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LABĀKO ĀRSTĒŠANU KATRAM 

VĒŽA PACIENTAM!
PĀRBAUDI KRŪTIS, LAI DZĪVOTU!

Pārbaudi krūtis,
LAI DZĪVOTU!

LABĀKO ĀRSTĒŠANU KATRAM VĒŽA PACIENTAM!

Kas ir „zaļais koridors”? 
Tā ir vienota sistēma, kas darbojas no 2016.gada 1.oktobra un 

kas pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku slimību ļauj tikt uz 
konsultāciju pie onkoloģijas speciālista ne vēlāk kā desmit dienu 
laikā. Ja radušās aizdomas par vēzi, pacientu uz konsultāciju pie 
onkoloģijas speciālista, zvanot pa speciālu tālruņa numuru, piesaka 
ģimenes ārsts. Zvanus reģistrē ārstniecības iestādes administrators, 
vajadzības gadījumā sniedzot arī konsultāciju par neskaidriem jautā-
jumiem. Speciālie tālruņa numuri darbojas gan P.  Stradiņa slimnīcā, 
gan Latvijas Onkoloģijas centrā, gan Liepājā un arī Daugavpilī.

Tāpat “zaļā koridora” ietvaros pacientam nepieciešamības ga-
dījumā uzreiz tiek veikti arī visi nepieciešamie izmeklējumi, to-
starp biopsija.

operācijām. Pašreiz Ministru kabinetā saskaņošanai ir noteikumi, kuros 
ietverti arī grozījumi par piemaksām personālam, kas piedalās sarežģī-
tās, garās operācijās onkoloģijā. Varbūt papildus finansēto operāciju 
sarakstā tiks iekļautas arī atsevišķas krūts dziedzeru operācijas, tostarp 
tādas, kas saistītas ar rekonstrukciju onkoloģiskas saslimšanas gadījumā. 

Ir tapis “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabo-
šanas plāns 2017.-2020.gadam”. Ja šī plāna ietvaros paredzētie naudas 
līdzekļi tiks piesaistīti un plānu ieviesīs, tad situācijai onkoloģijas jomā 
valstī vajadzētu uzlaboties. Tostarp arī krūts vēža pacientiem. Jautājums, 
vai šī plāna ietvaros paredzēts atvēlēt finansējumu arī inovatīvu medi-
kamentu kompensācijai?  

Protams, arī jaunie medikamenti nav panaceja, tie negarantē izārstē-
šanu, bet, ja runājam par mērķterapijas zālēm, tad tās savu efektivitāti 
pierādījušas praksē, un rezultāti ir labi un ilgstoši. Jā, izmaksas ir lielas, 
bet rezultāti arī ir labāki, un runa jau ir par cilvēka dzīvi un tās kvalitāti. 

Pēdējos 10 gados onkoloģijas pacientu skaits mūsu valstī ir samērā 
konstants – pirmreizēji diagnoze vēzis gada laikā tiek uzstādīta apmē-
ram 11000 – 11500 cilvēkiem. Krūts vēzis ir viens no tipiskiem rietumu 
civilizācijas audzēju veidiem, tāpēc sievietēm tā ir biežākā onkoloģiskā 
saslimšana, kā arī biežākais nāves iemesls reproduktīvā vecumā. Tomēr 
nedrīkst aizmirst, ka, pateicoties mūsdienīgām diagnostikas metodēm 
un efektīvām ārstniecības iespējām, pasaulē vēzi vairs neuztver kā sma-
gu, neārstējamu slimību, bet gan kā hronisku saslimšanu, ar kuru var ilg-
stoši sadzīvot, nezaudējot darba spējas un aktīvu atrašanos sabiedrībā. 
Diemžēl Latvijā sistēmiskajā (medikamentozajā) ārstēšanā esam spiesti 
izmantot novecojušus medikamentus pretēji praksei Eiropā, tostarp 
Lietuvā un Igaunijā, kur aizvien vairāk izmanto efektīvāku un pacientu 
veselību saudzējošāku personalizētu medicīnisko aprūpi. Drīz Latvija 
var kļūt par vienu no nedaudzajām valstīm Eiropā, kas turpina paļauties 
uz zālēm un ārstēšanas shēmām, kas radītas pirms 10-15 gadiem. Tāpēc 
ir svarīgi ieviest praksē programmu, kurā noteikts, kādā laika periodā 
sasniedzam vajadzīgo līmeni un ieviešam jaunas ārstēšanas tehnolo-
ģijas un medikamentus. Onkoloģijā jau gadiem tiek atlikta mūsdienīgu 
medikamentu iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā finansējuma 
trūkuma dēļ. Ir pēdējais laiks kaut ko mainīt!

Mūsdienīgā vēža ārstēšanā 
atpaliekam vismaz par 10 gadiem…

“Zaļais koridors” aktīvi dar-
bojas kopš aizvadītā gada 
oktobra. 

Nenoliedzami tas ir labs 
sākums, lai šo jomu sakār-
totu, taču liels jautājums ir 
par tiem krūts vēža pacien-
tiem, kuri pabeiguši ārstēša-
nas kursu un tagad viņiem 
nepieciešama speciālistu 
uzraudzība, kas ietver arī 
dažādu izmeklējumu regu-
lāru veikšanu. Pat, ja pastāv 
aizdomas par audzēja at-
kārtotu aktivitāti, šie pacienti 
pašreiz nevar izmantot “zaļā 
koridora” priekšrocības. Taču 
vēža gadījumā laiks nav 
mūsu draugs. 

Statistika liecina, ka pat 
tām sievietēm, kurām krūts vēzis diagnosticēts agrīni un kuras saņēmu-
šas pilnvērtīgu ārstēšanu, pastāv risks slimības progresijai. Līdz ar to, ja 
cilvēkam ir sūdzības vai pasliktinājušies audzēju marķieri, mums vaja-
dzētu iespējami ātrā laikā censties noskaidrot iemeslu, kāpēc tas tā ir. 
Pēc būtības krūts vēzis ir sistēmiska saslimšana.  

Vēl man noteikti gribas atgādināt par skrīninga programmu. Pieeja-
mie dati liecina, ka atsaucība no sievietēm joprojām ir maza un viņas 
neizmanto piedāvāto iespēju bez maksas veikt mamogrāfiju krūtīm. Ir 
dažādas idejas un iestrādes, kā šo procesu uzlabot. 

