sabiedriskajiem medijiem viņš stāstīja:
“Es no rīta pamodos ar šausmām, ka es
vispār esmu pamodies. Es gāju gulēt ar
cerību, ka nepamodīšos.” [10] Viesturs
negribēja nomirt ciešanās, tāpēc sāka
lūgt sabiedrības palīdzību, lai veiktu
asistēto pašnāvību Šveices klīnikā Dignitas. Līdzekļi tika saziedoti, bet diemžēl stāsts beidzās traģiski un pēc neilga
laika Viesturs Bundža devās mūžībā,
nesagaidot braucienu uz Šveici.
Neskatoties uz to, ka diskusijas
notiek, nopietnu pētījumu par iedzīvotāju un ārstu attieksmi pret šo jautājumu joprojām nav, tāpēc ir grūti spriest,

cik lielā mērā Latvijā šo ideju atbalsta.
Pagājušajā gadā RSU docenta Ivara Neidera vadībā tika izstrādāts neliels pilotpētījums, kura mērķis bija noskaidrot
ārstu-rezidentu attieksmi pret eitanāziju
un asistēto nāvi. No iegūtajiem datiem
izriet, ka lielākā daļa (60,3%) rezidentu
daļēji vai pilnībā atbalsta aktīvās labprātīgās eitanāzijas legalizāciju Latvijā.
Asistēto pašnāvību atbalsta nedaudz
mazāk kā puse respondentu. Interesanti
ir tas, ka lielākā daļa ir gatava atbalstīt
aktīvu labprātīgu eitanāziju, bet tikai
pie nosacījuma, ka pacientam ir fiziskas
ciešanas.
Attiecībā uz šīs tēmas pētīšanu
Latvijas populācijā priecīgā ziņa ir tā,
ka nesen RSU zinātnieki ir ieguvuši
Latvijas Zinātnes padomes grantu projekta “Memento mori” īstenošanai [11],
kura ietvaros plānots pētīt arī jautājumu par iedzīvotāju un veselības aprūpes profesionāļu attieksmi pret asistēto
nāvi. Cerams, ka tas kvalitatīvi saviļņos
jaunas, datos balstītas publiskās diskusijas, tai skaitā politiskajā līmenī.�

Mūsdienās cilvēki arvien biežāk aizdomājas par
savām vēlmēm, paškontroli, pašnoteikšanos, kas
ietver arī savas dzīves beigas un to veidu. Eitanāzija un ārsta asistētā pašnāvība ir sabiedrībā
periodiski diskutēta tēma, jo Latvijā tās nav pieejamas, bet tēmai piemīt skandalozuma efekts, jo
izpratne sabiedrībā, kā arī profesionāļu vidū nav
pietiekama. Nāve un ciešanas mūsdienās nav
pieņemamas, tāpēc katrs cilvēks būtu pelnījis
nomirt ar cieņu, komfortā. Taču par nāvi mūsu
sabiedrībā nav pieņemts domāt un runāt ar savu
ģimeni, sev tuvajiem cilvēkiem. Sabiedrības attieksme šajā jautājumā ir ļoti dažāda, bieži vien
noraidoša līdz brīdim, kad kāds pats nesastopas
ar šādu situāciju.
Rakstā aplūkotā tēma ir nozīmīga, taču lai to uztvertu, vajadzētu sākumā definēt, uz kurām cilvēku grupām, slimībām tas attiecās – kuri pacienti ir
potenciāli kandidāti eitanāzijas vai ārsta asistētās
pašnāvības saņemšanai un kuri ir nevoluntārās
eitanāzijas jeb – medicīnā tas ir – terapijas atcelšanas potenciālā grupā.
Meklējot informāciju par aprūpi dzīves nogalē,
nāvi, pacienta vēlēšanos un eitanāziju, ir dažādi

aspekti šīm tēmām – juridiskais, ētiskais, filozofiskais un medicīniskais, kas rada informācijas
disonansi. Termini, ko lieto jurisprudencē, var būt
atšķirīgi no tiem, ko lieto medicīnā. Liela daļa no
tiem nav latviešu valodā pieņemti un akceptēti.
Tāpēc arī mūsu literatūrā atšķiras tulkojumi, jo
tās ir katra autora interpretācijas. Medicīnā vairs
nerunā par voluntāro un nevoluntāro eitanāziju,
ko joprojām pielieto jurisprudencē. Bet Latvijā šī
sfēra, lai visiem būtu skaidrs, par ko runājam, ir
sākuma stadijā.
Pats svarīgākais, kas būtu jāapzinās, ir, ka mums
katram, nevis mūsu radiniekam ir tiesības izvēlēties par sevi, ne tikai kā vēlamies vai nevēlamies
būt ārstēti, bet arī kā kritiskā brīdī, kad kā persona tikai ciešam no modernās medicīnas, varam
neciešot nomirt. Veids – ar eitanāzijas vai ārsta
asistētās pašnāvības, vai paliatīvas sedācijas palīdzību – būs atkarīgs no noteicošā stāvokļa un
slimības. Jo ārsta pienākums ir ne tikai saglabāt
dzīvību, bet arī nepagarināt nāvi!

4. Singer P. Practical Ethics (3rd ed), p. 187,
Cambridge University Press, 2011.

7. Portugal lawmakers vote to allow euthanasia for
terminally ill. 2020.02.20.

KOMENTĀRS
Artura Avstreiha raksts sniedz precīzu un kodolīgu
ieskatu jautājumā par asistēto nāvi, kas, manuprāt, būs noderīgs ne tikai studējošajiem, bet arī
veselības aprūpes jomas profesionāļiem. Lai gan
ar asistēto nāvi saistītie jautājumi periodiski nonāk
sabiedrības uzmanības lokā, daudzi šajā diskusijā lietotie jēdzieni joprojām tiek pārprasti. Dažkārt
tiek norādīts, ka jautājums par asistētās nāves (eitanāzijas vai asistētās pašnāvības) legalizēšanu ir
nebūtisks, jo tas skar tikai nelielu skaitu pacientu.
Taisnība, valstīs, kurās eitanāzija vai asistētā pašnāvība ir legalizētas, šādā – pašu izvēlētā – nāvē
mirst pavisam neliela daļa cilvēku. Tomēr no tā neizriet, ka par šo problēmu nebūtu jārunā. Pirmkārt,
tas, ka, piemēram, nieres transplantācija ir nepieciešama tikai nelielai daļai cilvēku, nenozīmē, ka ar
transplantāciju saistītie ētiskie un citi jautājumi kļūst
nebūtiski. Otrkārt, pats jautājums ir ētiski neskaidrs,
tāpēc mums kā sabiedrībai ir jāsaprot, kāda ir mūsu
attieksme pret asistēto nāvi. Un Artūra raksts ir vēl
viens iegansts par to domāt un diskutēt.
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Dr. phil., RSU Humanitāro zinātņu katedra
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Valdis Ģībietis
Ārsts rezidents internists,
RSU, 3. gads

V

ai esat kādreiz sapņojuši
par spēju ceļot atpakaļ laikā
uz kādu vēsturisku brīdi,
lai redzētu, kas notiek aiz rāmjiem
nekustīgām melnbaltām fotogrāfijām, kas nereti ir vienīgie mums pieejamie liecinieki, lai pavērtu skatu uz
sen pagājušiem laikiem? Vai nebūtu
brīnišķīgi paņemt dažu dienu atvaļinājumu, piemēram, pirms viena
gadsimta – uz 1920. gadu?
Es pilnīgi noteikti būtu gatavs iztērēt daudz naudas, ja kāds man piedāvātu
turp-atpakaļ biļeti šādam piedzīvojumam. Taču šo romantisko nomoda
sapņu laikā es nevaru arī aizmirst, ka
tomēr esmu ārsts. Kad dodamies tūrisma
braucienā jauki pavadīt laiku ārzemēs,
it īpaši, ja iecerētā zeme atrodas krietni
tuvāk ekvatoram un ceļojuma plānā
ietilpst vietējās virtuves baudīšana,
nedrīkst piemirst par medicīnas piederumu paciņas sagatavošanu. Tas palīdzēs tikt cauri sveikā pēkšņi streikojoša
vēdera, alerģiskas reakcijas vai galvassāpju gadījumā, kā arī atvieglos ciešanas
pie negaidīti noārdītas papēžu ādas, ja
pirmo reizi uzvilktie jaunie pārgājiena
apavi izrādīsies ne tik ērti kā vakar veikalā. Savukārt, ja pārsteigtu nopietnāka
slimība, mūs nogādātu tuvākajā slimnīcā, kur mēs, cerams, izbaudītu 21. gadsimta medicīnas labumus.
Bet kas notiktu, ja mēs saslimtu
laika ceļojumā 1920. gadā? Jā, Covid19 mums nedraudētu vēl veselu gadsimtu, toties citas, krietni nāvējošākas
ķezas mūs gaidītu ar atplestām rokām.
Tobrīd Eiropa bija nupat izspiesta caur
četru gadu gaļasmašīnu ar nosaukumu
Pirmais pasaules karš – ja lodes un
lādiņi cilvēku nepiebeidza, tad talkā
laipni nāca dizentērija un tīfs. Ja ar
to nebija gana, tad 1918. gadā pasaule
piedzīvoja neierasti nāvējošu gripas
pandēmiju, tā saucamo spāņu gripu,
kas nogalināja 50 līdz 100 miljonus
cilvēku [1]. Salīdzinājumam – karā bojā
gāja “nieka” 15 miljoni [2].
1920. gadā Latvija noslēdza Neatkarības kara pēdējās nodaļas. Vienalga, kurā
pusē – latviešu kontrolētajā valsts daļā
vai Sarkanās armijas, vācu vai Bermonta okupētajā teritorijā – nopietna
saslimšana būtu ļoti neveiksmīgs
notikums. Kara laika bads, infekcijas
un briesmīgie sociālie apstākļi, kā arī

ievainoto pārpildīti hospitāļi neizklausās iedrošinoši. Bet, pat ja mēs aizmirstu
šo kara ārprātu un pievērstu uzmanību
tikai tā brīža medicīnas progresam,
kādas būtu mūsu izredzes izdzīvot plaši
pazīstamas slimības, kuras mūsdienās
ierindojas starp biežākajiem hospitalizācijas iemesliem?
Tālāk aprakstītie neiepriecinošie klīniskie scenāriji ir izveidoti,
balstoties
jaunākajos
ārstniecības
ieteikumos, kas publicēti devītajā pārskatītajā izdevumā sera Viljama Oslera
un Tomasa Makkreja grāmatai “Medicīnas principi un prakse”, kas izdota
1921. gadā [3]. Sers Viljams Oslers, pazīstams arī kā modernās medicīnas tēvs,
būs dzirdēts vārds medicīnas studentiem. Ja ne – iegūglējiet, viņš ir slavens
kanādiešu ārsts. Jāsaprot, ka tālāk
aprakstītais attiecas uz to, kas notiktu
savam laikam modernā, progresīvā ārstniecības iestādē. Ķersimies klāt mūsu
kapeņu stāstiņiem!

Pneimonija
Kas notiktu, ja jums pēkšņi sāktos
drudzis, klepus ar krēpām, elpas trūkums un sāpes krūškurvī pie dziļas
ieelpas un klepojot? Ārsts baltā halātā
ar lietišķu uzvalku zem tā jūs izmeklētu un dzirdētu čirkstošus trokšņus
plaušās caur savu stetoskopu. Jums
pat varētu rasties tas gods nostāties
rentgena aparāta neredzamo staru
ceļā. Ārsts uzvilktu savus svina cimdus un virsvalku, lai vizualizētu jūsu
plaušas reālajā laikā. Viņš (jā, viņš –
sieviešu dzimuma ārstes jūs nesatiktu)
redzētu nejauku tumšāku apvidu
vienā no plaušām – tur, kur sāpīgums.
“Apsveicu! Esmu apstiprinājis lobāru
pneimoniju,” būtu viņa slēdziens. Tas
ir plaušu karsonis jeb iekaisums, ko
parasti izraisa bakteriāla infekcija.
Mēs runājam par slimību, ko literatūrā angliski pēc Oslera ierosinājuma
tolaik trāpīgi dēvēja par “Captain of the
Men of Death” jeb nāves vīru kapteini.
Viens
no
vadošajiem
slimības
ierosinātājiem
jau
bija
atklāts
aptuveni
35
gadus
agrāk – mikrobs ar nosaukumu Streptococcus pneumoniae jeb pneimokoks.
Ja jūs būtu nonākuši visai smalkā
slimnīcā, jūsu asinis un krēpas tiktu
nodotas laboratorijai, lai atrastu pneimokoku. Būtu iespējama arī papildus analīžu veikšana, lai noskaidrotu
tā tipu. Šīs analīzes veiktu, injicējot
jūsu krēpas nabaga laboratorijas peles

vēderā un izdalot šķidrumu no tā dažas
stundas vēlāk. Tā saucamais 1. tips
būtu eksperimentālā kārtā ārstējams
ar jaunu metodi – antistreptokoku
serumu. Domājams, ka cīņu nomocītajā, tik tikko no bermontiešiem atbrīvotajā Rīgā 1920. gada sākumā šādu
terapiju jūs nesaņemtu.
Pamatā jums nozīmētu gultas
režīmu, iespējams, pat brīžiem ārā, lai
ļautu svaigam gaisam iekļūt jūsu plaušās. Karsta ūdens maiss jeb termofors
sildītu kājas, bet drudzi atvieglotu
auksti pārklāji un vēsa ūdens vanniņas. Jūsu vēdera izeju nodrošinātu
kalomels (dzīvsudraba hlorīda minerāls) vai klizmas (šķiet, ka ārsti tolaik
īpaši uzsvēra aktīvas vēdera izejas
nozīmi daudzu slimību ārstēšanā). Tas
nav labs ārsts, kurš nespēj mazināt
sāpes, tādēļ jūsu labsajūtu veicinātu
ar ledus maisiem (vai karstuma maisiem); ja ar to nepietiktu – kodeīna,
morfīna vai pat heroīna injekcijām.
Šīs zāles arī mazinātu klepu. Mūsdienās cilvēkiem ar drudzi mēs parasti
dodam
intravenozus
šķīdumus.
Tolaik tos ievadīja zemādā, jo perifērie venozie katetri vēl nebija ienākuši
medicīnas praksē. Asinsrites traucējumu – zema asinsspiediena un vāja
pulsa – gadījumā dažas vecmodīgas
“intensīvās terapijas” pieejas būtu
injekcijas ar augu valsts medikamentiem – strofanta, uzpirkstītes (digitalis)
preparātiem, atropīnu, kofeīnu, kā arī
modernāko epinefrīnu jeb adrenalīnu, kas vēl joprojām ir neatņemama
sastāvdaļa neatliekamajā palīdzībā.
Pārsteidzošā kārtā arī pazīstamā
detektīvromānu inde strihnīns bija
pielietojams līdzeklis. Zaudēta šķidruma aizvietošanai viens no variantiem bija arī silta sālsūdens ievade
caur taisno zarnu, lai stabilizētu asinsriti. Ja ap plaušu uzkrātos pietiekami
daudz iekaisuma radīta vai strutaina
šķidruma, to punktētu un atsūknētu
pēc nepieciešamības.
Daudzos stāstos par viduslaiku
medicīnu šķiet, ka ārstniecības personas bija aizrāvušās ar universālu
pieeju visu slimību vai sūdzību ārstēšanā – asins nolaišanu. Šī burvīgā
metode 1920. gadā joprojām bija populāra. Grāmatas “Medicīnas principi
un prakse” autori norāda, ka “mēs to
pielietojam daudz vairāk nekā pirms
dažiem gadiem, bet biežāk slimības
vēlākās stadijās nekā agrīni”, atzīmējot
izteiktu sirds paplašināšanos kā biežu
iemeslu. 			
>>>>
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Patiešām gadījumā, kad plaušas ir pildītas ar materiālu, kuram
tajās nevajadzētu būt, labajai sirds
pusei ir grūti sūknēt asinis caur tām,
tādēļ asins tilpuma pazemināšana
var sniegt īsu atvieglojumu, samazinot asins sastrēgumu. Mūsdienās šo
darbu paveiktu diurētiķi – zāles, kas
pastiprina urināciju, lai izvadītu lieko
šķidrumu.
Līdz šim jūs, iespējams, būsiet
pamanījuši, ka šajā stāstā pietrūkst
viena, paša galvenā, ārstēšanas veida
– jūs nesaņemtu antibiotikas, lai
nogalinātu baktērijas plaušās, jo tās
vēl nebija izgudrotas. Būtu jāgaida
divas desmitgades līdz pirmo pneimokoku pneimoniju ārstējošo antibakteriālo zāļu – sulfapiridīna un
penicilīna – ieviešanai. Jāteic, izcila
sakritība ar Otrā pasaules kara
sākumu. Līdz tam bakteriālas pneimonijas ārstēšana bija galvenokārt
atbalstoša, lai gan antistreptokoku
serums, uzsākot agrīni, varēja mazināt
1. tipa mirstību līdz pat 50 procentiem
1930. gadu vidū.
Jebkurā gadījumā – kādas bija
izredzes iziet no slimnīcas uz paša
kājām pirms 100 gadiem? Grāmata
skaidri un gaiši secina
– “pneimonija ir viena
no
nāvējošākajām
akūtajām slimībām”.
Vadošajās Amerikas
un Lielbritānijas slimnīcās mirstība bija
20%
cilvēkiem
vecumā no 21 līdz 30
gadiem un pat puse
virs 60 gadiem. Lai
padarītu mūsu ceļojumu laikā mazāk
pesimistisku,
grāmata skaidro, ka
“pneimonija ir pašlimitējoša slimība, un
pat
visnelabvēlīgākajos apstākļos tā var pārtraukties
pēkšņi un dabiski. Tātad labvēlīgos
apstākļos ar labu aprūpi un uzmanīgu
diētu daudzu ārstu pieredze dažādās zemēs rāda, ka pneimonija norit
noteiktā ilgumā un reizēm spontāni
beidzas trešajā vai piektajā dienā vai
turpinās līdz desmitajai vai divpadsmitajai”. Dabiskajā gaitā pneimonija
atrisinājās ar tā saucamo krīzi – pēkšņu drudža izbeigšanos.
Mūsdienās mirstība sadzīvē iegūtai pneimonijai svārstās no viena
procenta ambulatoriem pacientiem

līdz 20-25 procentiem smagos, hospitalizētos gadījumos [4]. Tā joprojām ir
starp vadošajiem iemesliem hospitalizācijai, un, kaut gan mūsu rīcībā ir
antibakteriāli medikamenti, pneimonija var kļūt par dzīvību apdraudošu
stāvokli, īpaši vecākiem cilvēkiem,
slimniekiem ar blakusslimībām vai
imūnsupresētiem pacientiem. Milzīga problēma 21. gadsimtā ir antibakteriālā rezistence, kas padara
ierastos līdzekļus neefektīvus. Tomēr
asins nolaišanas atgriešanās nav
sagaidāma.
Lai nu kā, 1920. gads nebija labs
laiks plaušu karsonim. Interesanti, ka
par iemeslu vairumam no 50 līdz 100
miljoniem nāvju 1918.-1919. gada gripas pandēmijā uzskata tās nāvējošāko
komplikāciju – mūsu labi pazīstamo
bakteriālo pneimoniju [5]. Tā paņēma
arī sera Viljama Oslera dzīvību 1919.
gada 29. decembrī. Vēsture izspēlē
savādus jokus – ir pagājis tieši gadsimts, un mūs sveic jauna, Covid-19,
pandēmija ar smagu vīrusa ierosinātu
pneimoniju kā galveno nāves cēloni.
Par laimi, mirstība nav ne tuvu salīdzināma ar spāņu gripu.

elementu jūsu neapskaužamajiem
apstākļiem. Zinot SA lasītāju vecuma
struktūru, maz ticams, ka šādas likstas
varētu drīzumā jūs piemeklēt, bet iztēlosimies ļaunāko.
Oslera grāmatā nav nodaļas par
miokarda infarktu. Tajā ir salīdzinoši
īss apraksts par Angina pectoris jeb
stenokardiju: stāvokli, kas saistīts ar
koronāro sirds slimību, proti, aterosklerotisku sašaurinājumu vai aizsprostojumu koronārajās artērijās – asinsvados,
kas apasiņo pašu sirds muskuli. Gan
slimības stabilās, gan akūtās formas
aprakstītas šajā nodaļā, ļaunāko scenāriju nosaucot par “smagu stenokardiju”
jeb Angina major, ko mūsdienās dēvētu
par akūtu koronāru sindromu – stāvokli
ar pēkšņi krasi samazinātu sirds muskuļa asinsapgādi. Viena no tā pamatizpausmēm ir miokarda infarkts (MI) jeb
sirdstrieka – sirds muskuļšūnu bojāeja.
Papildus klīniskajai ainai mūsdienu pirmās rindas diagnostikas rīks
MI gadījumā ir elektrokardiogramma
(EKG). Tolaik tā visticamāk netiktu
izmantota, jo raksturīgās EKG izmaiņas
infarkta gadījumā pirmo reizi aprakstīja
sekojošajā desmitgadē [6]. Būtu arī ļoti
neparocīgi sirdstriekas laikā likt jums
sēdēt krēslā ar plaukstām un kreiso pēdu
iegremdētu sālsūdens
spaiņos – pašlīpošie
elektrodi (lietiņas, ko
piestiprina pie krūškurvja un ekstremitātēm, pierakstot EKG)
vēl nepastāvēja.
Ja jums izdotos
izdzīvot līdz nonākšanai slimnīcā, jūs
turētu visstingrākajā
miera režīmā un censtos novērst jebkādu
satraukumu. Atsāpināšanai jūs saņemtu
amilnitrīta inhalācijas
vai morfīna injekciju, ja pirmais nepalīdzētu. Ja jūs mocītu elpas trūkums vai
āda ieņemtu zilganu nokrāsu, jūs, iespējams, pat saņemtu skābekļa inhalācijas.
Arī hloroforms – klasiska anestēzijas
viela – varētu lieti noderēt. Interesanti,
ka šīs metodes nav tālu no tā, ko neatliekamās medicīnas ārsts darītu pacientam ar akūtu koronāru sindromu 21.
gadsimtā – pirmās rindas līdzekļus,
vadoties pēc moderniem ārstēšanas
algoritmiem, apzīmē ar saīsinājumu
MONA – morfīns, skābeklis (oxygen) un
nitrāti. “A” nozīmē antiagregantus.

Ja jūsu stāvoklis neuzlabotos,
jūs novietotu tālākā slimnīcas
nodaļas galā, un medmāsas
atkārtoti nāktu taustīt jūsu
pulsu ar mērķi pārbaudīt,
vai joprojām esat dzīvi.
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Miokarda infarkts
Kas notiktu, ja, pastaigājoties pa
kara izpostītās Eiropas apdrupušajām
ielām vai medījot lieliniekus Latvijas
austrumos, jūs sajustu pēkšņu, spēcīgu
spiedošu sajūtu aiz krūšu kaula? Šīs
sāpes izstarotu uz kreiso roku, kaklu
un apakšžokli. Tās nepārietu miera
stāvoklī. Auksti sviedri lītu pār pieri,
jūs pārņemtu nāves bailes. Ja šīs izjūtas nebūtu gana šausminošas pašas par
sevi, tad apziņa, ka esat 1920., nevis
2020. gadā, piedotu papildus terora

Līdz 1920. gadam antiagregants
ar nosaukumu aspirīns bija pieejams aptieku plauktos jau divus gadu
desmitus.
Diemžēl neviens neapzinājās tā
antitrombotiskās – asins recekļu rašanos kavējošās – īpašības līdz pat 1950.
gadiem. Arī antikoagulanti (asins šķidrinātāji) vēl nebija atklāti.
Lai atbrīvotos no asins recekļa, kas
aizsprosto koronāro artēriju, un atjaunotu asins plūsmu, t.i., revaskularizētu to, nepieciešams vai nu izšķīdināt
recekli, ievadot trombolītisku vielu
(metode pirmo reizi izmantota 1958.
gadā), vai tikt cauri aizsprostojumam
no asinsvada iekšpuses un atvērt to,
pielietojot garu katetru un balonu. Šādu
procedūru sauc par perkutānu koronāru intervenci, kas pirmo reizi veikta
1977. gadā. 1986. gadā tika radīta īpaša
caurulīte jeb “stents”, ko atstāt iepriekš
aizsprostotajā vietā, lai noturētu to
atvērtu. 1920. gadā nekas no tā nebija
iespējams. Ja jūsu stāvoklis neuzlabotos, jūs novietotu tālākā slimnīcas
nodaļas galā, un medmāsas atkārtoti
nāktu taustīt jūsu pulsu – savā ziņā kā
vecmodīga monitora sistēma dzīva cilvēka veidolā – ar mērķi pārbaudīt, vai
joprojām esat dzīvi. Ja jūs izdzīvotu
sirdstrieku, ar lielu varbūtību drīzumā
attīstītos sirds mazspēja. Ja rastos sirds
nepietiekamības pazīmes, ārsts visticamāk nozīmētu zāļu kursu ar digitalis
jeb uzpirkstītes preparātiem – zālēm, ko
mūsdienās neiesaka miokarda infarkta
gadījumā, jo pētījumos novērots, ka tās
mirstību palielina.
Šķiet, ka 20. gadsimta sākums
nudien nebija labākais laiks pieredzēt
miokarda infarktu. Neraugoties uz
progresu medicīnā, sirdstrieka joprojām ir tālu no patīkama piedzīvojuma,
tādēļ nesmēķējiet, ēdiet veselīgi un
sportojiet! Jautrs fakts – vīriešiem zem
40 gadu vecuma ar stenokardijai raksturīgām sāpēm krūtīs 20. gadsimta
sākumā kā iespējams cēlonis tiktu
apsvērts sifiliss.
Mīļo lasītāj, šajā brīdī aicinu ieturēt nelielu pauzi, ko izmantot veselīgai atpūtai, piesātinātos taukus un ātri
asimilējamus ogļhidrātus nesaturošai
maltītei vai prāta asināšanai. Stāsta
turpinājumu lasi Semper Anticus blogā
vietnē semperanticus.lv!�
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Ikviens students
var organizēt
kaut ko lielu
L

ielākais ikgadējais studentu
zinātnes notikums Rīgas Stradiņa universitātē ir International
Student Conference (ISC), kas šī gada
27.-28. martā jau sesto gadu norisināsies starptautiskā līmenī. Kopumā
RSU studenti savus pētnieciskos darbus aizstāvēs jau 70. gadu. Konferences
organizēšana sesto reizi ir RSU Studējošo pašpārvaldes goda uzdevums. Šajā
jubilejas gadā projekta vadību uzņēmusies 5. gada medicīnas studente Marija
Luīze Kalniņa, ar kuru sarunājas Semper Anticus redaktors Valdis Ģībietis.
Ar Mariju tiekamies RSU kafejnīcā
pusotru mēnesi pirms konferences –
dienā, kad studentiem pēc recenzentu
izvērtējuma nupat izsūtītas apstiprinājuma vēstules par tēžu pieņemšanu
dalībai. Arī grūtas darba dienas beigās Marija smaida un izstaro šķietami
neizsīkstošu enerģiju.
Intervija notika brīdī, kad Covid-19
izplatība vēl nebija sasniegusi globālas
pandēmijas līmeni. Tās dēļ konferences
norise klātienē tika atcelta, taču RSU SP
komanda ir radusi progresīvu risinājumu – konference notiks elektroniski.
V.Ģ.: Kas ir ISC?
M.L.K: Es nezinu, vai varētu sākt
ar vēl sarežģītāku jautājumu.
Pārējie būs atslodzei.
Sarunāts. Protams, kā jau visi zina,
ISC ir lielākā studentu organizētā
Baltijas konference, kurā studentiem
ir iespēja prezentēt savus pētnieciskos darbus, gan mutiski uzstājoties,
gan ar stenda referātiem. Mēs katru
gadu ļoti lielu uzmanību arī pievēršam tieši praktiskajam darbam un
vienmēr koncentrējamies uz to, lai
būtu interesantas darbnīcas, kā arī citi
saistīti pasākumi, lai studentam ir ne
tikai iespēja pašam atnākt un prezentēt, bet arī kaut ko praktiski padarīt.
Tāds filozofiskāks jautājums ir, kas ir
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konference man. Es konferences organizēšanā piedalos jau ceturto reizi,
man tas ir viens no vissvarīgākajiem
notikumiem visā akadēmiskajā gadā –
konference vienmēr ir bijusi ļoti īpaša,
tāds kā centrālais notikums. Tā ir jau
četrus gadus, tā es arī nokļuvu līdz
brīdim, kad zināju, ka vēlos pati konferenci arī organizēt.
Ko tu darīji iepriekšējos gados?
Pirmajā gadā es pavisam netīšām
nokļuvu konferences komandā caur
paziņām, kas zināja, ka man patīk un
sanāk runāt angliski. Tad es organizēju tādu homestay program, kur studentiem bija iespēja palikt pie citiem
studentiem – gan kā sadraudzības
veids, gan iespēja parādīt Rīgu šiem
studentiem, un tas bija salīdzinoši
lētāk. Iepriekšējos divus gadus es biju
ārvalstu žūrijas koordinatore. Man tas
bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Es ļoti šaubījos, vai pieteikties
vai ne, vai es to varēšu. Kaut kādā ziņā
tas pat bija lielāks izaicinājums nekā
pēc tam izlemt kļūt par projekta vadītāju, bet man ļoti patika darboties ar
ārvalstu žūriju.
Kā līdz šim veicas ar organizēšanu? Konference būs?
Man ik pa laikam ir tādi brīži, kad
es apstājos un padomāju – ja konference būtu rīt, kas ir plānots, kas ir
sarunāts, kā vēl trūkst. Katru reizi, kad
es to daru, ļoti forši, ka ir daži soļi sperti
uz priekšu. Pirms kāda pusgada, kad es
sev to prasīju, zināju, ka būs vieta, būs
kaut kādas sekcijas. Tagad jau zinu, ka
būs konkrēts skaits dalībnieku.
Cik bija pieteikušies?
Pieteikumi mums bija 430 aktīvai dalībai. Apstiprinājumu šodien
saņēma 336.
Tad jau nopietna atlase.
Jā, mēs ļoti centāmies vadīties pēc
žūrijas izvērtējumiem. Mēs nekad
negribam iet uz kvantitāti, mēs

drīzāk gribam iekļaut konferences
programmā tiešām labākos pētījumus, lai autori jūtas novērtēti. Mums
šogad būs arī grand prix fināls, kur visi
sekciju pirmo vietu ieguvēji vēlreiz
prezentēs savus darbus tikai ārvalstu
žūrijai. Viņi izvērtēs, kas ir konferences visvislabākie darbi. Tas būs otrajā
dienā, sākot no 15:00.
Tātad pirmās dienas vakarā, pat
ja tu esi jau noprezentējis, nevajag
pārāk ballēties.
Vajag tā mēreni…
Šogad jauninājums konferences
vizuālajos materiālos ir tas, ka tu esi
arī konferences seja. Vai tu pati to
izdomāji vai kāds ierosināja?
Būtu smieklīgi, ja es teiktu, ka pati
ierosināju. Bet īstenībā man ir ļoti spējīga PR komanda – man ir trīs medicīnas studenti, visi ļoti radoši – Amanda
Anna Bērziņa, Nikola Serģe un Gerhards Reinholds Miķelsons. Viņi jau
vasarā izdomāja, ka salīdzinoši ar
citiem gadiem būtu forši iekļaut kādu
konkrētu cilvēku, kas varētu būt konferences seja, un it kā likumsakarīgi tai
bija jābūt man. Es ļoti viņiem uzticos,
tāpēc arī ļāvu realizēt savas domas un
plānus. Protams, ir mazliet jāizkāpj no
komforta zonas, un ir mazliet neērti
sevi redzēt. Bet kaut kādā ziņā tas arī
ir labi, jo visi zina, ar ko kontaktēties, ja
ir kādi jautājumi, kādas sūdzības. Tādā
ziņā tas ir ļoti lieliski, ka visi saprot, ka
konference nav kaut kas, kas vienkārši
rodas. Ka tas ir viens no studentiem,
kas visu gadu šo organizē. Tāpēc ir
konference, un tāpēc tā arī izdodas.
Studenti rīko studentiem.
Tieši tā, un tas arī pierāda, ka studenti ir ļoti spējīgi un ka ikviens students var organizēt kaut ko lielu.
Kad sākās organizēšana?
Jūnijā.
Tad jau sanāk deviņi mēneši –
kamēr piedzimst.
>>>>