Ja runājam par medikamentiem krūts vēža terapijas nodrošināšanai 
valstī, gada laikā nekas būtiski nav mainījies. Toties pasaulē un Eiropā 
pēdējā gada laikā pieejams jaunās paaudzes medikaments, kas ir efek-
tīvs metastātiska hormonu receptoru pozitīva krūts audzēja gadījumā. 
Kā jaunās paaudzes zāles, tās ir dārgas un tikai reta sieviete var atļauties 
tās nopirkt, taču šāda tipa (hormonreceptoru pozitīvi) ir aptuveni 60% 
no visiem ļaundabīgajiem krūts audzējiem, un iespējamas slimības 
progresijas gadījumā šis medikaments ir efektīvs. Jautājums, kad valsts 
varēs atļauties to kompensēt?  

Acīmredzot vajadzētu vienkāršot procesu, kā medikamenti nonāk 
apritē. Manuprāt, ekonomiskās efektivitātes izvērtēšanas mehānisms 
medicīnā ir diezgan apšaubāms, jo tie nav salīdzināmi lielumi, ko izvēr-
tējam – cilvēka dzīvība, veselība pret naudas daudzumu, kas nepiecie-
šams, lai izārstētu pacientu. 

Tāpat līdz šim nav atrisināts jautājums par rekonstruktīvajām krūts 

Rīgas Austrumu slimnīcas 
Latvijas Onkoloģijas centra 
Krūts ķirurģijas nodaļas 
vadītājs JĀNIS EGLĪTIS. 

AIZVADīTS VēL VIENS gADS, KurA LAIKā ONKOLOģIJAS JOMā 
NOTIKušAS DAžAS būTISKAS PārMAIņAS. LAbS IEVIESuMS Ir Tā 
SAuKTAIS “ZAļAIS KOrIDOrS”. LīDZ Ar Tā DArbību AuDZIS PA
cIENTu SKAITS, KAS SAVuKārT AKTuALIZēJIS VAIrāKAS ILgSTOšI 
NErISINāTAS PrObLēMAS – MEDIcīNAS PErSONāLA uN MūSDIE
NīgAS EfEKTīVAS TErAPIJAS PIEEJAMībAS IErObEžOTību. 
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Ik gadu vairāk 
kā 1000 sievietēm 
Latvijā nosaka 
diagnozi “krūts vē-
zis”. Izdzirdot šos 
vārdus, daudzām 
no viņām neap-
šaubāmi pirmā re-
akcija ir: “Viss. Man 
tagad jāmirst.” 
Tomēr, pēc sākot-
nējā trieciena, nāk 
vēlme dzīvot. Sie-
viete saņemas un 
koncentrējas uz 
ārstēšanos. Tā nav 
viegla. Visbiežāk tā 
iekļauj operāciju, 

ķīmijterapiju un staru terapiju. Jārēķinās, ka vismaz gadu dzīve ne-
varēs noritēt ierastajā ritmā. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas labākus ārstēšanas rezultātus, katrai 
sievietei ar krūts vēža diagnozi nepieciešama sava personīgā “at-
balsta grupa”. šajā grupā ietilpst gan tuvinieki un kolēģi, gan me-
dicīnas personāls – onkologs, ķirurgs un medmāsas. ņemot vērā šī 
gada "Lai dzīvotu!" kampaņas galveno tēmu – katram vēža pacien-
tam vislabāko ārstēšanu –, “rozā vilciena” labdarības fonds aicina 
iekļaut šajā “atbalsta grupā” vēl divas ļoti nozīmīgas personas – psi-
hoterapeitu/psihologu un fizioterapeitu. 

Kāpēc šie speciālisti ir tik nozīmīgi vēža pacienšu atveseļošanās 
procesā? Lai cik stipras mēs būtu, krūts vēža diagnoze nav ierasta 
ikdienas situācija, un pierādīts, ka atbalsts un drošība, ka saņemsi 
palīdzību, ir būtisks nosacījums labākiem ārstēšanās rezultātiem. 
Iespēja izrunāties ar speciālistu par bailēm, dusmām un citām 
emocijām, kas nāk līdzi šādai diagnozei, ir nozīmīga atveseļošanās 
sastāvdaļa. Var rasties arī nepieciešamība izrunāties ar kādu par 
jautājumiem, kas saistīti ar terapijas izraisītām blaknēm, piemēram, 
matu izkrišana un bezmiegs ķīmijterapijas laikā. 

Stāsta paciente Inese: “Kad ārstēšanās beidzās, jutos apjukusi, no-
bijusies. Nesapratu sevi. Tā vietā, lai priecātos, ka aktīvā ārstēšanās 
beigusies, biju nomākta. Kad četras dienas biju noraudājusi, sapra-
tu, ka jāmeklē palīdzība. Konsultācijas pie speciālista man palīdzēja 
saprast sevi, savas uzkrātās emocijas, paskatīties uz dzīvi no gaišās 
puses un priecāties par katru dienu. Ir pazudis nemiers un atgrie-
zies naktsmiers. Pirms tam domāju, ka man nav vajadzīga psiholo-
ģiska palīdzība, ka esmu stipra. Tomēr sanāca citādi.”

Pēc krūts un paduses limfmezglu operācijas ir svarīgi konsultē-
ties ar fizioterapeitu, lai izvairītos no papildu sarežģījumiem. Pēc 
operācijas ir sāpes, neierastas sajūtas, izvairāmies veikt konkrētas 
kustības, jo baidāmies sev nodarīt pāri. Speciālists iemācīs vingro-
jumus, kas palīdzēs atgūt agrāko kustību brīvību, un sekos līdzi at-
veseļošanās gaitai.

Tuvojoties Latvijas simtgadei un uzzinot informāciju par ieplā-
notām svinībām un to izmaksām, raisās dažādas domas. Dzimša-
nas dienas – un īpaši nozīmīgas jubilejas – nepārprotami ir jāsvin. 
Tanī pašā laikā, ja cilvēki ir spiesti griezties pēc palīdzības pie sabie-

Katrai krūts vēža pacientei sava 
personīgā “atbalsta grupa”

Rozā vilciena 
labdarības fonds

rozavilciens.mozello.lv
Rozā vilciena labdarības fonds apmaksā sievietēm ar krūts vēža diagnozi individuālas 
konsultācijas pie psihologa un konsultācijas/nodarbības pie fizioterapeita.  