INTERVIJA

45

INTERVIJA
IKVIENS STUDENTS VAR ORGANIZĒT KAUT KO LIELU

<<<< Jā, tieši tā. Projekta vadītājiem tas ir
ļoti mīļš teiciens, ka tas ir tā kā bērns.
Kādi vēl jaunievedumi gaidāmi
šogad?
Mums šogad pirmo reizi konferencē
būs ļoti zaļa domāšana. Tas nozīmē, ka
nedrukāsim plakātus, tie būs elektroniskie stendi, un dosim USB zibatmiņas ar tēžu grāmatām. Drukāto versiju
nebūs.
Kas tev būtu sakāms tiem cilvēkiem, kas plāno nepiedalīties konferencē – kas brauks uz kino tajā dienā,
izmantojot “akadēmisko brīvdienu”?
Uz kino ir iespējams braukt gandrīz katru dienu. Protams, mēs visi
esam studenti un mums ir gan darbs,
gan studijas, bet konference ir tāds
notikums, kas notiek tikai reizi gadā.
Un, kā jau mēs iepriekš runājām, studenti organizē studentiem, tāpēc mēs
arī esam centušies domāt par pilnīgi
visiem mūsu fakultāšu studējošajiem
– bez zinātniskajām sekcijām mums ir
plānotas arī divas plenārsēdes – viena
veselības zinātņu studējošajiem par
robotārstiem, par to, kā varētu izskatīties veselības aprūpe nākotnē. Otra
ir plānota sociālajām zinātnēm par 5G
internetu. Mums ir arī tiesu izspēles
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tieši Juridiskajai fakultātei, mums ir
plānots hakatons, kurā varēs piedalīties pilnīgi visi studējošie, vēl ir padomā
specializētas meistarklases Komunikācijas fakultātei, kas ir saistītas tieši ar
imidžu un mārketingu.
Es jūtu, ka tieši sociālo zinātņu
daļai ir pievērsta liela uzmanība.
Manuprāt, tas ir bijis vājais punkts
līdz šim.
Nav noslēpums, ka tas ir vājais
punkts. Mēs vienmēr ļoti cenšamies
integrēt sociālo zinātņu studējošos, bet
šogad mums komandā ir tiešām ļoti
aktīvi un spējīgi komandas biedri ar
Elīnu Kopteļevu, Komunikācijas fakultātes studenti priekšgalā, kuri ir tie, kas
virza šos blakus pasākumus, lai studējošie par tiem zina, lai viņiem interesē,
lai viņiem ir aktuāli. Mēs patiešām cenšamies iesaistīt pilnīgi visu universitāti.
Redzot, ka ir vairāk nekā 400
pieteikumu, šķiet, ka medicīnas studentiem ir skaidrs, kāpēc vajag veidot
pētnieciskos darbus. No vienas puses,
tas ir visnotaļ obligāti, no otras puses,
tas dod ieguvumus rezidentūras konkursam un citām lietām. Kāpēc sociālo zinātņu studenti ne sevišķi to jūt?
Varbūt sociālo zinātņu studentiem

tā nav tik nozīmīga studiju procesa
daļa. Un arī vispār – kas ir pētniecība
katrā konkrētā fakultātē? Tas ir labs
jautājums, uz ko studijās tu bieži vien
nesaņem atbildi. Es teiktu, ka sociālajām zinātnēm pētniecība kā tāda ir
zināms jēdziens vairāk maģistra studijās un, protams, tiem, kas izvēlas studēt
doktorantūrā. Pamatstudijās tieši pētniecībai nav veltīta tik liela uzmanība.
Kā izskatās – vai studenti tēzes
iesniedz tāpēc, ka vajag, vai arī tāpēc,
ka pašiem ir interesanti noskaidrot
kādu jautājumu?
Cik esmu redzējusi, kādās sekcijās
kolēģi ir pieteikušies, tad redzu, ka darbus tiešām veido tajā medicīnas nozarē,
kas interesē visvairāk. Pētnieciskais
darbs ir ļoti liels ieguldījums, ko veikt,
tāpēc pārsvarā cilvēki ir vismaz nozari
izvēlējušies tieši pēc intereses un mazāk
pēc nepieciešamības.
Vai tev pašai pietika laika šogad
sagatavot tēzes?
Es nospriedu, ka nebūtu pareizi
iesūtīt tēzes savai konferencei. Bet es
plānoju – cerams, izdosies – piedalīties
Varšavas studentu konferencē. Viņi ir
ļoti labs piemērs no kaimiņu valstīm, kā
organizēt konferenci.
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Esam dažādos veidos ņēmuši no
viņiem piemēru. Šogad arī izveidojām
sadarbību ar vairākām studentu konferencēm, tai skaitā ar Varšavu, tāpēc
arī tādā ziņā būs interesanti, ja pieņems
manas tēzes, aizbraukt tur un paskatīties, kā viņi organizē, kas ir tas pozitīvais, ko viņi ir sapratuši.
Ja ir sadarbība ar citām konferencēm, tas droši vien nozīmē, ka ir vairāk studentu, kas piedalās savstarpēji.
Jā, es ceru. Mūsdienās galvenā
informācijas plūsma notiek sociālajos
medijos. Visām studentu konferencēm ļoti aktīvs ir tieši Facebook, un,
veidojot sadarbību ar universitātēm
un konferencēm, tās savos kontos publicē informāciju par mums. Ir ļoti forši
redzēt savus plakātus un aicinājumus
pieteikties.
Vai pie mums piedalās studenti
arī, piemēram, no Polijas?
Ir no Polijas, jā. Arī no Tartu. Tur ir
tāda Health Care College, kuri arī pagājušogad organizējuši savu konferenci.
Viņi jau pirms gada brauca pie mums,
lai atvestu plakātus un informācijas
bukletus. Patīkami redzēt, ka sadarbība
veidojas un ka studenti no kaimiņvalstīm mūs jau zina un mums uzticas, un
ir regulāri braucēji. Un tad ir tie, piemēram, no Polijas un no Vācijas, kas piesakās pirmo gadu.
No kādām vēl valstīm ir apstiprinātie darbi?
Bez iepriekš minētajiem ir arī no
Anglijas, ir arī no tālākām zemēm – no
Indijas, no Portugāles, tā ka ļoti, ļoti
plašs klāsts. Starp citu, arī daudzi no
Baltkrievijas, Ukrainas, no Kazahstānas jau vairākus gadus.
Konference
šķiet
patiešām
starptautiska.
Šogad ir ļoti labas ārvalstu žūrijas
koordinatores, pašas arī ārzemnieces.
Es ar meitenēm, īpaši ar Rinu (Hannah
Katherina Schöberl), pagājušogad cieši
sadarbojos, un tad, kad bija konferences organizatoru komandas pieteikšanās laiks, es pajautāju, vai viņa būtu
ieinteresēta. Viņa uzreiz atbildēja, ka
būtu ieinteresēta strādāt kopā ar kolēģi
Irinu Mariotti. Man tas šķita vēl labāk
nekā latviešu studentam veidot sadarbību ar ISA (red. – International Student
Association) un aicināt žūrijas locekļus
tādā veidā, jo cilvēkiem, kas darbojas
no ārvalstu studējošo vides, pašiem ir
ārzemju kontakti. Meitenes ir tiešām
izdarījušas ārkārtīgi labu darbu – plānoti 20 ārvalstu žūrijas locekļu, biļetes
arī gandrīz visas nopirktas.
No kādām valstīm viņi nāk?
No Vācijas, Itālijas, Polijas, mums
jau otro gadu pēc kārtas piedalīsies

profesors Noels Barengo, viņš ir no
Maiami Floridā. Mums ir arī profesors
no Austrālijas, viņš ir latvietis, kurš
konferences laikā būs Latvijā, bet strādā
Austrālijā. Mums ir liela daudzveidība,
pateicoties tam, ka ir ārvalstu studējošie, kuri ir ļoti aktīvi.
Vai tev pašai, organizējot konferenci, pietiek laika apgūt piektā studiju gada materiālu?
Oi, jā… Iepriekšējā gadā es vēl biju
RSU SP akadēmiskā virziena vadītāja,
ar janvāri es to esmu beigusi, tagad
mums darbu ir uzsākuši jaunie kolēģi.
Akmens nokritis no sirds…
Jā, tā varētu teikt, ka viens akmens
ir nokritis, un es jūtu, ka visu iepriekšējo enerģiju tagad varu pievērst tikai
konferencei. Es teiktu, ka piektā gada
studijas ir diezgan liels izaicinājums
pēc ceturtā gada, kas salīdzinoši ir
tādas kā brīvdienas… līdz sesijai. Piektajā gadā, kas varbūt ir pozitīvi, visu
laiku ir intensīvas mācības, bet eksāmenus var nokārtot ātrāk, tāpēc sesijā
tu nejūties pilnībā izsmelts. Tā kā līdz
šim brīdim viss ir ļoti labi izdevies,
ceru, ka arī līdz semestra beigām nekas
nemainīsies.
Par kādu ārsti tu vēlies kļūt?
Es jau kādu laiciņu esmu izlēmusi,
ka gribētu apgūt bērnu neiroloģiju.
Vai tavi pētnieciskie darbi arī ir
bērnu neiroloģijā?
Man top viens rakstiņš bērnu neiroloģijā, esmu arī piedalījusies Latvijas
Pediatru asociācijas konferencē novembrī – tur es prezentēju darbiņu. Pārsvarā
viss ir vai nu pediatrijā, vai neiroloģijā,
vai nu vēl konkrētāk – bērnu neiroloģijā.
Vai piedalījies mediķu protestos
novembrī?
Piedalījāmies. Visa pašpārvaldes
valde bija klātesoša. Man šķita ļoti nozīmīgi, ka ne tikai esošie ārsti un rezidenti
bija klāt, bet arī studenti, docētāji, jo bija
tāda sajūta, ka mēs viens otru atbalstām
– mērķis mums ir viens.
Vai ir nākotne Latvijas medicīnai?
Es atgādināšu, ka pašā sākumā tu
teici, ka paliks vienkāršāk… (iesmejas)
Bet es pati arī plānoju stāties rezidentūrā Latvijā, jo domāju, ka, pateicoties
Latvijas jaunajiem ārstiem, kas ir ļoti
aktīvi politiskajā telpā, ir redzamas
daudzas labas izmaiņas jau pēdējā laikā.
Es tiešām domāju, ka šis ir tas brīdis,
kad jāpaliek Latvijā un jāturpina viņu
iesāktais.
Ko tu dari ārpus medicīnas? Skatos, ka daudz.
Nu, jā, viennozīmīgi manas dienas
ir piepildītas. Tas, ko es daru, un tas, kas
mani ļoti aizrauj, ir mūzika, jo pirms
Stradiņiem un pirms Rīgas Valsts 1.

ģimnāzijas mācījos Rīgas Doma kora
skolā, tāpēc arī tad, kad sāku studēt
Stradiņos, sapratu, ka man vajag vēl
kādu papildus darbību ārpus medicīnas,
tāpēc es jau piekto gadu dziedu Latvijas Kultūras akadēmijas jauktajā korī
“Sōla”, kurš ir tiešām ļoti augstas kvalitātes koris.
Visos konkursos uzvar.
Nu, jā. Nē, nu, ne visos (iesmejas).
Tikai tajos, kuros piedalās.
Bet mēs tiešām cenšamies. Mums ir
ļoti aktīva koncertēšanas programma.
Katru gadu ir vairāk nekā 40 koncertu,
mēs visu laiku gatavojamies kaut kam
jaunam, tāpēc tā tiešām ir ļoti, ļoti
laba atslodze. Es iesaku ikvienam, kas
studē medicīnu, tādu hobiju, pēc kura
tu jūties vairāk atpūties nekā tad, kad
atnāci. Tā var būt mūzika vai sports, vai
kas cits, bet tas ir tas, kas man palīdz
vispār kopumā atslēgties gan no studijām, gan no konferences, gan no visām
citām lietām – kad tev ir tās stundas
nedēļā, kad tu vispār nedomā. Un tu
vari neskatīties pulkstenī, neskatīties
telefonā. Viss.
Korī dziedot, nav variantu.
Jā, tur nav variantu. Tu vienkārši
noliec telefonu un pēc trim stundām tu
zini, ka beigsies koris. Trīs stundas koncentrējies uz kaut ko citu.
Tu mācījies mūzikas skolā. Kā tas
aizgāja līdz medicīnai?
Es piecu gadu vecumā sāku spēlēt
vijoli, tāpēc no sākuma maniem vecākiem likās, ka es arī turpināšu, kļūšu
par vijolnieci. 16 gadu vecumā sapratu,
ka tas tomēr nav mans dzīves aicinājums. Ir cilvēki, kuri var stundām dienā
spēlēt vijoli un būt pilnīgi laimīgi, priecīgi, bet es sapratu, ka man tas nesagādā
tik lielu prieku, lai to darītu visu savu
mūžu. Un tad, Doma skolā mācoties,
man ļoti padevās un patika matemātika, un es sevi nesaskatīju nevienā no
klasēm, kas ir vidusskolā – tur ir diriģēšana, kormeistarība, tur ir džezisti,
tagad laikam arī ir pat mūzikli. Man
šķita, ka neviens no tiem nav mans ceļš.
Tad es nokļuvu 1. ģimnāzijā, pateicoties
manai matemātikas skolotājai, kura
tiešām palīdzēja sagatavoties. Aizejot
uz 1. ģimnāziju, man radās doma, ka
medicīna varētu būt man, jo patika
zinātnes, bet arī sapratu, ka negribu būt
tikai pētnieks un tikai strādāt laboratorijā, es gribu arī to personīgo saziņu ar
pacientiem, arī to daudzveidību, ka tu
strādā ne tikai pie kāda konkrēta pētījuma, bet tev ir arī ikdienas komunikācija. Vienā brīdī tā saslēdzās, ka man ir
jāiet uz medicīnu. Es mācījos starptautiskajā klasē International Baccalaureate,
bija doma braukt uz Angliju.
>>>>
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IKVIENS STUDENTS VAR ORGANIZĒT KAUT KO LIELU

<<<< Beigās, ņemot vērā, ka es netiku
nevienā medicīnas programmā Anglijā
– es tiku kādā biomedicīnas programmā, izdomāju, ka Stradiņos, mācoties medicīnu, es virzīšos uz savu mērķi,
bet, aizbraucot uz Angliju un studējot
biomedicīnu, tas tomēr nebūs tas. Tas
būs forši, bet tas nebūs tas. Tāpēc es sāku
studēt Stradiņos.
Nenožēlo savu izvēli? Vai nav
bijusi kādreiz doma, ka vajadzēja
tomēr spēlēt vijoli?
Es sapratu, ka man mūzika saistās
daudz vairāk nekā ar vijoli. Es dziedu
korī, esmu spēlējusi klavieres, ģitāru.
Ir arī citas mūzikas izpausmes, kas ir
daudz vieglāk savienojamas ar manu
ikdienu. Arī kopumā man šķiet, ka Stradiņa universitāte un tieši pašpārvalde
deva ļoti lielas izaugsmes iespējas, tā
personīgi ļoti daudz iemācīja. Nezinu,
iespējams, to arī ārvalstīs var iegūt, bet
es tiešām esmu saņēmusi daudz vairāk,
nekā gaidīju – daudz vairāk iespēju,
daudz vairāk atbalsta, daudz vairāk
mācību, visu kopā.
Vai tu pati izdomāji, ka medicīna
tev ir īstais ceļš, vai arī tev iepriekš
ģimenē bija kādi ārsti?
Īstenībā nē. Ģimene man ir bez
ārstiem. Varbūt tuvākais ārsts ir mana
vecvecvecmamma, kas bija dermatoloģe, cik es zinu. Puse ģimenes ir
mūziķi, aktieri vai mākslinieki, puse
dara kaut ko “normālu”. Tāpēc man
nebija ievirzes. Kaut kā ienāca prātā, ka
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tas man varētu patikt.
Neuzķēries uz mūzikas āķa līdz
galam.
Jā, es sapratu, ka mūzikas āķis man
tāpat ir, bet tam nav jābūt galvenajam
āķim. Kopumā medicīnā tāpat kā studijās ir ļoti svarīgi, ka tu neesi tikai medicīnā. Es ļoti lepošos, kad būšu ārsts, bet
tai nav jābūt vienīgajai lietai, ko es daru.
Ir vēl tik daudz, ko tu vari darīt. Man ir
ļoti svarīga tā sajūta.
Vai tu plāno paralēli klīniskajam
iet arī akadēmisku ceļu?
Jā, kādā brīdī studējot es sapratu, ka
ļoti labprāt arī pati docētu. Mums ir tāds,
varētu teikt, maziņš trūkums programmā, ka mums nav bērnu neiroloģijas, kas man interesē. Varbūt tas ir tas,
kas mani motivē kļūt par mācībspēku
un iesaistīties katedras darbībā. Zinu, ka
tagad kolēģi tieši strādā pie bērnu neiroloģijas kursa, es labprāt iesaistītos, jo
zinu, ka tas ir tas, kā man trūkst.
Ar laiku kļūsi par profesori?
Es domāju, ka iešu tādu ceļu. Cik tālu
aiziešu, es nezinu, laiks rādīs (smejas).
Atgriežoties pie konferences,
ko tu novēlētu tiem cilvēkiem, kuri
šoreiz nav iesnieguši tēzes?
Es novēlētu ierasties konferencē
27.-28. martā, atnākt uz kādu sekciju,
kas varētu interesēt, paklausīties, kādi
forši pētnieciskie darbi un kādas tēmas
ir šogad, iegūt iedvesmu, parunāt ar
citiem vecākiem kolēģiem. Zinu, ka
man 3. un 4. gadā ļoti grūti bija saprast,

no kura gala ķerties klāt – palīdzēja
vienkārši parunāt ar kādu no vecāko
gadu studentiem un saprast, ka uzsākt
kaut ko pētniecībā nemaz nav tik biedējoši un sarežģīti. Aicinu izbaudīt tās
divas dienas, visas iespējas, kas tiek
dotas. Varbūt tiešām beigās radīsies
iedvesma un radošums pārņems prātu,
ienāks prātā brīnišķīga doma. Es arī vēl
ieteiktu, ja nav pārliecības par to, pie kā
vērsties, paskatīties tēžu grāmatā, kas ir
tie aktīvākie darbu vadītāji, jo ir tiešām
ļoti daudz atsaucīgu RSU docētāju, kuru
studenti katru gadu pat desmitos iesūta
darbus. Paskatīties, kas tie ir, kādas
nozares tiek pārstāvētas, un sākt ar to.
Un ko tu ieteiktu tiem, kas ir
iesnieguši tēzes un ies ar trīcošām
rokām?
Es teiktu tā – pirmkārt, baigi forši,
jo īstenībā lielākais darbs jau ir izdarīts.
Iesniegt tēzes, ja tu esi ieguvis apstiprinājumu, tas ir, es teiktu, 70 procentu
no visas pieredzes, no visa darba. Tagad
ir jāatnāk uz konferenci, jāpastāsta par
to, ko tu darīji, kā tev gāja, kādi ir ieguvumi. Pārāk neuztraukties par žūriju,
jo viņi ir tie paši docētāji, kuriem arī
ikdienā nodarbībās kaut kas tiek prezentēts, un viņi ir ieinteresēti, lai tu
kaut ko pats iegūsti, lai tu saproti, ko
izdarīji, un tas arī ir galvenais. Labs
veids, kā domāt – neviens tik daudz un
tik labi nepārzinās tavu pētījumu kā
tu pats. Vienkārši centies ar izpratni
pastāstīt citiem par to, ko tu izdarīji.�
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info.isc@rsu.lv
@rsu.isc
Organised by:

Rīga Stradiņš University

isc.rsu.lv

RSU International Student Conference

INTERVIJA

Pacelt latiņu
par sprīdi augstāk
K

ā zināms, šogad aprit 70 gadu
jubileja RSU studentu konferencei, un jau sesto reizi RSU
Studējošo pašpārvaldes paspārnē tā
notiek starptautiskā mērogā ar nosaukumu International Student Conference
(ISC, no angļu valodas – Starptautiskā studentu konference). Tieši tādēļ
saviem lasītājiem piedāvājam interviju
ar cilvēku, kas pirms vairāk nekā pieciem gadiem spēra drosmīgo soli pacelt
konferenci starptautiskā līmeni –
dr. Džeinu Mežali, kura 2015. gada ISC
organizēšanas laikā bija RSU Studējošo pašpārvaldes Zinātnes virziena
vadītāja un turēja roku uz pulsa katrai
konferences norisei.
Kas ir ISC?
Šķiet jāsāk ar to, kā vispār radās
ideja par ISC. Es sāku vadīt RSU
SP Zinātnes virzienu laikā, kad SP
RSU ISC 2015 organizatoru komanda.
FOTO: RSU ARHĪVS
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pārņēma Studentu zinātniskās biedrības funkcijas, līdz ar to mēs virzienu
veidojām teju no nulles. Viss, ko darījām, bija pirmo reizi, un arī studentu
konferenci vēlējamies citādu, ne tādu,
kā līdz šim, – latiņu sev kā virziena
vadītājai uzcēlu iespējami augstu.
Ar tā laika SP Valdes priekšsēdētāju
Artūru Kaļvu un vēlāk ISC projekta
vadītāju Elīnu Milleri sākām runāt par
ideju, ka jāveido konference starptautiskā mērogā. Uzlikām uz papīra ideālo
scenāriju, un kļuva pilnīgi skaidrs, ka
ideja ir maksimāli “crazy”. Nevienam
no mums nebija reālas pieredzes tik
apjomīga projekta realizācijā, tomēr
sapratām, ka, saliekot mūs kopā, kapacitātes pietiks. Studentu ambīcijas aug
ar katru gadu, kas pavadīts RSU, līdz ar
to drosmīgi gājām uz labāko, ko varējām, un patiesi priecājamies, ka saviem
studentiem devām iespēju starptautisku pieredzi gūt tepat Latvijā.

Kā izveidojāt komandu šāda
līmeņa projektam?
Organizējot pirmo ISC, mums
nebija tik strikti nodalīti pienākumi –
projekta vadītājs un virziena vadītājs,
kā tas, šķiet, ir šobrīd. Pirmais ISC ir
mērķtiecīgas, drosmīgas un visādi
lieliskas komandas nopelns, noteikti
ne mans kā viena cilvēka panākums.
Darba procesā neviens neskatījās uz
“titulu”, cilvēki darbojās pēc savām
spējām un iespējām, lai konference
izdotos, un tā izdevās!
Kas Tevi visvairāk pārsteidza,
organizējot konferenci?
Vienmēr atcerēšos brīdi, kad
tehnisku iemeslu dēļ no IT sistēmas
pazuda visi iesniegtie dalības pieteikumi. Atceros, kā saņēmu zvanu no
Elīnas, kas sākās ar frāzi: “Tu sēdi?...”

INTERVIJA
darījusi citādi. Nianses parādījās darba
procesā, tādos ikdienišķos organizatoriskajos jautājumos. Noslēdzoties
konferencei, izveidojām “vadlīnijas”,
iekļaujot tajās gan to, kas sanāca,
gan to, ko vajadzētu darīt citādi. Šis,
manuprāt, ir vērtīgākais, ko varējām
atstāt “nākamajiem”.
Vai ir dzīve pēc konferences
vadīšanas?
Ticu, ka mana laika pašpārvaldes
vadītājs šo analoģiju novērtētu. ISC
bija savā ziņā mūsu pirmais “mazulis”, ko palaidām dzīvē. Kad tiec pāri
“pēcdzemdību depresijai”, dzīve atgūst
zināmu rutīnu.
Ko šī konference deva Tev?
Vai tas bija tā vērts?
Iespēju pierādīt sev un apkārtējiem, ka studenti RSU var! Zināmā
mērā pirmais ISC pārbīdīja studentu
pētniecības latiņu par sprīdi augstāk.
ISC nav tikai konference, lai saņemtu
sertifikātu par dalību un tālāk nopelnītu papildus punktus rezidentūrā.
ISC pēc savas būtības ir apliecinājums
tam, ka RSU ir mērķtiecīgi un drosmīgi studenti, kas var noorganizēt
starptautiska mēroga pasākumu, radīt
vietu, kur veidojas jaunas un paplašinās esošās pētniecības idejas! Tas ir
tas, ko ISC deva man – iespēju darīt un
izdarīt. Noteikti bija tā vērts!
Ko vēl nozīmē ISC abreviatūra?
Sniedz tai atšifrējumu!

Džeina Mežale.

Par milzu atvieglojumu mums, pēc pāris
dienām pazudušo informāciju izdevās
no servera atgūt, tomēr sajauktā veidā.
Tas nozīmēja, ka nu mums bija milzīga
ekseļa tabula ar katra dalībnieka izvēlēto konferences sekciju un tēžu nosaukumu, savukārt pašas tēzes citos failos
ar nosaukumiem “Doc1”, “Doc2” utt. Tā
nu mēs katram ierakstam tabulā manuāli pretim meklējām atbilstošo pētījumu. Šķiet, bija trīs vai pus četri no rīta,
kad ar kolēģiem nopietni sākām apsvērt
ideju par intravenozas kafijas sistēmas
izmantošanu, tomēr skaista saullēkta
pavadībā beidzot sasniedzām finiša
taisni! Nezinu, vai šo situāciju definētu
gluži kā pārsteigumu, tas drīzāk bija
viens no tiem “Wow!” momentiem, kad
redzi, cik ļoti cilvēki var būt vienoti,
ticot un ejot uz kopīgu mērķi!

FOTO: RSU ARHĪVS

Kas bija vislielākais sasniegums?
Pati starptautiskā konference, turklāt mēs aizsākām tradīciju, kas turpinās joprojām! Jāpiemin arī tas, ka
ilgu pūliņu rezultātā oficiāli izcīnījām
studentu konferences dienu ikgadēji
brīvu no mācībām, tādējādi dodot
iespēju konferenci apmeklēt ikvienam studentam. Pirms tam nodarbību
kavējums tika attaisnots tikai tiem
studentiem, kas konferencē uzstājās ar
pētniecisko darbu.
Ko Tu būtu darījusi citādi?
Organizējot pirmo ISC, bijām iesācēji ar visām iesācēju veiksmēm un arī
iesācēju kļūdām. Nedomāju, ka varu
nosaukt vienu konkrētu lietu, ko būtu

Es teiktu, tā ir “iespēja saņemt
cerēto”. Katram dalībniekam ir savas
gaidas, ekspektācijas, ko notikums
sniegs. ISC šo gadu laikā ir augusi
un attīstījusies, un šobrīd noteikti
piedāvā konferences ietvaros atrast
tieši to, kādēļ students uz konferenci
ieradās.
Kāda ir šīs konferences nākotne?
Katru gadu ISC organizatori ir
centušies konferencei piešķirt savu
redzējumu un individualitāti, domāju,
ka tieši no tā arī būs atkarīgs, kāda
nākotne sagaidāma. Manuprāt, apsveicamākais ir tas, ka ik gadu konferences latiņu tiek mēģināts celt augstāk,
ISC nav iestrēdzis. Kamēr ir virzība,
attīstība būs! Jūtos priviliģētā statusā,
jo man ir bijusi iespēja redzēt ISC
augam no pašiem pirmsākumiem. Vēl
ceļš ejams, tomēr domāju, ka pareizā
virzienā.�
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AMA

Ask Me Anything —

Dr. Artūrs Miksons
Anna Grizāne

Veronika Baltmane

P

iedāvājam ieskatu Semper Anticus interneta bloga sadaļā “Ask
Me Anything”, kur publicējam
intervijas ar iedvesmojošiem cilvēkiem, kuriem jautājumus sagatavojuši žurnāla lasītāji. Šoreiz starmešu
gaismā RSU Psihosomatikas klīnikas
ārsts-psihoterapeits un RSU docētājs
dr. Artūrs Miksons, kurš papildus klīniskajam un akadēmiskajam darbam
pēdējā laikā iemantojis cieņu kā lielisks
publiskās runas meistars, daloties ar
zināšanām dažādos ar psihisko veselību saistītos pasākumos.
Anna: Iesākumam pirmais jautājums
no manas puses – kad mēs (red. – Semper
Anticus) uzrakstījām piedāvājumu piedalīties AMA, Jūs teicāt, ka “labprāt iesaistītos
šajā avantūrā”. Tā arī radās jautājums –
vai Jūs esat avantūrists un bieži piekrītat uzaicinājumiem, par kuriem
uzreiz nevar saprast, kas galā iznāks?
Dr. Miksons: Godīgi – nē. Pēdējā
laikā esmu sācis to darīt daudz vairāk,
un daļēji tur ir palīdzējusi gan psihoterapeita izglītība rezidentūrā, gan arī
psihoterapija kā tāda – es pats esmu gājis
un joprojām eju (red. – uz psihoterapiju).
Atskatoties savā dzīvē, pietiekami daudz
iespēju esmu palaidis garām, neuzdrošinoties ko darīt. Savā laikā nepiedalījos
ne ERASMUS, ne kādā citā apmaiņā, pie
sevis domājot “Ko tur braukt?”, “Kādēļ?”.
Toreiz bija racionalizācija, kādēļ to nedarīju. Tagad saprotams, ka vienkārši bija
bail – kas tur sanāks, kas nesanāks, kaut
kā neērti –, bet šeit jau viss bija zināms,
pazīstams, viss ērti, droši, komforta
zona – kamdēļ ko mainīt?
Pēdējos gados esmu sācis aktīvāk
līst ārā no komforta zonas, piemēram,
piedalīties projektā, ja arī kādreiz šķiet,
ka nevar zināt, kas tur sanāks, mēģināt izveidot lekciju par tēmu, par kuru
uzreiz man nav simtprocentīgi zināms,
ko stāstīt, bet toties var tajā iedziļināties, pamēģināt aizskart jautājumus, par
kuriem īsti neviens nerunā – par vecāku-bērnu attiecībām, vecāku savstarpējiem konfliktiem, par bērnu uzvedību.
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Tas man vairāk ir tāds tīri akadēmisks
izaicinājums – censties, paskatīties, vai
tas sanāk, pirms bailes ņem virsroku un
attur mani kaut ko darīt.
Anna: Varam ķerties klāt jautājumiem no mūsu lasītājiem! Pirmais no tiem:
“Vai Jums nebija bail izvēlēties psihoterapijas nozari, ņemot vērā tādus
aizspriedumus kā spēja analizēt savu
dzīvi, grūtības veidot attiecības un
uzturēt tās, traucēta personīgā laime
darba dēļ? ”
Dr. Miksons: Izdarot izvēli – noteikti
nē. Stājoties rezidentūrā, ja runāju
atklāti pats ar sevi, nezināju, kur es īsti
eju. Zināju, ka mani interesē psihoterapija kā tāda (cik daudz es par to zināju).
Psihosomatikā arī biju ieinteresēts,
bet es teiktu, ka tajā laikā informācija
nebija tik plaša, kāda tā ir šobrīd. Piemēram, pulciņi vai klīnikas pasākumi,
kurus mēs esam attīstījuši, padara šo
virzienu daudz zināmāku, redzamāku
un plašāku. Tāpēc es saprotu lasītāju,
kam ir šī baža. Kad es nonācu rezidentūrā, tad, jā, vienā brīdī, ejot visam cauri,
gan savai terapijai, gan arī izglītībai, sāc
domāt – vai tad šis man netraucē dzīvei?
Kā es varēšu ar cilvēkiem komunicēt,
ar saviem draugiem tikties vai vispār
attiecības izveidot, jo jau zinu tik daudz?
Pirmajos gados cilvēkus mēģini mainīt,
viņiem visiem dod padomus, draugus
gribi glābt un ģimeni gribi glābt – pasaules glābējs, tāda Māte Terēze. Tagad ir tā,
ka daudzas lietas redzu, bet saprotu, ka