Kā pieteikties uz fonda apmaksātajiem pakalpojumiem?
Rīgā
Pie psihologa: Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, Kungu ielā 34, Rīgā, tālr. 
24551700
Pie psihologa var pieteikties no diagnozes noteikšanas brīža līdz pusgadam pēc aktī-
vās ārstēšanās perioda beigām. Fonds apmaksās 1–8 konsultācijas.  
Pie fizioterapeita: “Raivja Aršauska veselības centrā”, K.Ulmaņa gatvē 2, Rīgā, tālr. 
26881714, 67675700  vai  SIA “Laba prakse – fizioterapija”, Āgenskalna ielā 4-2, 
Rīgā, tālr. 28760557.
Pie fizioterapeita var pieteikties pēc krūts operācijas līdz pusgadam pēc aktīvās ārstēšanās 
perioda beigām. Fonds apmaksās konsultāciju un nodarbības atbilstoši fizioterapeita sastā-
dītajam terapijas plānam. 
Ārpus Rīgas
Jaunums! Kopš šī gada janvāra fonds apmaksā psihoterapeita/psihologa konsultācijas 
sievietēm ar krūts vēzi arī ārpus Rīgas. Turpmāk pacientes, kas dzīvo Daugavpilī, Liepājā, 
Gulbenē, Alūksnē, Balvos, Madonā, Kuldīgā, Smiltenē, Valkā, Valmierā, Talsos, Ventspilī, 
Tukumā, Cēsīs un Jelgavā arī var pieteikties uz fonda apmaksātām psihoterapeita/psiho-
loga konsultācijām.  Kontaktinformāciju meklējiet fonda mājaslapā.

Labdarības fonda "Rozā vilciens" 
vadītāja Zinta Uskale.

drības, lai vāktu līdzekļus kāda bērna ārstēšanai vai kādas jaunas 
sievietes dzīvībai nepieciešamai operācijai, un, kad vēža pacients 
nevar būt pārliecināts, ka saņems tieši viņa diagnozei vislabāko 
ārstēšanu, rodas jautājums, vai labākā dāvana Latvijas simtgadei 
nebūtu vairāk izglābtu dzīvību un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabo-
šana? Esmu pārliecināta, ka, ja sabiedrībai uzdotu jautājumu, vai 
labāk gribētu izdot vairākus miljonus svinībām, vai palīdzēt kādam 
slimniekam saņemt pēc iespējas labāko ārstēšanu, atbilde būtu par 
labu otrajam variantam. 

“rozā vilcienam” aprīlī paliek divi gadiņi. Salīdzinot ar Latviju, kas 
tūdaļ svinēs savu simtgadi, esam vēl “bērna autiņos”, taču šo divu 
gadu laikā esam palīdzējuši 130 krūts vēža pacientēm atgūties gan 
fiziski, gan morāli no šīs diagnozes izraisītajām sekām. Mūsu vēlē-
jums Latvijas dzimšanas dienas pievakarē ir, lai ikvienai sievietei, ku-
rai jāizdzird vārdi: “Jums ir krūts vēzis!”, būtu sava personīgā “atbalsta 
grupa”, lai viņai nebūtu jāizdzīvo šis sarežģītais dzīves posms vienai, 
un lai viņa spētu atgriezties savā ierastajā dzīves ritmā laimīga un 
vesela pēc iespējas ātrāk un raitāk.
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Regulāri veic pašpārbaudi!
Mums katrai krūtis ir citādākas – kādai kopš dzimšanas krūtsgali ir nedaudz ievilkti uz iekšu, 

citai (teju visām)viena krūts nedaudz lielāka par otru… Tu pati zini, kādas ir tavu krūšu 
īpatnības, tāpēc nesatraucies, ja tās neatbilst tādām, kas tiek uzskatītas par perfektām. 

Uzmanība jāpievērš izmaiņām – ja tādas notiek, iespējami ātri dodies pie ārsta.

Lai krūtis būtu veselas

Krūtis mainās līdz ar  
norisēm sievietes organismā, 
tāpēc tās ir jāpārbauda regulāri: 
•Sievietēm ar regulāru menstruālo ciklu 
piemērotākais pārbaudes laiks ir  
5.–10. menstruālā cikla diena.

•Lietojot hormonālo kontracepciju vai hor-
monu aizstājējtabletes, krūšu pašpārbaudi 
ieteicams veikt jauna iepakojuma atvēršanas 
dienā jeb pirmās 10 dienas no menstruālās 
asiņošanas brīža. 

•Sievietēm pēc menopauzes vajadzētu 
noteikt konkrētu mēneša datumu pašpār-
baudēm. 

Ultrasonogrāfija
Jaunām sievietēm līdz 35 gadu vecumam 
reizi gadā ieteicams doties uz ultrasono-
grāfijas pārbaudi krūtīm, jo šajā vecumā 
krūtis ir blīvākas, tāpēc ar ultraskaņu veikts 
izmeklējums ir efektīvāks.

Mamogrāfija
Mamogrāfija ir pamatu pamats krūts iz-
meklēšanā sievietēm pēc 50, jo ar gadiem 
krūtīs esošie blīvie audi nomainās un to 
vietā rodas taukaudi. Izmeklējot šādas 
krūtis ar ultraskaņu, mazus veidojumus 
var nepamanīt, toties mamogrāfijas at-
tēlos uz tauku fona visas struktūras kļūst 
labāk redzamas. 

Starpposmā no 35 līdz 50 gadiem ārsts 
izvērtē, kura izmeklēšanas metode būs 
efektīvāka. Ja krūtis ir lielas, apjomīgas, 
vispirms veic mamogrāfiju, ja nelielas, 

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

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

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

Tagad vienu roku aizliec aiz galvas, bet ar otru iztausti pretējo krūti (labā roka, 
kreisā krūts un otrādi). Dari to ar četriem pirkstiem (īkšķim dod atpūtu), tā kā 
izspaidot krūti. Rūpīgi iztausti katru laukumu. To pašu izdari ar apļveida kustībām, 
turot vienu roku aiz galvas, lai iztaustāmā krūts ir brīvāka. 

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

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

Tagad visu iepriekš aprakstīto, izņemot apskati pie spoguļa, veic guļus.  
Dažkārt tieši guļus pozā kādu veidojumu iespējams sataustīt, bet stāvus ne.  
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Solīts makā nekrīt… 
Vai šoreiz būs izņēmums?

Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas un 
Onkoloģisko pacientu deputātu atbalsta grupas vadītājs 
ROMUALDS RAŽUKS.

ONKOLOģIJA Ir KļuVuSI PAr VIENu NO APSPrIESTāKAJāM Tē
MāM VESELībAS APrūPē, uN Tā, PrOTAMS, NAV SAgADīšANāS. 
JA, PIEMērAM, PAr SIrDS uN ASINSVADu SLIMībāM, KAS Ir VIS
bIEžāKAIS NāVES IEMESLS, SAbIEDrībā ATTīSTīJuSIES INfOrMē
TībA uN IZPrATNE, TAD ONKOLOģIJA PALIEK VISuMā NEIZPrO
TAMA uN bIEDēJOšA. uZZINOT VēžA DIAgNOZI, cILVēKS JūTAS 
PILNīgI SAgrAuTS uN ATSTāTS VIENS NOLEMTībā.

Trūkst atsaucības un iesaistes
Tieši onkoloģija izraisa vislielākās bailes un neziņu, jo trūkst iz-

pratnes par šo jomu, un, protams, tas ietekmē kopumā vājos onko-
loģisko slimību ārstēšanas rezultātus. Daudzos gadījumos slimība ir 
ļoti ielaista, ārstēšana ir neefektīva un dārga. Agrīna vēža diagnosti-
ka ir izšķiroša un atkarīga no cilvēku atsaucības, nākot uz profilaktis-
kām ikgadējām pārbaudēm un piedaloties skrīninga programmās.

Diemžēl atsaucība ir ļoti zema, lielāks varētu būt arī ģimenes ār-
stu institūta ieguldījums. 2015.gads, izskanot pašmāju speciālistu un 
starptautisku organizāciju aicinājumiem rīkoties “onkoloģijas epidē-
mijas” savaldīšanā, pagāja Onkoloģiskās modrības gada zīmē, iegul-
dot sabiedrības informēšanā lielu Veselības ministrijas ierēdņu darbu 
un Eiropas Savienības līdzekļus. radās cerības, ka situācija onkoloģijā 
mainīsies. Taču turpinājums no Veselības ministrijas puses nesekoja, 
un iniciatīvu nācās pārņemt sabiedrībai. 2016.gadā plaši izskanēja 
Onkoloģisko pacientu organizāciju alianses akcija “Lai vēzis būtu ār-
stējama slimība” portālā manabalss.lv ar mērķi savākt 10 tūkstošus 
Latvijas iedzīvotāju balsis prasībai ik gadu piešķirt papildus 10 miljo-
nus eiro onkoloģisko slimību ārstēšanas uzlabošanai. Nepieciešamie 
paraksti tika ātri savākti, un prasība iesniegta Saeimā.

Pateicoties 27 deputātu lielās Onkoloģisko pacientu atbalsta 
grupas aktīvai iesaistei, pagājušā gada 15.septembrī Saeima vien-
balsīgi atbalstīja onkoloģisko pacientu iniciatīvu un uzdeva Vese-
lības ministrijai izstrādāt Onkoloģijas plānu nākamajiem četriem 
gadiem un rast nepieciešamo finansējumu plāna īstenošanai.

Ministrija četrus mēnešus ir strādājusi un šā gada 17.janvārī “Ve-
selības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 
2017.-2020.gadam” publiski prezentēja Saeimā. No 34 miljoniem 
eiro veselības aprūpei, ko Eiropas Komisija atļāvusi izmantot uz bu-
džeta deficīta palielināšanas rēķina, 12,26 miljoni papildus atvēlēti 
onkoloģijai 2017.gadā plāna īstenošanai. Trūcīgajā veselības aprū-
pes reformu lauciņā tās ir, manuprāt, vienīgās reālās pārmaiņas, ko 
var saukt par reformu. 

Vai onkoloģisko pacientu prasības 
tiešām beidzot ir uzklausītas?
Veselības ministrija par galveno mērķi plānā izvirzījusi situācijas 

uzlabošanu izplatītāko ļaundabīgo audzēju – krūts, zarnu, prosta-
tas, plaušu, ādas, dzemdes kakla un olnīcu vēža – primārajā diag-
nostikā un ārstēšanā, skrīninga aptverē un kvalitātē, rehabilitācijas 
un paliatīvās aprūpes pieejamībā. būtiskās pārmaiņas ātrākai on-
koloģisko slimnieku sākotnējai izmeklēšanai paredz “Zaļā koridora” 
principa ieviešana, ģimenes ārstu pilnvaru paplašināšana. Plāna 
īstenošanas rezultātā iecerēts, ka 2020.gadā būs samazinājusies 
mirstība no onkoloģiskām slimībām.

Plānā Veselības ministrija aprakstījusi daudz dažādu aktivitāšu 
riska faktoru izplatības samazināšanā, organizētā vēža skrīninga ko-
ordinācijas un uzraudzības uzlabošanā, agrīnas diagnostikas, ārs-
tēšanas un pēctecīgas onkoloģisko pacientu veselības aprūpē, kā 
arī medicīniskajā rehabilitācija un paliatīvajā aprūpē. Tam ieplānoti 
finanšu līdzekļi – 2017.gadā kopumā 12,26 miljoni eiro, turpmāka-
jos gados – vairāk. Plāna tapšanā iesaistīti veselības aprūpes profe-
sionāļi un pacientu sabiedriskās organizācijas.

Tomēr speciālisti un pacientu organizāciju pārstāvji Saeimas Sa-
biedrības veselības apakškomisijas sēdē 17.janvārī izteica kritiskas 
piezīmes par plānu, jo tas, viņuprāt, nedod atbildes, kā rīkoties un 
ko sagaidīt šodien ar metastātisku vēzi slimam pacientam darb-
spējīgā vecumā. Plānā nav pateikts, kā tiks ieviesta sistēmiska vēža 
terapija, kas šodien ir stūrakmens onkoloģisku slimību ārstēšanā.