nekas nav jādara vai jāsaka. Tā ir viņu
izvēle, tā ir viņu dzīve, tā nav tavējā, tu
neesi terapijas vizītē, viņi nav atnākuši
uz konsultāciju, tātad viņi nav prasījuši
tavu palīdzību. Ja man kāds paprasa, tad
tajā brīdī es arī diezgan limitēti atbildu.
Bet noteikti psihoterapija padara dzīvi
krāsaināku, padara plašāku redzes loku.
Ir brīži, kad tā padara dzīvi arī grūtāku,
piemēram, kad, ejot terapijā un vairāk
iedziļinoties sevī, vairs nešķel lietas –
vairs neredzi tikai baltu un melnu, bet
visu redzi ļoti pelēku (ne tādā ziņā, ka
viss ir drūmās krāsās) un spēj saskatīt
lietas no dažādiem skatu punktiem. Tā
dzīves realitāte, ka viss nav tikai balts un
melns – tas ir pats grūtākais. Ir interesantāk pieņemt lēmumus, ja plašāk redzi
spēles laukumu.
Tu neredzi kādu vienu šauru daļu,
jo tikai tā ir vienīgā izvēle, bet redzi,
piemēram, četras, piecas vai pat desmit
izvēles. Ja kādu māc bažas par to, kā tas
būtu, es tikai iedrošinātu mēģināt.
Anna: “Vai kaķis zina, kurai ielas
pusei viņš iet pāri?”
Dr. Miksons: Man nav ne mazākās nojausmas. Es noteikti zinu, ka
viņš zina, ka iet kaut kur, bet tīri, cik
es zinu, no zinātnieku pētījumiem, ir
uzskats, ka dzīvniekiem nav apziņas
par “es” un par “sevi”, ka viņš eksistē.
Vai tā ir vai nav – grūti pateikt, jo viņš
jau pats neko nevar pastāstīt. Tāpat kā
mēs jau ilgu laiku no konkrētiem piemēriem pieņemam, ka mazs zīdainis
arī nezina, kas viņš ir. Es to pats esmu
darījis – eksperimentējis –, kad paziņām bija puika, kuram ir kāds gadiņš
un divi trīs mēneši. Viņš tik labi zina
apkārtējos, ka tad, kad viņam prasa
“Kur ir Artūrs?”, “Kur ir Jānis?”, viņš
norāda precīzi. Bet viņa vārds ir Pēteris, un, ja tiek jautāts “Kur ir Pēteris?”,
viņš nerāda, nesaprot, viņam nav
koncepta “kur es esmu”, tāpēc mēs
secinām: “Ā, nu viņš vēl “Es” neapzinās”.
Tas pats piemērs par spoguli – ja mazu
bērnu līdz divu gadu vecumam pienes pie
spoguļa, viņš nesaprot. Tikai ar laiku viņš
apzinās, ka “re, kur “Es”, es esmu”.
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Arī mēs varam mēģināt vilkt paralēles, kurā brīdī tā “Es” apziņa veidojas, un, ņemot vērā, ka pēc būtības
dzīvnieks sevi spogulī neatpazīst (pēc
tās uzvedības, ko mēs varam novērot
līdzīgi kā bērniem), mēs varam teikt
– varbūt viņš nezina, bet varbūt viņš
grib tikai mums likt domāt, ka viņš
nezina, bet patiesībā viņš jau pats visu
zina. Un varbūt kaķi vispār plāno pārņemt pasauli? Kas to lai zina.
Anna: Jautājums no piektā studiju
gada medicīnas studenta: “Kā apvienot
teoriju, kura tikusi studēta tik neatlaidīgi visus šos gadus, ar praksi,
saglabājot veselo saprātu?”
Dr. Miksons: Jautājums, ko viņi
domā ar “saglabājot veselo saprātu”?
Ja es varu mēģināt pārfrāzēt jautājumu: „Kā tajā informācijā neapjukt?”…
Teorija tiešām ir milzīgs apjoms, kas
mums jāiemācās. Grūtākais, lai neapjuktu, ir necensties
visu teoriju uzreiz likt
lietā.
Nozīmīgākais
ārstam sākumā, ejot
pie pacienta, ir veidot
attiecības ar pacientu.
Ja tiks izveidotas attiecības, tad arī diagnostika un ārstēšana
veiksies daudz labāk.
Ja attiecības neizveidosies, tad būs pagrūti to
procesu virzīt. Iespējams, ka tev būs vislabākās zināšanas, būsi
teorētiķis uz “desmitnieku ar plusu”… Bet
tam vairs nav nekādas jēgas tajā brīdī,
kad jāsāk ar pacientu
runāt. Ja tavā jomā ļoti
maz vai pavisam necik
nav jārunā, teiksim, kā
patologiem vai radiologiem, tad varbūt
tam tik ļoti nav svara. Šīs teorijas zināšanas ir ļoti labas. Kas vienmēr jāpatur
prātā – teorija un prakse mēdz ļoti
atšķirties. Pēc teorijas ir kāds noteikts
un specifisks veids, kā ir jārīkojas, bet
dzīve nav teorija, tur ir daudz variablu
momentu. Līdz ar to jābūt gataviem uz
satraukumu, trauksmi, iespējams, neizdošanos un vilšanos, ka teorija nesakrīt
ar praksi. Tā ļoti bieži notiks. Superīgi
ir brīži, kad sakritīs un saslēgsies viss
kopā, bet diezgan bieži gadīsies, ka
nesakritīs. Un tā mēs gūstam pieredzi
un mācāmies.
Anna: Nākamais jautājums ir šāds:
“God. dr. Mikson, es gribētu Jums
pajautāt, kā paziņot pacientam sliktas ziņas?”
Dr. Miksons: Kas ir slikta ziņa?

Es kādreiz ar kolēģiem par to runāju.
Vai tā ir kāda negaidīta situācija, vai tā ir
paredzama situācija, vai tā ir, tavuprāt,
slikta ziņa. Tikpat labi tev slikta ziņa
var šķist kāda komplikācija, par kuru
pacientam ir jāizstāsta, kas vēl nav
notikusi. Ja mēs pieņemam slikto ziņu
kā diagnozi, piemēram, ir atklāts vēzis,
autoimūna kaite, ģenētiska patoloģija,
kāds ir miris, es teiktu – tieši. Mums
daudz mācīts neteikt, apslēpt informāciju. Protams, ir docētāji, kas teikuši:
„Sakiet tieši!”. Grūti ir teikt tieši, jo
skaidrs, ka bail, kā pacients reaģēs. Viņš
var pēkšņi kļūt agresīvs, sākt raudāt, un
diemžēl studiju laikā mēs neesam iemācīti, ko ar to darīt. Nevis „kā pateikt?”,
bet „ko darīt, ja viņš noreaģē?”. Līdz ar to
grūtākais ir būt atklātam pret pacientu.
Tajā brīdī, kad būsi atklāts, paradīsi arī
sevi. Vai tas, ko saki, liek tev būt skumjam, tevi sadusmo, tevi “izbesīja” tas, ka

Anna. Kā Jums šķiet, vai jaunie rezidenti baidās to paziņot savas reakcijas
dēļ, jo viņi nezina, kā paši uzvedīsies tajā
situācijā?
Dr. Miksons: Protams, jo tajā
brīdī, kad sāksi teikt kaut ko, tev drebēs balss vai notecēs asara, vai tu pēkšņi kļūsi dusmīgs, tev aizsitīsies elpa…
Anna: Šāds jautājums bieži tiek
uzdots, jo cilvēki nesaprot, kā viņiem to
strukturēt, nav vadlīniju, kā izveidot teikumu tā, lai nenodrebētu balss…
Dr. Miksons: Kāpēc nevarētu
nodrebēt balss? Ja pirmo reizi dzīvē
esi zaudējis pacientu… Tas ir šausmīgi!
Līdz ar to ir saprotams, ka par to kautrējas, ir neērti, pašam ļoti skumji par
to, kas ir noticis. Arī mēs, ārsti, esam
tikai cilvēki, un mums ir jūtas – lai cik
ļoti mēs mēģinātu no tā aizbēgt un reizēm to noliegt.
Anna: “Kas bija pirmais – vista
vai ola?”
Dr. Miksons: Es
nezinu (smejas). Mana
atbilde – tiešām, es
nezinu. Bet mans
turpinājums atbildei
būtu… kā mēs justos,
ja mēs uzzinātu atbildi.
Kaut kas maģisks
ir tajā, ka cilvēkiem
gribas (red. – atrisināt) jautājumus, uz
kuriem nav atbildes,
un viņi meklē. Tā ir
mūsu virzīšanās uz
attīstību. Man tiešām
būtu interesanti, kas
mainītos sabiedrībā, ja
mēs uzzinātu atbildi.
Man ir aizdomas, ka
nemainītos nekas. Tas
ir tieši tāpat kā daudz
jautājumu, kas sen ir
atbildēti, piemēram, par vakcināciju.
Kas sen ir pieradīts – ko tas dara un kas
tas ir. Tāpat atradīsies cilvēks, kas teiks:
„Nē, tā ir sazvērestība!”
Līdz ar to man gribas zināt, kādēļ
cilvēkam ir interesanti rast atbildi uz
šo jautājumu. Ko tas viņam nozīmē?
Mēs varam pieņemt, ka tā drīzāk ir kā
metafora, bet katrs tur ieliek kaut ko
savu. Mans neatbildētais jautājums, ja
mēs runājam par cilvēka psihi, ir nature
vs. nurture (red. – daba vs. audzināšana).
Cik daudz ir tiešām iekodēts cilvēkā no
paaudzes paaudzē, neironu līmenī, ko
mēs vēl nekādi nevaram pierādīt. Un cik
daudz viņš ir pa pusei balta lapa, un kas
tiks dzīves laikā uz tās uzrakstīts, tas
arī būs? Tas ir tāpat kā vista vai ola. Tie
ir līdzīgi jautājumi. Bet nu – gaidīsim,
redzēsim (smejas)!		
>>>>

Pirmajos gados cilvēkus
mēģini mainīt, viņiem visiem
dod padomus, draugus gribi
glābt un ģimeni gribi glābt
– pasaules glābējs, tāda
Māte Terēze. Tagad ir tā,
ka daudzas lietas redzu, bet
saprotu, ka nekas nav jādara
vai jāsaka.
nevarēji kaut ko izdarīt, juties bezpalīdzīgs, sakauts kā ārsts. Tu esi zaudējis.
Un diemžēl tāda izjūta tev ir. Bet vari
pilnīgi godīgi pacientam pateikt: „Diemžēl jūsu meita/dēls/māte/tēvs/māsa/
brālis nomira. Viņam/-ai bija tāda un
tāda saslimšana.”
Ņemsim kādu mazliet vieglāku
piemēru – diabēts! Vai apendicīts! Arī
nepatīkama ziņa, tomēr svarīgs ir arī
nākamais teikums: „Mēs darīsim visu”
vai „Es darīšu visu, lai labāk palīdzētu”.
Ja tas ir gadījums par nāvi, nav nekādas
starpības: „Man ļoti žēl, Jūsu radinieks
ir miris, diemžēl mēs vairs neko darīt
nevaram… taču mēs varam Jums palīdzēt.” Vai tas ir emocionāls atbalsts vai
psihologa, psihoterapeita, psihiatra piesaistīšana. Šādos gadījumos mēs varam
dot atbalstu, lai palīdzētu.
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<<<< Anna: “Kā tikt galā ar depresiju,
kas ir bieža parādība medicīnas darbinieku vidū?”
Dr. Miksons: Jautājums – kas ir
depresija? Man tie vārdi vispār nepatīk.
Gan depresija, gan trauksme, tiem vārdiem ir sava vieta. Tas ir specifisks sindroms, specifiska simptomu kopa. Man
interesē, kas slēpjas zem depresijas, jo
tā var būt pilnīgi dažāda. Piemēram, es
varētu nosaukt, ka vienam cilvēkam ir
depresija, jo viņam šķiet, ka ar viņu kaut
kas nav labi. Viņš ir viens pats, viņam
nav draugu, cilvēki viņu atraida, viņš
jūtas vientuļš, nezina, kā draugus atrast,
kā šo atzinību gūt, un slīgst aizvien dziļāk depresijā. Tas ir viens gadījums. Cits
izskatīsies tikpat depresīvs, bet, iespējams, depresija būs, jo viņš nav topa
augšgalā. Pirmajam būs vairāk depresīvas personības iezīmju, otram – narcistiskas. Šajā gadījumā problēma būs: “Es
neesmu Nr. 1, kāda jēga dzīvot?” Tas ir
pilnīgi atšķirīgs no pirmā varianta. Nav
viena universāla līdzekļa, kā palīdzēt.
Teikt – ej cilvēkos un runājies ar viņiem?
Bet otrais jau iet un runājas, viņam nav
problēmu ar runāšanos, viņam apkārt ir
draugi. Viņam trūkst kāds achievement,
goals (red. – sasniegumi, mērķi). Citam,
savukārt, var būt pilnībā pretēji, ka viņš
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vēlas distancēties, bet nesanāk. Ģimene,
draugi vai radi visu laiku tur tuvumā,
un viņš nevar izrauties no tā ārā, viņam
ir depresija, jo viņš nespēj pateikt “nē”.
Viņš slīgst depresijā, jo viņš ir apspiests
no visām malām. Ja jūs viņam teiksiet
“Ej cilvēkos!”, viņš teiks: “Tu nesaproti,
man tos cilvēkus nevajag!”. Ko darīt ar
to visu?
Anna: Bet, ja mēs runājam par depresiju medicīnas darbinieku vidū, kas,
Jūsuprāt, būtu prevalējošākais?
Dr. Miksons: Viennozīmīgi tas,
ka mēs visu laiku ikdienā strādājam
ar cilvēku ciešanām. Ir skaidrs, ka tīri
bioloģiskā līmenī mūs ietekmē šīs ciešanas. Var stāstīt visu ko, piemēram,
cik ļoti “noakmeņojies”, nereaģē, bet tīri
bioloģiskā līmenī – tas ietekmē. Tas ir
tāpat, ja katru dienu nāk kāds un kliedz
virsū. Protams, pēc gada pierodi, bet tas
nemaina faktu, ka smadzenes pa pusei
sprāgst. Vai ja kāds baksta visu laiku
rokā. Kas būs? Vai nu tā vieta kļūst nejūtīga, vai nu tur izveidojas biezāka āda.
Vairs nejutīsi to spiedienu, būs kāda
aizsargreakcija. Tas nemaina faktu,
ka izmaiņa notiek. Līdz ar to ir svarīgi
atrast veidus, kā mums pašiem atgūties,
jo mēs kādā brīdī gribam par daudz palīdzēt pacientiem, daudz stundu ņemam.

Mēs pēc kaut kā dzenamies un diemžēl
paši sākam degt ārā. Tad mēs neesam
spējīgi vairs tik labi palīdzēt pacientiem,
un tādēļ sākam slīgt depresijā. Pacients
atnāk izmisis, depresīvs un sāpēs, bet
mēs jau sākam kļūt tādi paši. Ja neatrodam veidus, kā atjaunoties, rehabilitēties, tad vienā brīdī būs grūti. Es pats
to sevī redzu. Ja kādā brīdī ņemu pārāk
daudz pacientu un studentu, intervijas
un vēl kaut ko, tad es saprotu, ka man
vajag atslodzi. Es varu kādu laiku, kādus
mēnešus tā darboties, bet vienā brīdī
man jāsaka “stop, pauze”. Ja nejūti, kur
to pauzi vajag, neizbēgami vienā brīdī
sāksi krist depresijā. Labākajā gadījumā
sāksi emocionāli izdegt, bet sliktākajā
– sāksi arī fiziski ciest, sāksies hipertensija, galvassāpes, kuņģa-zarnu trakta
traucējumi, miega problēmas utt.
Anna: Un atslodze katram cilvēkam ir
individuāla. Vienas receptes nav.
Dr. Miksons: Jā, tieši tā.
Anna: Kāda ir Jums?
Dr. Miksons: Hmm… Kāda ir man?
Personīgā terapija, kolēģu atbalsts,
ģimene. Vēl man patīk garšīgi paēst
(smejas). Viennozīmīgi. Ja es braucu
kādā ceļojumā, vai pat arī, ja neesmu
ceļojumā, man patīk aizbraukt uz kādu
jaunu kafejnīcu, restorānu, pabaudīt
ēdienu, labas sarunas un mūziku. Reizēm pabūt ar sevi un savām pārdomām.
Nu, protams, vēl bišķīt sportiņš. Ar to es
brīžiem grēkoju (smejas). Bet vajag vairāk pakustēties.
Anna: Tāpat kā visiem (smejas).
Nākamais jautājums būs no konsultāciju
kategorijas. “Kāpēc esmu ļoti viegli aizvainots un kā es varu to novērst?”
Dr. Miksons: Jautājums – kas tieši
aizvaino? Šis ir tas kults, kas pašreiz ir
sācies: “Tu man kaut ko pateici un tas
mani aizvaino”. Pirmkārt, ir jautājums,
vai to, ko otrs cilvēks ir pateicis, tu
uztver personiski. Tas ir Nr. 1. Varbūt tas
vispār nav par tevi?
Varbūt otram cilvēkam ir slikta
diena, un viņš/-a nolēma to “izgāzt”
pār tevi. Tā savā ziņā ir tava izvēle, ka
tas tevi aizvaino. Nevis tā otra cilvēka
vaina. Tu vari novilkt robežu un pateikt,
ka tev tas nepatīk.
Otrkārt, ja aizvainojums ir par tevi,
tad varbūt tas, ar ko otrs cilvēks tevi
aizvaino, ir realitāte, kā tas ļoti bieži
gadās. Tas varbūt ir nekorekti pateikts,
mazliet rupji, nedaudz aizskaroši, es piekrītu, bet jautājums, kāpēc tevi aizķer
tas, kas ir pateikts? Ja man šobrīd kāds
pateiktu: “Artūr, tu par daudz strādā.”
Un es teiktu: “Aaah, kā tu drīksti?!”, un
tas mani aizvainotu. Bet tā nu tas ir!
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Tas, ko viņš saka, atbilst realitātei.
Ja mēs runājam par konsultatīvu jautājumu, tad ne jau tas cilvēks tevi aizvaino. Kāds sakars tur vispār ar viņu?
Patiesībā kādreiz, tālā pagātnē kāds
tevi ir aizvainojis, pazemojis vai aizskāris, un tu visticamāk neesi ar to ticis
galā. Mamma, tētis, brālis, māsa, vecmamma, vectētiņš. Jautājums – kurš?
Un tu gadiem to esi nēsājis līdzi. Vienīgais, ar ko šis cilvēks, pasakot pretī
vienu teikumu, tevi aizvaino, ir tas,
ka viņš vēlreiz kā alergēns ir nostrādājis. Jo intereses pēc – vai cilvēki,
kas ir viegli aizvainojami, vai tiešām
viņi ir aizvainojami par visu? Ja jā,
tad, hmm… (iesmejas), tad ir interesanti. Bet, ja par kādu vienu specifisku
tēmu (parasti cilvēki tiek aizvainoti
par naudu, seksualitāti, dzimumu, karjeru, bērnu audzināšanu, par jebko), tad
ir jautājums – kāpēc tevi citas tēmas
neaizskar? Ir interesanti, kāpēc tieši šī
viena tēma tevi aizskar? Acīmredzot,
šī tēma aizķer kādu jūtu gammu, ar
kuru īstenībā negribas tikt galā vai
pie kuras negribas pieskarties. Un kas
biežāk notiek? Ir vērts aizdomāties,
ja ir kas pateikts un tevi aizvaino, tad
kas tieši? Kāpēc tas tevi aizvaino? Varbūt tas nav aizvainojums? Varbūt šajā
brīdī ir neērti? Varbūt šajā gadījumā es
vienkārši esmu dusmīgs, jo man nepatīk tavs viedoklis, jo tu man nepiekrīti.
Tas jau vairs nav aizvainojums. Tās ir
dusmas, netaisnība, skaudība un greizsirdība. Tā jau ir pavisam cita izjūtu
gamma.
Anna: Un ko jūs rekomendētu šim
cilvēkam?
Dr. Miksons: Pirmais – vai jūs spējat atklāti pateikt, kas jums nepatīk?
Vai arī jūs sagaidāt, ka otrs vai otra to
zinās un jūs neaizvainos? Ja ir otrais
variants, tad diemžēl tas ir tikai laika
jautājums, kad savstarpējā neizpratne
tikai augs. Tāpēc, ja jūs gribat, lai jums
nedara pāri, lai jūs neaizskar, lai jums
ko nepatīkamu nedara, tas ir jāpasaka.
Vai jāparāda. Vai tas ir fiziski jānorāda.
Vai verbāli. Sākumā, protams, verbāli.
Ja tas netiek ievērots, tad jau fiziski
kādā brīdī. Tas ir viens. Otrais – kādas
vēl izjūtas tev ir bez tā, ka tu esi aizvainots. Vai tev ir prieks? Laime? Vai
tev ir skumjas? Kauns? Vai tev ir bail?
Vai tev ir dusmas? Greizsirdība? Kādas
vēl izjūtas tev ir? Ja tev ir tikai aizvainojums, tad, man jāsaka, ļoti žēl, ka tu
esi cietis vai cietusi, kam tu netiec pāri.
Tam nav nekādas saistības ar sabiedrību, bet to ir grūti atpazīt.
Anna: Nākamais jautājums – “Ko
es varu darīt, ja nevaru izturēt ne
mazāko kritiku?”