Veselības ministrija sola (!), ka 2018.gada budžetā tiks prasīti lī-
dzekļi inovatīvu medikamentu iekļaušanai valsts kompensējamo 
zāļu sarakstā. Tomēr atklāts paliek jautājums – kas notiks 2017.
gadā? Atbildes jāmeklē 12,26 miljonu eiro izlietojumā, kas šogad 
papildus piešķirti onkoloģijai. Atbilstoši ministrijas skaidrojumam, 
no tiem 4,1 miljonu eiro iecerēts ieguldīt medikamentu iegādei 
pieaugošam pacientu skaitam. cik liels ir ieplānotais pacientu skai-
ta pieaugums? Kādās vēža slimību diagnozēs? Vai visiem pacien-
tiem pietiks? uz šiem jautājumiem Saeima joprojām gaida atbildes 
no Veselības ministrijas.

galvenais kritiskais iebildums no onkologu un pacientu sabiedris-
ko organizāciju puses – atteikšanās no jaunu inovatīvu medikamen-
tu iekļaušanas Onkoloģijas plānā jau no 2017.gada. Līdzās profilaktis-
kiem un skrīninga pasākumiem, kas pasargās nākamos potenciālos 
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vēža slimniekus, jābūt redzamam progresam arī esošo pacientu 
ārstēšanā. Jo, pēc manas pārliecības, onkoloģijas plāna galvenā jēga 
ir kalpot pacientu, nevis Veselības ministrijas vai veselības aprūpes 
iestāžu interesēm. uz to mums norāda arī Pasaules bankas, Pasaules 
veselības organizācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības or-
ganizācijas (OEcD) eksperti. Neuzlabojot esošu pacientu ārstēšanas 
iespējas attiecībā uz inovatīviem medikamentiem, grūti cerēt uz 4 
gadu Onkoloģijas plāna izdošanos bez nozares profesionāļu un pa-
cientu sabiedrisko organizāciju nedalīta atbalsta. Papildus līdzekļus 
inovatīvu pretvēža preparātu iekļaušanai plānā jau 2017.gadā varētu 
paņemt no tiem pašiem 34 miljoniem eiro, kurus Eiropas Komisija 
atļāvusi izmantot uz budžeta deficīta rēķina veselības aprūpei 2017.
gadā ar nosacījumu īstenot reformas nozarē.

Mazā uzvara
Manuprāt, nule izstrādātā Onkoloģijas plāna visvājākā vieta ir 

iespējas piesaistīt vēl papildu finansējumu budžeta veidošanas 
procesā. finansējums Onkoloģijas plāna īstenošanai paredzēts gan 
2017.gada budžetā, gan Vidēja termiņa budžetā līdz 2019.gadam. 
šī ir tā mazā uzvara. Taču, ja vēlamies iekļaut vēl papildus ārstēša-
nas iespējas, nauda ir jāliek klāt. Veselības ministrija sarēķinājusi, cik 
daudz finanšu līdzekļu būs papildu nepieciešami plāna īstenošanai 
turpmākos gadus. Tomēr, kā apliecināja Veselības ministrijas pār-
stāvji, pieprasījums pēc papildus finansējuma tiks iesniegts nāka-
mā, 2018.gada, budžeta izstrādes gaitā.

un šeit man vairs nekādas pārliecības nav. Iekļaut vēl kaut ko pa-
pildus pie esošā veselības finansējuma līmeņa praktiski nav iespē-
jams. Tas viss var palikt tikai uz papīra. Vēl trakāk – apstākļos, kad 
ministrijas rīcībā ir tikai aptuveni puse no naudas, lai pilnā apjomā 
izpildītu Saeimas un valdības uzdoto, daudzas iniciatīvas netiek iz-
pildītas, par ko liecina arī nesenais Valsts kontroles audits. Saeimas 

Sabiedrības veselības apakškomisiju jau šā gada februārī sasniedza 
ziņas, ka, lai arī no šā gada 1.janvāra onkoloģijas pacientu ārstēšanai 
ar medikamentiem pieejami papildus 4,1 miljons eiro, Nacionālais 
veselības dienests vēl neko nav sācis darīt, lai ārstēšana būtu pie-
ejama vairāk pacientiem.

Kamēr nav īstenota veselības aprūpes finansēšanas modeļa mai-
ņa, nav atrasti finanšu avoti novājinātās veselības aprūpes stiprinā-
šanai, tikmēr paļāvība uz finansējuma pieprasījumu valdībai un Sa-
eimai ir balstīta vien cerībās uz labvēlīgu politisko situāciju, pozitīvu 
ekonomikas attīstību un vienkārši uz labu laimi.

Joprojām uzskatu, ka vienīgais risinājums papildu līdzekļu pie-
saistei ir valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana, kā tas 
ir Igaunijā un Lietuvā un vēl 14 Eiropas valstīs. Valdība ar Veselības 
ministrijas piespēli ir pieņēmusi pagaidu lēmumu neko nemainīt, pa-
liekot pie 100% budžeta finansējuma. Jautājums, kur meklēt iztrūks-
tošos simtus miljonu eiro veselībai, pagaidām ir atlikts, taču Veselības 
ministrijai šajā jautājumā jābūt drosmīgai un izlēmīgai! Kritiskā situā-
cija izveidojusies ne tikai onkoloģijā, bet visā nozarē kopumā.

šobrīd ir skaidrs, ka onkoloģijas plāns ir solis uz priekšu! Tas paredz 
nopietnas reformas esošajā onkoloģisko slimnieku aprūpē, tas nav 
iecirsts akmenī un ir kopīgiem spēkiem uzlabojams, vienīgi atklāts 
paliek jautājums – vai sabiedrībai un onkoloģijas pacientiem dotie 
solījumi šoreiz tiks izpildīti? Saeimas un tās sociālo partneru, ārstu un 
pacientu sabiedrisko organizāciju, uzdevums ir to rūpīgi uzraudzīt.

Jāatgādina, ka pēdējos gados pieaudzis onkoloģisko pacientu 
skaits, un tas ir otrs galvenais mirstības cēlonis valstī. Onkoloģiska 
slimība var skart jebkuru no mums un mūsu tuviniekus. Diemžēl 
Latvijā ārsti atsevišķu vēža formu ārstēšanai ir spiesti izmantot no-
vecojušas metodes pretēji praksei Eiropā, tostarp Lietuvā un Igau-
nijā, kur aizvien vairāk izmanto efektīvākas un pacientu veselību 
saudzējošākas metodes.

Kurkuma ir viena no vērtīgākajām garš-
vielām, kas pieder ārstniecības augu saimei. 
To iesaka lietot onkoloģijas pacientiem.

Klīniskās psihiatrijas profesors Deivids 
Servens – šreibers savā grāmatā “Antican-
cer. Pretvēža dzīvesveids” kurkumu min kā 
vienu no efektīvākajiem līdzekļiem pretvē-
ža diētā. Lietota pie ēdieniem kopā ar 
melnajiem pipariem šī garšviela kļūst par 
ļoti spēcīgu antioksidantu. Melno piparu 
sastāvā ir piperīns, kas palīdz kurkumai 
mūsu organismā darboties ar divkārt lie-
lāku spēku. 

Kurkumas pulveri iegūst no sakneņa, kas 
pēc izskata atgādina ingveru. Tā ir spilgti 
dzeltena, un tieši krāsvielas ir vērtīgākais 
kurkumā, jo tām piemīt ārstnieciskas spējas. 
Kurkuminoīdi ir ļoti spēcīgi antioksidanti, 
kas spēj laikus padarīt nekaitīgus visus brī-
vos radikāļus organismā, tā pasargājot mūs 
no saslimšanām. Tostarp arī ļaundabīgiem 
audzējiem. 

Kurkumas sastāvā ir arī mazliet ēterisko 
eļļu, daudz rūgtvielu, kas sapurina mūsu 
imunitāti, kalcijs, dzelzs, jods, fosfors, vairā-

Kurkuma zāļu devai
ki b grupas un c vitamīni. Kurkuma uzlabo 
gremošanas sistēmas darbību, žults sekrē-
ciju un tā izdali, kā arī tai piemīt pretiekai-
suma, pretsāpju, nomierinoša un antibakte-
riāla darbība. 

RECEPTE
Ūdens izvilkums
Tējkaroti kurkumas pulvera pievieno glāzei 

karsta ūdens un ļauj divas augstākais trīs stun-
das ievilkties. Pēc tam šķidrumu nokās un dzer 
pa pusglāzei trīs reizes dienā. 

ATCERIES!
Gatavošanas beigās pievieno kurkumu arī 

zupām, sautējumiem un citiem ēdieniem, jo šī 
garšviela karstumā nezaudē savas vērtīgās īpa-
šības. 

Uzmanīgi!
Kā jau ārstniecības augs pār mēru lietota 

kurkuma var nodarīt arī kaitējumu. Ja parādās 
alerģiska reakcija – izsitumi, saasinās iekai-
sums vai sāpes – pārstāj to lietot. Kurkuma 
arī sabiezina asinis, tāpēc, lai pasargātu sevi 

Interesanti
• Kurkumu uzskata par vissenāko garšvielu, un tās 
dzimtene ir Indonēzija un Indijas dienvidi. 

• Ķīnas tradicionālajā un Indijas ājurvēdiskajā medicī-
nā kurkumu izmanto aknu slimību un dzeltes gadījumā, 
arī gastrīta ārstēšanā, ja cilvēku moka paaugstināts skā-
bes daudzums. Kurkumā esošās aktīvās vielas veicina 
gļotu veidošanos, kas pārklāj kuņģa virsmu un remdē 
sāpes. Ājurvēdā to izmanto arī cukura diabēta ārstēša-
nā, jo kurkuma samazina cukura līmeni asinīs.

• Austrumu zemēs ar kurkumu pat krāso audumus, bet 
Indijā to plaši lieto karija pagatavošanai. 

no trombu veidošanās, dienā jāizdzer ūdens 
vismaz par puslitru vai litru vairāk nekā parasti. 

Kurkuma neaizvieto ārsta – onkologa nozīmēto  
ārstēšanu! Tā ir garšviela, nevis zāles.
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bIEDrībA “VITA” DArbOJAS JAu 23. gADu. MēS cENšAMIES AP
MEKLēT PAcIENTuS PALāTāS LATVIJAS ONKOLOģIJAS cENTrA 
5. KrūTS ķIrurģIJAS NODAļā. Arī ES SAVuLAIK TIEšI NO PALā
TAS, Kur ATVESEļOJOS Pēc KrūTS VēžA OPErācIJAS, AIZgāJu 
uZ PrOfESOrES VIJAS ENIņAS LEKcIJu ONKOLOģIJAS cENT
rA KONfErENču ZāLē, KO TOrEIZ, 2006. gADā, OrgANIZēJA 
KrūTS VēžA PAcIENTu ATbALSTA bIEDrībA “VITA”. LEKcIJA MANI 
ļOTI IEDVESMOJA, IEguVu NODErīgu INfOrMācIJu uN KrIET
Nu POZITīVISMA, DZīVES uN DAbAS MīLESTībAS DEVu. īPAšu 
PALDIES grIbu PATEIKT DAKTErEI SArMīTEI bALTKāJEI, NO KurAS 
VēLāK PārņēMu bIEDrībAS VADībAS grOžuS. VISuS šOS gADuS 
VIņA bIJuSI bIEDrībAS “VITA” SArgEņģELIS, KurA NELIEDZA SIE
VIETēM TIEšāM VērTīguS PADOMuS. šī gADA 29.MArTA rīTā29.
MArTA rīTā 83 gADu VEcuMā DAKTErE AIZgāJA Mūžībā, TAču 
ESAM APņēMībAS PILNI TurPINāT VIņAS AIZSāKTO DArbu.  

gribu atgādināt par mūsu tikšanās reizēm katra mēneša trešajā treš-
dienā plkst. 14.00 Latvijas Onkoloģijas centra konferenču zālē rīgā, Hi-
pokrāta ielā 4. cenšamies piesaistīt interesantus lektorus kā, piemēram, 
dietologus Lolitu Neimani, Andi brēmani, biedrību ar savām lekcijām 
atbalsta jau pieminētā profesore Vija Eniņa, fitoterapeits Artūrs Tereško, 
gastroenterologs profesors Anatolijs Danilāns un citi. uz tikšanās reizēm 
aicinām arī psihologus, psihoterapeitus, mums ir bijuši deju kustību te-
rapeiti. Man ir prieks, ka lekcijas ir apmeklētas. šodien sieviete pēc krūts 
vēža operācijas salīdzinoši ātri tiek izrakstīta no slimnīcas, un viņai pašai 
jātiek galā ar sevi, savām emocijām, jāmeklē informācija, ko un kā darīt, 
lai atveseļotos iespējami ātrāk un veiksmīgāk. šo būtisko informāciju 
cenšamies sniegt mēs – biedrība “VITA”.