Dr. Miksons: Kā tu juties, kad
tevi kāds kritizē? Ko nozīmē “nevaru
izturēt”? Vai tajā gadījumā, kad nevari
izturēt, tu otram pasaki, lai viņš tevi
nekritizē, tu ej prom, centies darīt
visu perfekti, lai nebūtu kritikas,
tu vispār neko nedari, lai nebūtu
kritikas – kādi ir kompensatori mehānismi šajā brīdī? Varbūt kritika ir
konstruktīva, un tev nepatīk, kad
citam ir taisnība un tev nav? Te varētu
modulēt scenārijus, kas jautājumā ir
ietverts, bet šeit pēc būtības būtu jautājums – kādas izjūtas kritika raisa?
Tas ir kauns, kad tevi kritizē, vai dusmas – “ko tu man te piesējies, pats visu
zinu” –, vai tu esi vainīgs, ka tu kādu esi
pievīlis, bail no soda, no atraidījuma –
tur viss komplektā var būt. Jautājums,
kas apakšā slēpjas. Visbiežāk zem
kritikas slēpjas kauns, ar ko negribas
saskarties, tāpēc arī rodas vēlme izvairīties no kritikas vai situācijām, kur tā
būtu iespējama.
Anna: Kāpēc tieši kauns visbiežāk
slēpjas?
Dr. Miksons: Tāpēc, ka mūs visus
bērnībā vecāki kritizējuši, mazākā
vai lielākā mērā. Parasti man ir tāds
muļķīgs piemērs, kad puisīšiem māca,
ka nevar raudāt, mazām meitenēm
saka – “mazas meitenes nedusmojas”,
“mazas meitenes labi uzvedas” – un tā ir

kaunināšana. “Kā tu uzvedies veikalā!”
– tā ir kaunināšana. Līdz ar to tu iemācies, ka specifiska uzvedība, jūtas, darbības, attiecības, mācības ir nepareizas,
par tām ir jākaunas. Par tām nāks kāds
un teiks “nu-nu-nu!”, ar pirkstu rādīs.
Tu jau esi 25-30 gadus vecs, jau pieaudzis cilvēks, kāda tev starpība, ko citi
teiks? Bet iekšēji smadzenēm ir starpība. Tās laika konstanti neredz. Smadzenēm tajā brīdī šķiet, ka nāks lielā
mamma vai tētis un kratīs pirkstu. Līdz
ar to tajā brīdī, kad šķiet, ka tevi kritizēs un ka tas ir slikti, tu esi iedomājies
kādu tēlu savā galvā, kurš to darīs.
Tiem, kuriem ir izteiktas bailes no
kritikas, kaut kur šis “kritizators” ir.
Viņš var būt reāls joprojām, ļoti bieži
cilvēkam ir, nezinu, 30 gadi, vai 22, un
mamma un tētis kritizē joprojām, kaut
gan tu esi pieaudzis cilvēks, vai varbūt
šī “kritizatora” jau vairs īsti nav. De facto
viņš neeksistē šobrīd, bet tā pieredze
bija tik ļoti iesēdusies kā norma galvā,
ka visur, kur tu iesi, visi tevi kritizēs.
Anna: Nākamas jautājums, mmm…
(Anna smaida, Dr. Miksons smejas – “Pēc
smaida jau var saprast!”) – “Ja Jānis ir
zaļš un Zane ir dzeltena, bet Kārlis ir
sarkans, vai es varu būt zils?”
Dr. Miksons: Jā. (sekundes pauze,
Veronika – “Viss!”, visi smejas) Kāpēc
ne?… Kā tu jūties, esot zils?
>>>>
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<<<< Anna: “Es gandrīz katru nakti murgoju (vai sapņoju ļoti spilgtus sapņus),
kas dažreiz ir saistīti ar notikumiem
ikdienā. Rezultātā pamostoties rodas
nerealitātes sajūtas, ir grūti atcerēties,
kuri notikumi ir patiesi, kuri – nosapņoti. Kā lai tiek vaļā no sapņošanas?”
Dr. Miksons: Tikt vaļā no sapņošanas nevar. Tas, ka sapņi vakarā ir, vien
norāda, ka pa dienu ir kāda lieta, ar
kuru netiec galā, līdz ar to naktī smadzenes mēģina to informāciju pārstrādāt. Šeit būtu vērtīgi padomāt, vai tas,
kas pa dienu notiek un ko visu laiku
sapņo, nav kāds aplis, ko ej riņķī, viena
un tā pati problēma, no kuras izvairies
un nerisini, “sēdi” tajā un pārdzīvo par
to. Tev ir stress, tu netiec ar to galā, tu
dusmojies, jūties nevarīgs šajā brīdī,
tāpēc tas sapnis ir par vienu un to pašu.
Būtu vērtīgi saprast, kas tās ir par izjūtām vai domām, kuras parādās sapnī.
Vai tas, kas pārklājas starp sapni un
realitāti, ir kas ļoti nepatīkams? Piemēram, visu laiku pa dienu tu uztraucies par ģimenes locekļu veselību
– mamma, tētis, brālis, māsa, vienalga
–, uztraucies par to, ka viņiem ir kāda
slimība, atkarība, neveiksmes? Skaidrs,
ka sapnī visu laiku redzēsi, ka pēkšņi
tu viņus glāb, viņi mirst, pazūd, un tu
pamosties un tev pēkšņi domā “a varbūt viņi arī ir pazuduši?” Tātad tā izjūta
ir dzīva joprojām – bažas, bailes, ka
notiks kaut kas. Jautājums – kāpēc tās
ir tik izteiktas?
Vai tā iespēja ir reāla, ka tas cilvēks
nomirs, pazudīs, saslims, izšķirsies, vai tā
ir fantāzija galvā, kas sakņojas iepriekšējās
pieredzēs – kāds cilvēks kaut kur aizgāja,
kaut kas notika, kaut kas pazuda, un
tāpēc šobrīd tas aktualizējas vēl vairāk,
atkal strādā alergēns visu laiku, tāpēc
nevar no tā tikt vaļā. Ir vērtīgi saprast,
kas ir kas, ko tu sapņo, kāda izjūta ir
apakšā.
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Anna: Nākamais jautājums – “Kāds
ir cilvēka derīguma termiņš?”
Dr. Miksons: … Derīguma termiņš…
(šajā brīdi Dr. Miksons ilgi domā ar roku
pie pieres) Nu, izaicinājums!… (smejas)
Hmm… derīguma termiņš… Nu, protams, asociācija te veidojas ar pārtikas
produktiem… kartupelis, banāns, iebiezinātais piens, gaļa, kāposti, vienalga
kas, pilnīgi atšķirīgi produkti, un katram savs derīguma termiņš.
Attiecībā uz cilvēku, mēs paši nosakām derīgumu – kā mēs izmantosim
savu laiku. Par termiņu – to gan diemžēl mēs nenosakām, taču reizēm varam
krasi paātrināt.
Anna: Šajā situācijā tā derīguma termiņā beigas būtu kas?
Dr. Miksons: Nāve.
Anna: Šis jautājums, manuprāt, ir
ļoti klasisks – “Kā Jūs zināt, ka “trakie” (diagnosticēti ar garīgu slimību)
cilvēki nav normāli, vai varbūt mēs,
kurus sauc par normāliem, varētu
būt “trakie”?”
Dr. Miksons: Te var uzdot jautājumu – kas ir normāls un kas nav. Es
cenšos vairāk vadīties pēc adaptēšanās
dzīves krīzēm, un tad cilvēks, kurš ir ar
mentālu saslimšanu, adaptēsies sliktāk, neizbēgami. Vienalga, vai viņam
ir psihoze vai depresija, vienalga viņš
vienā brīdī nobruks. Vai viņam būs
viegli traucējumi vai smagi, vienalga
vienā brīdī viņam būs robeža. Katram
no mums kādā ziņā tāda ir, bet cilvēkiem ar mentālām saslimšanām tā ir
daudz šaurāka. Daudz. Līdz ar to teikt,
vai viņš ir normāls vai ne, ir grūti, bet
viennozīmīgi viņiem daudz sarežģītāk būs tikt galā ar dzīves situācijām,
viņi daudz biežāk būs destruktīvi
pret sevi un pret citiem, vienkārši būs
daudz grūtāka dzīve. Mēs skatāmies uz
viņiem caur mūsu “veselo”, “normālo”
saprātu. Kā ir būt šizofrēniķim, kurš

visu laiku uzskata, ka viņu kāds vajā?
Nedomāju, ka tas ir patīkami.
Anna: “Vai ir patiesība, ka mums
visiem ir mentālie traucējumi? Kurās
situācijās tas var būt noderīgi?”
Dr. Miksons: Ja jautājums ir par
mentāliem traucējumiem kā mental
disorders, tad to mums visiem nav,
mums noteikti ir emocionālās grūtības. Pēc būtības traucējumi parādās
tajā brīdī, kad emocionālo grūtību
gadījumā adaptīvie mehānismi, kas
mums ir izveidojušies vai ko mēs esam
pārņēmuši par saviem, nestrādā vai
kļūst pārāk destruktīvi. Mehānisms
varētu būt, ka tu aizej, izlādējies un
sakaujies ar kādu, tu aizej piedzeries,
tu distancējies no visa, tu ierocies sevī,
tu tieši pretēji tikai darbojies, vispār
neguli un tā tālāk. Ja mēs runājam
par klasiskām depresijām, mānijām,
tie ir traucējumi, bet, ja mēs runājam
par personības struktūrām, teiksim,
tu esi narcistisks, depresīvs, obsesīvi-kompulsīvs, histērisks, te nekā
traka nav, tie ir emocionālie paterni
(red. – modeļi, no angļu val.), kā tu uz
kaut ko reaģē. Bet, ja sāk rigidi, vienveidīgi reaģēt, līdz “izsitas” no ierindas,
piemēram, uzskatot, ka pasaulē nav
neviens cits tev līdzvērtīgs, tie ir traucējumi, šajā gadījumā narcistiski. Depresīvi – kad uzskati, ka esi pašā apakšā,
tev nekas nepienākas, kaut gan labas
iemaņas tev ir utt., bet tu esi niecība.
Jautājums ir par to, vai brīdī, kad tev
ir emocionālās grūtības, tu ar tām tiec
galā, vai arī tu tās izmanto kā ieganstu,
lai no kaut kā tiktu ārā vai tiktu kādā
situācijā iekšā. To sauc par sekundāru
slimības ieguvumu. Vai arī tu vari
pateikt, ka šī trauksme tev ir un tu neko
ar to nedari un negribi darīt, bet pasaki
“es to nedarīšu, jo man ir trauksme”. Tas
ir ieguvums. Vai “es neiešu satikt draugus, jo esmu depresīvs”.
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Anna: Tie ir tādi ieguvumi ar domu
“es to nedarīšu, jo man ir atļauts”. Bet vai ir
kādas īpatnības emocionālajā uztverē, kas
var palīdzēt dažās situācijās? Es, piemēram, iedomājos, ka cilvēkam ar obsesīviem
traucējumiem kādu skrupulozāku darbu
ir vieglāk darīt. Vai tomēr visi “disorders”
traucē cilvēkam dzīvot?
Dr. Miksons: Ja cilvēkam ir mental
disorder, tas noteikti traucē dzīvot. Kādā
noteiktā dzīves jomā, iespējams, tas
palīdz, tur es varu piekrist. Piemēram,
es eju pilnīgi marginālu ceļu – cilvēkam,
kuram ir šizofrēnija, tīri tehniski prātā
ir tik specifiskas izmaiņas jau pašā smadzeņu uzbūvē, ka viņš, iespējams, var
radīt tādus mākslas darbus, kādus mēs
nekad neiedomāsimies. Līdz ar to viņa
kaite “palīdz” radīt mākslu. Jā, iespējams, cilvēkam, kuram ir obsesīvi-kompulsīvi personības traucējumi, konkrētā
darba vietā, kur jāstrukturizē vairākas
lietas, vienlaicīgi jāpārrauga milzīga
datu plūsma un tā tālāk, viņš, iespējams,
funkcionēs superīgi. Bet, kolīdz viņam
būs jāparunājas ar kolēģiem, jāaiziet
mājās pie sievas un bērniem vai vīra
un bērniem vai jāsatiek kāds radinieks,
viņš vispār nevar funkcionēt. Tajā brīdī
mēs runājam, ka tie ir traucējumi, kad ir
šaura niša, kur tu funkcionē baigi jauki.
Bet varbūt arī otrādi, piemēram, tu funkcionē lielākajā daļā nišu vienādi, taču
vienā kaut kas mazliet buksē, un tad mēs
runājam par cilvēku, kuram ir emocionālas grūtības – lielākoties viss ir stabili, bet
vienā jomā nu neiet. Atbildot uz šo jautājumu – vai traucējumi vienā konkrētā
dzīves sfērā palīdz izpausties – jā. Bet
pārējās dzīves jomās tie noteikti traucēs.
Anna: Šajā saistībā – vai visi cilvēki
varētu gūt labumu no psihoterapijas? Vai
varētu teikt, ka ikkatram cilvēkam vajadzētu
aiziet aprunāties?
Dr. Miksons: Man šķiet, tu te labi
pati diferencēji – vai vajadzētu – es

teiktu nē, vai gūtu labumu no tā – jā.
Ir ļoti svarīgi diferencēt, vai tev tagad
obligāti vajag iet. Iespējams, ka ne,
iespējams, tu esi gana emocionāli vesels.
Vai tu gūtu vēl labumu – jā. Es parasti
salīdzinu psihoterapiju ar sportu – ja tu
jau pati sporto, ej uz zāli, skrien, brauc
ar riteni, tu jau esi fiziski labā formā.
Vai tu gūtu vēl labākus rezultātus, ja
tu paņemtu treneri? Protams. Paņemtu
fizioterapeitu, dietologu, būtu vēl labāk,
bet ar priekšnoteikumu, ja tu jau esi
fiziski labā formā. Ja tu gribi vēl labāku
– labi, bet vai tagad visiem vajag klāt
fizioterapeitu? Nevajag. Vai gūtu no tā
labumu? Protams, loģiski. Tāpēc jāskatās, kurā brīdī kas ir vajadzīgs dzīvē.
Anna: “Vai tas ir normāli dažreiz
justies trauksmainam vai depresīvam?”
Dr. Miksons: Protams. Jājūtas
satrauktam. Kad tu visu laiku jūties
satraukts (te jāsāk domāt, kādas izjūtas
tev liedz pilnvērtīgi izbaudīt dzīvi un realizēt kaut ko dzīvē), tad gan nav OK. Ja ik
pa laikam jūties satraukts, tas ir normāli.
Te es parasti velku paralēles ar to, kad ej
uz pirmo randiņu – tev jābūt satrauktam! Ja tu ej uz pirmo randiņu un neesi
satraukts, tas nav normāli (iesmejas)! Tu ej
satikt kādu meiteni vai puisi, kurš tev tiešām patīk, tev sirds lec ārā – tas ir satraukums, kuram ir jābūt. Bet tas ir vairāk
saviļņojums – kā būs, kas notiks – normāli! Trauksme kā tāda ir tajā brīdī, kad ir
kas negaidīts, neparedzama dzīves situācija. Tādēļ visi grib izvairīties no trauksmainiem vai skumjiem, depresīviem
brīžiem, visu kontrolējot, lai tikai nebūtu
jājūt. Problēma ir tāda, ka mēs gribam
divas lietas vienlaikus – nejust neko un
būt ļoti emocionāli (smejas).
Veronika: Bet par depresiju? “Is it OK
to feel depressed? (red. – Vai ir pieņemami
justies depresīvi?, no angļu val.)”
Dr. Miksons: Te arī ir svarīgi, kādu
leksikonu mēs lietojam. Vai vārdā

“depresīvs” vietā cilvēks grib teikt
vārdu “nomākts”, “vientuļš”, “pamests”,
“atstāts”, “atraidīts”, kas ir zem vārda depressed. Es esmu depresīvs ik pa laikam,
bet es zinu, ka tās reizēm ir reakcijas uz
pacientiem, tie ir dzīves momenti, bet
tas nenozīmē, ka tā ir klīniskā depresija,
tas vienkārši ir emocionāls stāvoklis uz
īsu brīdi, uz stundu, uz dienu. Tev tas
ir un pāriet. Ja tas ir ilgāku laiku, tad
jāmeklē iemesls, nevar vienkārši teikt –
o, man smadzenes ir bojātas, man ir
depresija.
Anna: Tas vārds “depressed” ir arī
modes vārds, kuru visi izmanto un nedefinē,
kas tieši kaiš.
Dr. Miksons: Jāskatās dziļāk. Ja
ir grūti definēt, tad nav iemācīts kā –
ģimenē nav runāts par jūtām.
Anna: “Vai visi cilvēki ir pelnījuši
būt laimīgi?”
Dr. Miksons: Jā. Viennozīmīgi.
Anna: Un pēdējais jautājums – “Vai
cilvēks ir cilvēks bez cilvēka?”
Dr. Miksons: Ja es to jautājumu
pareizi saprotu un ir runa par attiecībām,
noteikti ir cilvēki, kuri savu individuālo
ģenētisko, bioloģisko īpatnību dēļ var
iztikt bez otra cilvēka. Tie būs specifiski
traucējumi, kāpēc viņiem šo otru nevajag. Pārējie veselie indivīdi, es teiktu, ka
nē. Jautājums tikai, vai ir bijis tuvs emocionālais kontakts ģimenē augot. Tam
ir liela nozīme mūsu spējai adaptēties
apkārtējai videi. Tas ir uz žurciņām pierādīts. Tās žurciņas, kuras saņēmušas no
mammas uzmanību, rūpes, atbalstu (ja
nemaldos, kā faktors bija minēts žurku
mammas būšana blakus un nolaizīšana),
tie žurkulēni daudz labāk tiek galā ar
stresa situācijām. Ja viņi ir ielikti labirintā, viņi tiek ārā daudz ātrāk nekā tie,
kuri bija atstāti novārtā un bez mammas.
Dzīves laikā emocionāls kontakts vienmēr ir nepieciešams, pat ja tas kādā dzīves posmā ir iztrūcis vai bijis par maz.�
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is intervijas galvenais varonis
ir Emīls Sjundjukovs – vairāku
BioMedTech uzņēmumu vadītājs, datorzinātnieks un LU Datorikas
fakultātes doktorants ar dziļu interesi
medicīnā. Sarunā ar Semper Anticus
Emīls dalās pārdomās par izglītību, IT
un medicīnas sadarbību un zinātnes
vietu sabiedrībā.
Kā Jūs paskaidrotu cilvēkam, kuram
nav zināšanu par IT, kas tas tāds ir?
Kas ir programmēšana? Ņemot vērā,
ka tā ir atsevišķa pasaule ar savām
valodām – kas tās tādas ir, kā tās
atšķiras?
Datorzinātnes ir instruments, ko
izmanto, lai varētu automatizēt procesus un darbības ar tehnoloģiju palīdzību.
Tas ļauj cilvēcei vērst savu intelektu citu
problēmu risināšanai un paver jaunas
durvis atklājumiem, pielietojot datoru
spēju veikt kalkulācijas. Savukārt programmēšana ir veids, kā mēs spējam
sazināties ar datorsistēmām. Līdzīgi
kā mēs šis intervijas laikā izmantojam
latviešu valodu, eksistē dažādu valodu
grupas, ar kuru palīdzību mēs spējam
sniegt instrukcijas datoram. Šo valodu
izvēle ir atkarīga no tā, ko tad vēlamies
sasniegt, kādam nolūkam un kur vēlamies instrukcijas izpildīt. Tehnoloģijām
attīstoties, arvien vairāk parādās augstākā līmeņa programmēšanas valodas
– tādas, kam sintakse jeb uzbūve lietotājiem atgādina mūsu ierastās cilvēku
valodas. Tas palielina cilvēku skaitu, kas
uzsāk savu programmēšanas ceļu, un
dod iespēju jebkuram izmēģināt šādu
lomu.
Vai katram cilvēkam būtu jāpārzina
IT pamati?
Neizbēgami, ka jebkurš savas
zinātnes pārstāvis teiktu, ka viņa
zinātnes joma ir jāpārzina jebkuram.
Jā, vajadzētu būt pamatzināšanām
visās zinātnēs, jo tas ir veids, kā cilvēks
veido sevi un izpratni par apkārtējo
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pasauli un vidi. Runājot par tehnoloģiju jomu – pat neskatoties uz to, ka šī
sfēra pašlaik ir trendā, es uzskatu, ka
šis instruments noteiktā līmenī ir jāapgūst visiem, neatkarīgi no tā, kurā sfērā
viņš/viņa darbojas. IT ir instruments,
kas ļauj automatizēt procesus, veikt
informācijas apkopošanu un apstrādi
un palīdzēt pieņemt lēmumus, balstoties uz šādiem apkopojumiem. Tas ir
līdzīgi kā braukt ar mašīnu, liftu vai iet
ar kājām. Arī mašīna un lifts mums ir
kā instruments, kas palīdz nonākt līdz
mērķim efektīvā un optimālā veidā.
Tā arī tehnoloģijas varam uzskatīt par
sava veida 21. gadsimta skrūvgriezi – cilvēkam ir jāzina, kā turēt rokās skrūvgriezi, kam tāds eksistē un kā ar to
var saskrūvēt plauktus, bet ne obligāti
pašam ir jāskrūvē, un tas pats arī ar
tehnoloģijām – es neapgalvoju, ka katram cilvēkam ir jāprogrammē, toties
katram ir jāsaprot, ko labu varētu izdarīt savā sfērā, izmantojot tehnoloģiju
kapacitāti. Šis princips noteikti attiecas
arī uz medicīnas jomu.

Kā Jūs redzat IT lomu medicīnā?
Kādos virzienos IT var iesaistīties medicīnā? Kāda ir pašreizējā
situācija un kādas ir nākotnes
perspektīvas?
Ņemot vērā to, ka šī zinātne ir
tik plaša, tad varbūt parunāsim par
konkrētiem piemēriem un trendiem.
Pasaule aktīvi skatās uz to, vai, izmantojot tehnoloģisku pieeju un izstrādājot modernus risinājumus, mēs spējam
panākt preventīvu metožu attīstību,
ārstēšanas procesu uzlabošanu (piemēram, pacientu pārraudzību, savlaicīgu blakņu un/vai komplikāciju
rašanās risku noteikšanu utt.), uzlabot
dzīves kvalitāti un pagarināt dzīvildzi,
kā arī padarīt veselības aprūpi pieejamāku visām sabiedrības grupām. Tas
ietver populārus konceptus un pielietojumus gan mākslīgajam intelektam,
gan virtuālai un paplašinātai realitātei, mobilām tehnoloģijām, viedierīcēm un dažādiem sensoriem, kā arī
robotizētām sistēmām.
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Viens aspekts, kas varētu apvienot
augstākminētās tehnoloģijas un arī
tiek izmantots, ir spēja modelēt, apkopot un analizēt datu kopas, iegūstot
vērtīgus rezultātus slimību prevencijas virzienam vai arī pārraudzības un
ārstēšanas procesam.
Paskatāmies uz sevi – esam lielisks,
komplekss datu avots. Ja kā piemēru
paņemam kādu nelielu ASV slimnīcu
pirms četriem vai pieciem gadiem, tad
mēnesī tā apstrādāja aptuveni 600 terabaitu digitālo analīžu. Pašlaik šis cipars
paliek aizvien lielāks, un, laikam ejot
uz priekšu, mēs atklājām un atklāsim
jaunus datu tipus, kas tikai paplašinās
mūsu “dzīves un organisma gleznu”, ko
spējam uzzīmēt ar savāktajiem biomedicīniskajiem datiem. Ja mēs paskatāmies, kāds datu apjoms tiek ģenerēts
slimnīcās, tas ir neaptverams manuālās
analītikas cipars. Cilvēks ar savu kapacitāti nevar ieskatīties kādas demogrāfiskās grupas datos un attiecīgi izanalizēt
un konstatēt trendus, pie tam darot to
dinamiskā vidē, 24/7, kā arī pieņemot
to, ka savlaicīga slimību atklāšana ir
zelta vērta. Ar datorsistēmu palīdzību
mēs varam iejaukties datu apkopošanas
procesā, izveidot efektīvas datu analītikas un sistēmatizēšanas sistēmas,
kas savukārt piedāvātu savākto datu
apkopojumu un rezultātus analītikai,
tādējādi atbrīvojot rokas ārstiem tādu
procesu veikšanai, kur ir nepieciešama
profesionāļu iesaiste.
Vēl viens piemērs datu izmantošanai ir kompānijas, kas izstrādā
uz mākslīgā intelekta balstītas sistēmas zāļu pētniecībai, jaunu molekulu
atklāšanai, kā arī klīniskās validācijas
procesu optimizācijai, kur mēs spējam
caur neironu tīkliem izvest datus par
300 000 pacientu.
Skatīties uz konkrētiem mērķiem jeb

targets, uz to mijiedarbību un molekulas
efektu – ja to visu mēs tagad mēģinātu
darīt bez datora un IT palīdzības, tas
būtu tikpat kā neiespējami. Papildus
medicīnas sfēras izaicinājumiem šādu
sistēmu izstrādes procesā ir arī tehniskie jautājumi, uz kuriem meklē atbildes
datorzinātnes speciālisti, kā datu drošība, privātums, struktūras un efektīvu
algoritmu uzbūve lielo datu pārvaldībai. Viens no tādiem izaicinājumiem
ir arī datu kvalitāte un precizitāte.
Iedomājieties, mēs esam milzīgā okeānā, kur ir neaptverams informācijas
apjoms. Šajā okeāna starp visu ir jāatrod tas, kas ir svarīgs un nozīmīgs, un,
lai atrisinātu šos izaicinājumus, nepietiek vien ar inženieru kompetenci.
Panākumus gūst tikai tās komandas,
kas sadarbojas un veido starpdiscilpinārās komandas.
Ar ko Jūs pats šobrīd nodarbojaties?
Pašlaik cenšos veltīt savu laiku
veselības aprūpes projektiem. Mums ir
jaunuzņēmums, kas darbojas biotehnoloģijas jomā. Mēs izstrādājam jaunu
metodoloģiju, kā pārklāt implantu
virsmas. Klasiskā metode ir plazmas
polimerizācija, un tai ir vairāki trūkumi. Slāņa uznešana notiek augstā
temperatūrā, un tas veidojas visai
biezs, kas savukārt apgrūtina manipulācijas procesu operācijas laikā.
Šāds slānis nenodrošina pietiekamu
izolāciju starp implantu un cilvēka
audiem, tas neļauj pievienot bioloģiski
aktīvas vielas (BAV). Mēs pielietojam
citu metodi – implantus pārklājam ļoti
zemā temperatūrā ar līdz pat 1/10 no
mikrona plāniem slāņiem un varam
arī pievienot BAV. Šobrīd tiek izstrādāts klīniskais pētījums, kura ietvaros
pievienojam zāles vienam no slāņiem

un kontrolējam, cik ātri tās izdalās,
proti, tā ir tā sauktā targeted drug delivery system jeb zāļu transportēšanas
sistēma, kas nozīmē, ka zāles nonāk
uzreiz smaganās vai gūžas locītavas
reģionā.
Es arī vadu tehniskās izstrādes
kompāniju, kas atrodas Honkongas
Zinātnes un tehnoloģiju parkā. Viens
no izstrādes centriem atrodas šeit,
Latvijā. Esam izstrādājuši tehnoloģiskus risinājumus ar mērķi uzbūvēt tiltu
starp farmaceitiskām, biotehnoloģijas
jomas kompānijām un klīniskajiem
centriem, pacientu asociācijām, biobankām, lai efektivizētu uz pacientu
centrētu klīnisko pētījumu procesu,
piedāvājot rast dinamisku veidu, kā
identificēt pacientu kohortas, balstoties uz retrospektīviem (vēsturiskiem)
datiem, lai tālāk ģenerētu prospektīvos
datus. To mēs panācām, izmantojot
digitālos rīkus – datu kolekciju atlases
rīku, pacientu dinamiskās piekrišanas
pārvaldības rīku, kā arī modulārus, uz
pacientu centrētus risinājumus dažādām slimībām.
Mūsu sadarbības partneru starpā
ir slimnīcu centri, pacientu asociācijas
un biobankas, kas atrodas Dienvidkorejā, Honkongā, ASV, kā arī Baltijas
valstīs. Latvijā sadarbībā ar LU DF
LAB, topošajiem ārstiem, kā arī krūts
vēža atbalsta biedrību VITA un onkologiem izstrādājam bezmaksas rīku
krūts vēža digitālai pirmsskrīninga
programmai, kas ļaus sievietēm veikt
risku kalkulēšanu reāllaikā, kā arī
kalpos par pirmo šāda veida platformu populācijas proaktīvai iesaistei
pētniecības projektos. Vēl viens projekts ir veterinārijas jomā – strādājot
ar biomedicīniskiem datiem, piedāvājam analītiskos un biomedicīnisko
adatu agregācijas rīkus.
>>>>