Pēcoperācijas periods ir ļoti sarežģīts jebkuram onkoloģijas pacien-
tam, un redzam, ka viena no aktuālākajām problēmām, ar kuru saskaras 
sievietes, ir rehabilitācija. Tā gandrīz nav pieejama. Daļa pacientu saņem 
atbalstu no biedrības “Dzīvības koks”, piedaloties tās organizētajās vasa-
ras nometnēs. Daļai fizioterapijas un psihoterapijas kursu palīdz apmak-
sāt vēža pacientu atbalsta fonds “rozā vilciens”. Mūsu biedrībā pacienti 
uzreiz pēc operācijas var vairāk uzzināt par ķīmijterapiju, staru terapiju, 
jo uz “VITA” ikmēneša tikšanās reizēm aicinām arī šīs jomas speciālistus, 
tāpat asinsvadu un osteoporozes ārstus. Ikvienam apmeklētājam pēc 
lekcijas ir iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem 
atbildes. Tas ir ļoti vērtīgi, lai sieviete pieņemtu pareizu lēmumu, kas var 
būtiski ietekmēt viņas veselību, pašsajūtu gan ārstēšanās aktīvajā pos-
mā, gan pēc tam, kad terapija pabeigta, taču jāturpina dzīvot tālāk un 
tā, lai slimība neatgriežas. 

No 2015. gada oktobra līdz 2016. gada maijam pēc biedrības “VITA” 
un Onkoloģisko pacientu organizāciju alianses iniciatīvas portālā  “Mana 
balss.LV” tika savākti vairāk nekā 11 000 paraksti iniciatīvai “Lai vēzis būtu 
ārstējama slimība”, kur lūdzām palielināt onkoloģijas nozares finansēju-
mu vismaz par 10 miljoniem eiro gadā. Saeima saklausīja mūs, un pērn 
septembrī visi 88 sēdē klātesošie deputāti nobalsoja par finansējuma 
palielināšanu onkoloģijai. Kā pirmais šī lēmuma rezultāts ir izveidotais 
“zaļais koridors” pacientiem ātrākai vēža diagnosticēšanai. Diemžēl šī 
labā iecere atduras pret medicīnas aso problēmu – operāciju māsu 
trūkumu zemo algu dēļ. Tikai Latvijas Onkoloģijas centrā vien no 12 
operāciju galdiem regulāri tiek izmantoti pieci vai labākajā gadījumā 
– astoņi. LOc ir izcili ķirurgi, kuri varētu veikt nepieciešamās operācijas, 
taču nav iespēju nokomplektēt viņiem operāciju komandu. Trūkst arī 

anesteziologi. Ir gadījumi, kad 
sieviete iestājusies stacionārā, 
bet paredzētās operācijas die-
nā viņai paziņo, ka tā jāatliek 
uz dienu vai divām. rindas uz 
operācijām veido arī fakts, ka 
kopš “zaļā koridora” ieviešanas 
onkoloģijas pacientu skaits ir 
tikai audzis. 

Tāpat Latvijā trūkst sau-
dzējošas ķīmijterapijas – nav 
jaunākās paaudzes medika-
mentu, kas iedarbojas tieši uz 
vēža šūnām, turpretī Eiropā 
tos plaši izmanto jau daudzus 
gadus. Priecīga ziņa ir tāda, ka 
Nacionālais Veselības dienests 
(NVD) veicis aprēķinus, ka Lat-
vijā efektīvāku medikamentu ieviešanai onkoloģijā gadā ir nepieciešams 
vismaz ap 15 miljoniem eiro. Veselības Ministrijas jaunajā onkoloģijas 
attīstības programmā, kas šobrīd ir apstiprināšanas stadijā, ķīmijterapijas 
valsts kompensējamiem medikamentiem paredzēts papildu finansējums 
jaunās paaudzes medikamentu apmaksai 2018.-2020. gadiem. bēdīgi, ka 
2017. gadā tas nenotiks, jo nav paredzēts.

Aptuveni 20% vēža slimnieku audzēju atklāj 3. un 4. stadijā, kuriem 
jau konstatē metastāzes. šiem pacientiem Eiropā un arī Lietuvā, Igau-
nijā pieejama valsts apmaksāta pretmetastātiska terapija, kas pagarina 
cilvēka dzīvildzi vismaz par pieciem gadiem. Diemžēl mūsu valstī šādi 
medikamenti nav pieejami vai daļa no tiem nopērkama tikai par pašu 
pacientu līdzekļiem. Tas ļoti uztrauc, un, jo vairāk mēs uzzinām par šo 
nozari, jo vairāk saprotam, ka esam neapskaužamā situācijā. 

Tāpēc vēlos atgādināt – mīļās sievietes, ja jūs savlaicīgi dosieties uz 
pārbaudēm, nebaidīsieties iet pie ārsta arī tad, ja kaut ko nelāgu sataus-
tāt krūtī, tad jums nebūs nepieciešams pārlieku ilgs ārstēšanas kurss ar 
spēcīgiem medikamentiem. Atgādināšu arī par profesora un Onkolo-
ģijas centra krūts ķirurģijas nodaļas vadītāja Jāņa Eglīša akcentēto me-
dicīnas statistikas rādītāju – ja 100 sievietēm veic mamogrāfiju, tikai 12 
no viņām tiek atklāts veidojums krūtī, turklāt – ne vienmēr ļaundabīgs. 
Tāpēc nevajag baidīties no izmeklējumiem. Lūdzu, veiciet tos! Jūs iegū-
siet mieru, un šādā veidā parūpēsieties ne tikai par sevi, bet arī par savu 
ģimeni, par savu darba vietu un par savu valsti. 

Esiet veselas!

Biedrība VITA – patvērums prātam 
un dvēselei pēc vēža operācijas

Krūts vēža pacientu atbalsta 
biedrības "VITA" vadītāja  
Irīna Januma.

Zināšanai
biedrība “VITA” apvieno sievietes, kuras tiešā veidā saskārušās ar diag-
nozi krūts vēzis. Nav svarīgi, vai sieviete par diagnozi uzzinājusi tikko, 
jau iziet ārstēšanās kursu, krūts audzējs uzveikts pirms vairākiem vai 
pat daudziem gadiem. Katra no viņām var kļūt par iedvesmas avotu 
kādai citai. 
Kontaktinformācija:
biedrības vadītāja Irīna Januma , tel.: 29462810;  
e-pasts: irina.januma@biedribavita.lv
Tikšanās – katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 14:00, rīgā,  
Hipokrāta ielā 4, Latvijas Onkoloģijas centra konferenču zālē.
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Ārstējies!
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www.onko.lv

Pieredzes stāsts: “Bija skaidrs, ka jāiet 
ārstēties ar tradicionālajām metodēm.”
“Bija liels šoks, kad uzzinājām, ka mammai ir krūts vēzis. Ģimenē nevienam nav 
bijusi tāda saslimšana. Arī rados ne, un te pēkšņi tāda diagnoze,” savu stāstu 
uzsāk Inita un piebilst – lai arī ārstēšanās posms nav viegls ne mammai, ne viņas 
tuviniekiem, tomēr ir pārliecība, ka viss būs labi.