59

INTERVIJA
TEHNOLOĢIJAS — 21. GADSIMTA SKRŪVGRIEZIS

Datorzinātne ir zinātne par
loģiskām konstrukcijām.
Ļoti dīvaini ir nepielietot to,
kas ļauj ātrāk sasniegt rezultātu.
<<<<
Kompānijas, kuras ražo gan
barību, gan zāles, var efektīvāk veikt
pētījumus, balsoties uz šo.
Mans hobijs ir saistīts ar DF LAB –
studentu studiju, kas trīs gadu garumā
no idejas pārtāpa par platformu medicīnas tehnoloģiju projektu īstenošanai. Mērķis bija apvienot medicīnas
studentus ar IT studentiem – Latvijā
mums ļoti pietrūka praktiskas starpdisciplināras pieejas, kad ne tikai par to
runājam, bet tiešām radām ekosistēmu,
kas spētu atbalstīt visā produkta izstrādes ciklā, kā arī iedotu nepieciešamās
zināšanas.
Pateicoties uzņēmumam Mikrotīkls, uzņēmuma Accenture Latvijas
filiālei, kā arī LU Datorikas fakultātei,
LU Studentu Padomei un LU Fondam,
mums izdevās radīt telpu, izveidot
trīs akadēmiskos kursus, kas pieejami
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visiem neatkarīgi no universitātes, kā
arī īstenot piecus projektus, publicēt
12 zinātniskos rakstus, piedalīties vairāk nekā 10 konferencēs un izstrādāt
8 diplomdarbus. Pašlaik strādājam pie
atvērta kursa īstenošanas mediķiem,
kas sniegtu praktiskas zināšanas par
tehnoloģiju pielietojumu, kā arī pie
kursu kopuma, kas apvienotu medicīnas studentus ar datorikas studentiem
ar mērķi strādāt pie kopīgiem projektiem, sniedzot savstarpēju atbalstu
visos posmos.
Kā Jūs vērtētu IT izglītību? Augstskolas izglītība nav pilnīga prakses
ziņā. Vai nebūtu produktīvāk vienkārši pabeigt IT kursus?
Kursi ir aktuāli, jo ir liels pieprasījums pēc IT speciālistiem, un,

pabeidzot kursus, var uzreiz sākt strādāt IT sektorā. Tas atkarīgs no tā, ko Tu
gribi darīt un sasniegt. Programmēšanas valodas ir gluži kā cilvēku valodas,
proti, tas ir tikai veids, kā mēs komunicējām. Lai gūtu sasniegumus šajā
nozarē, ir jāspēj ne tikai kodēt (rakstīt
programamatūras kodu), bet arī spēt
orientēties fundamentālajās sfērās.
Nepieciešams saprast programmēšanas valodu ontoloģiju, dziļo domu, kas
slēpjas aiz vārdiem, un to, kā valoda
vispār veidojas.
Universitāte sniedz stipru matemātisko bāzi, kuru nevar iegūt klasiskajos
programmēšanas kursos, bet, pašam
meklējot to caur MOOC platformām,
piemēram, Coursera, ir ļoti grūti orientēties kursu daudzveidībā un saprast, ar
ko sākt un kur spert nākamo soli. Matemātiskie pamati ļoti glābj, kad nepieciešams ko izstrādāt. Viens no maniem
pirmajiem projektiem bija saistīts ar
ceļa locītavas pēcoperācijas rehabilitācijas procesa pārraudzības sistēmu. Tajā
vajadzēja klasificēt ekstremitātes kustības rehabilitācijas laikā pēc operācijas,
noteikt locīšanas leņķa līmeni, notificēt cilvēku un veikt pārraudzību. Bija
jāsaprot anatomiskās īpatnības, fizika,
lineārā algebra – tas bija vajadzīgs, lai
izveidotu algoritmu, kā skaitīt kustības
un saprast, kā tās klasificēt.
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Papildus tam universitāte sniedz
iespēju peldēt konkrētās sfēras dīķī – tā
ir iespēja iepazīties ar profesoriem,
kuri dalās savā personiskajā pieredzē,
kas radusies, vairākus gadus strādājot
industrijā, tā ir iespēja sadraudzēties ar
saviem kursabiedriem, kas būs nākotnes IT sfēras veidotāji, iespēja iepazīt
industrijas pārstāvjus. Un tas viss pat
neskatoties uz to, ka eksistē 101 iespēja,
ko var saņemt, ja tev ir pabeigta augstākā izglītība. Tomēr uzskatu, ka augstākai izglītībai nav jābūt panacejai
– katram pašam ir jāizvērtē savs ceļš,
ko izdarīt, izejot no skolas durvīm. Tas
ir izaicinošs pasākums…

pats skolas koncepts. Skolotājs nevar
būt cilvēks, kurš pārzina pilnīgi visas
aktuālākās lietas. Skolotājs ir kā punktu savilcējs – spēj parādīt dažādus
vektorus, apkopot lietas un sniegt
skolēniem vielu pārdomām, diskusijām,
papildus fundamentālām zināšanām.
Tāpēc ir svarīgs atvērtās skolas koncepts – vecāku un industrijas līdzdalība
skolās. Mēs nevaram visu uzlikt uz
skolotāju pleciem. Mums pašiem ir
jāpiedalās, jādalās ar savu pieredzi,
uzņēmumiem tai skaitā. Tikai tad mēs
varēsim izstrādāt ilgtspējīgu, uz cilvēku kapitālu balstītu ekonomiku. Tas
pats augstskolās.

Kā Jūs vērtējat pašlaik esošo dator
izglītību skolās?

Vai Latvijas IT speciālisti ir pasaulē
konkurētspējīgi?

Izglītībai, neskatoties uz fundamentālo tēmu eksistenci, ir jābūt fleksiblai un spējīgai adaptēties līdz ar
pasaules aktualitātēm. Pavadot divus
gadus IT izglītības fondā Start(IT),
apmeklēju vairāk nekā 150 Latvijas
skolas ar mērķi iepazīt IT izglītību, izaicinājumus un iespējas. Pašlaik Start(IT)
veiksmīgi darbojas ar IT izglītības standarta ieviešanu, apvienojot un uzturot
balansu starp industrijas degošajām
acīm, valsts pārvaldības spēju izstrādāt
standartus un skolotāju spēju apmācīt
nākotnes speciālistus.
Datorzinātne ir zinātne par loģiskām konstrukcijām. Ļoti dīvaini ir
nepielietot to, kas ļauj ātrāk sasniegt
rezultātu. Cilvēkam ir noteikts laiks
dzīvē, un, manuprāt, daļa lietu ir jāpadara ātrākas, lai vairāk veltītu laiku
tam, kas ir svarīgs, bet tas ir jāmaina
domāšanas stilā – un šeit runa ir ne
tikai par informātikas un programmēšanas stundām.
Uzskatu, ka paralēli jaunu standartu ieviešanai mums ir jāmaina arī

Labs jautājums. Īsā atbilde – jā,
protams, ka ir konkurētspējīgi, jo
mums ir diezgan daudz uzņēmumu,
kas strādā ar ārzemju klientiem, un
mums ir potenciāls, lai kļūtu par centru, kur mēs ražojam tehnoloģijas un
arī tās eksportējam. Paralēli tam, saņemot atbalstu no valsts, aktīvi veidojas
arī startup jeb jaunuzņēmumu komūna,
piemēram, TechHub Riga, kas arī veido
starptautiski atzītas konferences, kā
TechChill Baltics.
Akadēmiskajā ziņā ir konkrēti
virzieni, par ko varam īpaši lepoties,
piemēram, kvantu skaitļošanas grupa
ar prof. Ambaini, prof. Kaščejevu. Zem
universitātes jumta mēs esam diezgan
tālu tikuši – šajā jomā esam vieni no
labākajiem pasaulē. Mašīnmācīšanās – mums ir lieliskas grupas, kas
darbojas ar valodas atpazīšanu, runas
atpazīšanu un analīzi, tomēr tas viss ir
balstīts uz kādiem līderiem vai metodēm. Manuprāt, mēs sasniegtu daudz
pamatīgākus rezultātus, ja mēs uztaisītu ekosistēmu, līdzīgi kā, piemēram,

futbola spēlētāju audzināšanas sistēmu – kādreiz to dzirdēju intervijā
un man iepatikās šis piemērs. Ir Krievijas audzināšanas sistēma – ir daudz
talantu, bet ne visi tiek līdz infrastruktūrai, sistēma strādā tā, ka tikai
daži no tiem bērniem izcelsies, būs labi
spēlētāji. Un tad ir Vācijas sistēma, kas
ir uzbūvēta tā, ka tā dod visiem iespēju
tikt līdz noteiktam, vidējam līmenim,
un no tā ir daudz vieglāk dabūt tos, kas
izcelsies. Ja mēs uztaisīsim šādu ekosistēmu izglītības jomā, mēs augsim
sistemātiski, nevis tikai turpināsim
balstīties uz dažiem līderiem.
Ja mēs skatāmies no sabiedrības
skatu punkta, kas cilvēkiem šķiet
svarīgāks – eksaktās vai humanitārās zinātnes?
Cilvēkus vienmēr interesē tas, ko
viņi saprot, un diemžēl tie reti ir zinātniskie sasniegumi. Tam ir savs iemesls,
par ko mēs parunāsim vēlāk, – par to,
kā sabiedrībā tiek komunicēta zinātne
ar mērķi izglītot un panākt, ka cilvēki
saprot, ar ko tad nodarbojas mūsu valsts
zinātnieki. Tas ir tāpat, kā skatoties
medijos, zem rakstiem par tā saucamām
dziļajām tēmām mēs neredzēsim tikpat
daudz komentāru kā zem ziņām par
politiskās sistēmas analīzi, Deglava tilta
remontdarbu kvalitāti u.tml.
Runājot par zinātni, situācija ir
diezgan interesanta, jo zinātne pamatā
ir balstīta uz valsts (un arī Eiropas
Savienības) nodokļu maksātāju resursiem, un ir dīvaini, ka zinātne un
sabiedrība ir tik norobežotas viena no
otras. Mums nav sistēmas, kas parādītu
zinātni sabiedrībai un ļautu cilvēkiem
saprast tās būtību un jēgu, tāpēc bieži
vien cilvēki domā, ka zinātnes frontē
mums lietas neiet tiek krāšņi vai ka nav
jēgas zinātnē ieguldīt naudu.
>>>>
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Šobrīd mēs esam nonākuši līdz punktam, kad mēs
darbojamies publikāciju un atskaišu dēļ, bet parasti
cilvēki nenāk lasīt disertācijas bibliotēkā – to dara
tikai tad, kad savam darbam ir vajadzīgas atsauces.
Mums ne tikai jārūpējas par Hirša indeksu, bet arī
proaktīvi jārunā par pētniecību sabiedrības priekšā.
<<<<
Ir koncepts, par ko esmu runājis,
piedaloties Kembridžas universitātes
GapSummit iniciatīvā, ka jābūt aktīvākai sabiedrības līdzdalībai procesā, un
to var panākt, piemēram, izstrādājot
platformu jaunajiem zinātniekiem. Kā
tas varētu izskatīties praksē? Sabiedrība
piesaka kādu tēmu, kaut vai par ūdens
kvalitāti, teiksim, ir interese par to, kā
ūdens kvalitāte blakus esošā ezerā tiek
ietekmēta ar ceļu satiksmi. Pēc platformas izveidošanas jaunie zinātnieki
var to pētīt un veidot atskaites ne tikai
publikāciju veidā, bet arī rakstot medijos un izmantojot tādus formātus, kas
cilvēkiem ir saprotami. Šobrīd mēs
esam nonākuši līdz punktam, kad mēs
darbojamies publikāciju un atskaišu dēļ,
bet parasti cilvēki nenāk lasīt disertācijas bibliotēkā – to dara tikai tad, kad
savam darbam ir vajadzīgas atsauces.
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Mums ne tikai jārūpējas par Hirša
indeksu, bet arī proaktīvi jārunā par
pētniecību sabiedrības priekšā.
Kādā veidā var iesaistīt jaunatni
zinātnē? Vai tas ir vajadzīgs?
Protams! Pasaulē ir tik daudz neatrisināta, un zinātne ir mehānisms, ar
kura palīdzību mēs to varam izpētīt.
Jāstimulē jauno zinātnieku iesaiste,
bet pastāv vairāki izaicinājumi, lai
veicinātu jauniešu iesaisti pētniecībā, kā arī motivētu nākotnes biznesa pārstāvjus ieguldīt praktiskajā
pētniecībā. Sevi arī uzskatu par jaunu
zinātnieku, un man paveicās, ka, strādājot pētniecībā, atradu industrijas
spēlētāju, kas iegulda arī zinātniskajos projektos, kas ietver problemātikas definīcijas, problēmas analīzes,

modelēšanu, problēmas definēšanu,
metodoloģijas un prototipu izstrādi,
validāciju – pilnu ciklu no idejas līdz
ieviešanai tirgū.
Izaicinājums jauniešu piesaistei,
papildus augstāk minētajai komunikācijai un seksīga statusa piešķiršanai šim
darbam, ir procesuālās lietas. Nedaudz
jāpamaina stils, kādā šobrīd strādā
institūti, jo tur lielākoties raksta vai nu
pieteikumus projektiem, vai projektu
atskaites – es nevaru teikt, ka tas ir
slikti, bet efektīvāk būtu ieguldīt zinātnieku potenciālu tieši pētniecībai.
Vēl svarīga ir zinātnes komercializācijas politikas reformēšana – ir
jāstrādā pie tā, lai būtu skaidrs ceļš
no idejas laboratorijā līdz iespējai to
komercializēt un būtu potenciāls zinātniekiem piedalīties jaunuzņēmumā jeb
iespēja kļūt par līdzdibinātāju.
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Ko, Jūsuprāt, varētu mainīt valsts
līmenī, lai no jaunu cilvēku puses
būtu iesaiste zinātnē?
Manuprāt, ir jāsāk ar pārmaiņām domāšanas stilā, kā arī ir jāizveido skaidra un struktūrētā pieeja
jauno zinātnieku atbalstam, pētniecības komercializācijai, komunikācijai
sabiedrībā. Par starpdisciplināru pieeju ne tikai jārunā, bet arī jādara un
jāveido skaidri piemēri. Es domāju, ka
ir jāpalīdz un jāīsteno tā ekosistēmas
rašanās… Ja ir mehānismi “kā”, tad
cilvēki spēs to darīt. Šobrīd jaunajiem
zinātniekiem ir diezgan grūti – nav
lielu atbalsta mehānismu, tikai un vienīgi ir jāpievienojas kādam vecākam
zinātniekam, kas darbojas savā jomā,
jo medicīnas tehnoloģiju jomā ir minimāls cilvēku skaits Latvijā, nav vietu,
kur strādāt.
Ir atbalsta mehānismi, iespēja
sadarbībai starp institūcijām, starp
fakultātēm, starp universitātēm, bet arī
limitācijas, jo, piemēram, ir gadījumi,
kad tikuši veidoti diplomdarbi par to,
kā protezēšanai pielietot 3D printēšanas
metodes, kas visai plaši tiek izmantotas
pasaulē, bet mūsu universitātes pārstāvji
ļoti šķībi skatās uz tādiem darbiem.
Kāpēc?
Labs jautājums, vai ne?... Tā
domāšanas paradigma ir jāmaina. Tas
pats ar datorzinātni – diplomi netiek

izsniegti par kodēšanu kā tādu, par
pogu bakstīšanu. Tie ir par problēmu
izpēti un atrisināšanu.
Man ir bijusi pieredze ar studentiem, kas raksta diplomdarbus, un
uz viņiem skatās ar “o, tu tur tik maz
koda esi uzrakstījis”, bet tas jau nav
par to, stāsts ir par to, ka viņš definēja
problēmu, analizēja un nonāca pie risinājuma, kas palīdz. Līdz ar to tā ekosistēma ir stimulēšana, un universitātes
nedaudz virzās uz to pusi.
Kā varētu mainīt cilvēku domāšanu
par zinātni, tās nozīmi?
Pirmkārt, laiks, kas pamazām mainīs cilvēku domāšanu. Otrkārt, tie ir
spilgti cilvēki, kas rāda piemēru apkārtējiem, un tādējādi, sekojot šiem piemēriem, arī apkārtējie mainīsies. Katrā
institūcijā ir šādi cilvēki, un viņus vajag
atbalstīt.
Praktiskajās un lietišķajās zinātnēs bieži vien mērķis ir zinātni aizvest
līdz tirgum. Stāsts ir par to, kā to aizvest līdz sabiedrībai. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc mēs ieguldām savus
nodokļus zinātnē. Universitātei un valdībai ir jāizstrādā mehānismi, kā šos
cilvēkus motivēt, lai bīdītu zinātni uz
priekšu. Pašlaik viss, ko tu dari – tas
pieder universitātei. Universitātēm nav
izstrādātas vadlīnijas. Nav tik vienkārši
kā uzņēmējiem, kuri var vienā brīdī
licencēt savu darbu.
Piemērs iz dzīves. Pavadīju kādu laiku

Kembridžā. Tur ir pilnīgi normāli, ka ir
grupa ar cilvēkiem, kas strādā pie kāda
atklājuma, viņus universitāte pilnībā
atbalsta, bet viņiem pieder šī atklājuma
intelektuālais īpašums. Tas ir nozīmīgs motivācijas dzinulis. Arī esošais
King’s College dekāns pārdeva sava pētījumā rezultātus kādai farmakoloģijas
kompānijai, kas rezultējās ar jauna zāļu
preparāta rašanos, un šis dekāns kopā
ar vēl diviem zinātniekiem nopelnīja
vairāk nekā vienu miljardu dolāru.
Protams, universitāte arī saņem savu
daļu, bet šie cilvēki bija strādājuši 12
gadus pie šo zāļu formulas. Citādi iznāk,
ka studenti paņem no universitātes
know-how un aiziet strādāt citur. Vai arī
tas viss paliek universitātei, bet universitāte nespēj to novest līdz tirgus stadijai.
Jautājums paliek – kāpēc tad mums
ir vajadzīgi šādi praktiskās ievirzes
pētījumi?
Kā Jūs definētu savas dzīves/profesionālās darbības mērķi?
Ļoti eksistenciāls jautājums. Mans
lielākais mērķis ir caur projektiem un
iniciatīvām izveidot platformu Latvijā
medicīnas un tehnoloģiju sfēras jauno
speciālistu sadarbībai. Es gribu palikt
dzīvot tādā Latvijā, kur ir šādās iespējas. Kopā ar kolēģiem, protams, vēlos
ieviest vairākus tehnoloģiskus risinājumus klīniskajā praksē un sabiedrībā,
kas kalpotu par papildus soli uz kvalitatīvāku un ilgāku cilvēku dzīvi.�
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