Brīnums tomēr nenotika
Jūnijā Initas mamma svinēs savu 69 gadu dzimšanas dienu. Viņa ir lat-

viešu valodas un literatūras skolotāja, un turpina strādāt joprojām. Arī ār-
stēšanās laikā. “No aktivitāšu viedokļa mamma turpina dzīvot tāpat kā ie-
priekš, un drīz pēc diagnozes uzzināšanas mammai, arī es sapratu, ka man 
jāsaglabā miers, jo viņa sagaida atbalstu. Mammai ir ļoti labas draudzenes, 
un redzu, ka viņai sniedz mierinājumu cilvēku teiktais, ka viss būs labi,” stāsta 
Inita. Viņa atzīst, ka ir ezotēriska ceļa gājēja, tāpēc vispirms centusies iz-
prast iemeslu, kāpēc mamma saskārusies ar šādu saslimšanu. Inita saka: 
“Krūtis ir tā vieta, kur sievietei krājas visi aizvainojumi un pārdzīvojumi… 
Zinot mammu, viņas pārdzīvojumus, saprotu, ka tas ir gadiem krāts aizvai-
nojums. Es arī ar mammu par to daudz runāju. Nebija viegli aizskart tādas 
tēmas, bet šī diagnoze ir tik spēcīgs signāls, ka to vairs nevar ignorēt.”

Veidojumu krūtī sievietei atklāja ikgadējas pārbaudes laikā pērn pa-
vasarī. Viņa devās pie ārsta, kurš teica, ka nepieciešama operācija. Tomēr 
tradicionālās ārstēšanas vietā sieviete izvēlējās paklausīt savas ģimenes 
uzticības personai – dziedniekam, kurš sacīja, ka audzēju iekapsulējis un 
pacientei nav jābaiļojas par tā attīstību. Tika lietoti sodas dzērieni, pie-
neņu saknes izvilkumi un tamlīdzīgi dabas līdzekļi, par kuriem interneta 
vietnēs lasāma plaša informācija kā par brīnumlīdzekļiem, kas spēj uz-
veikt audzējus. brīnums tomēr nenotika, un pie ārsta onkoloģijas centrā 
otrreiz sieviete nokļuva pēc apmēram pusgada. Jāteic gan, ka visu šo 
laiku viņa devās uz pārbaudēm, lai pārliecinātos, ka veidojums nekļūst 
lielāks, un vienas šādas pārbaudes laikā tika atklāta metastāze padusē…

“Bija skaidrs, ka jāpiekrīt onkologa teiktajam un jāiet ārstēties ar tradicio-
nālajām metodēm. Viņa ļoti nevēlējās ķīmijterapiju, taču dziednieks, kuru 
uzskatu par mūsu ģimenes dakteri, īstu brīnumdari, teica, ka, ja ir notikusi 
ķirurģiska iejaukšanās, tad ir jāiet uz ķīmijterapiju,”  teic Inita. 

Silikons nepasargā
Viņas mammai veica operāciju, kuras laikā izņēma veidojumu, sagla-

bājot krūti, un tagad sieviete iziet ķīmijterapijas kursu. 
Inita atceras dienu, kad viņas mamma pēc pirmās ķīmijterapijas de-

vās uz frizētavu nodzīt matus: “Mamma to uztvēra diezgan aukstasinīgi, 
savukārt es domāju, ka nevarēšu uz to noskatīties, ka raudāšu, bet, redzot 
mammas mieru un pašu procesu – patiesībā nebija nekā traģiska. Mamma 
nopirka parūku gandrīz identisku viņas līdzšinējam matu sakārtojumam, 
un skolā neviens pat nezina par tik dramatiskām izmaiņām viņas dzīvē. 
Mamma ne tikai māca latviešu valodu, bet viņai ir arī audzināmā klase. Tas, 
protams, rada dažādus pārdzīvojumus, jo viņa visu uztver ļoti personiski, 
taču mamma nevar nestrādāt. Pretējā gadījumā viņa, man šķiet, sajuktu 
prātā.” 

raugoties uz savu mammu un citām nodaļā sastaptajām pacientēm, 
Inita atzīst, ka diagnoze vēzis nav tā, par kuru cilvēki atklāti runātu. “Viņi 
kaunas par to. Cilvēkam šķiet, ka viņš ir tāds kā kreisais, kuru skārusi šī slimī-
ba. Man tas nav saprotami, īpaši tāpēc, ka vēzis ir tik ļoti izplatīta slimība. 
Gandrīz kā gripa,” saka sieviete un atspēko arī mītu par to, ka sievietei ar 
ieliktajām (silikona) krūtīm nedraud ļaundabīgs audzējs: “Šādu teikumu 
dzirdēju arī no māsas, un, protams, gribas pieķerties katram glābšanas sal-
miņam, nonākot patiesības priekšā, taču tas tiešām ir mīts.” Initas mammai 
ir krūšu implanti.

Inita vēl piebilst – ja viņas mammai nebūtu tā viena vienīgā meta-
stāze paduses limfmezglos, viņai vajadzētu iziet tikai četrus ķīmijtera-
pijas kursus. Tagad nozīmēti seši, pēc tam arī staru terapija un tad vēl 
desmit gadus hormonālās tabletes. “Domāju, mamma arī izdarījusi kaut 
kādus secinājumus attiecībā uz pārtiku, uz ikdienā lietojamo kosmētiku. 
Protams, lasot visas tās šausmas par to, ka vēzis var būt no pārtikas, no 
dezodorantiem, pat no gaisa, ko elpojam, un kā tik vēl ne, liekas – ārprāts! 
No otras puses tas ir signāls, kas mudina padomāt, ka visi tie kairinātāji ir 
tepat līdzās, bet tev jāiemācās norobežoties no tā visa un jāatrod veids, kā 
izdzīvot šādā pasaulē,” secina Inita un teic, ka abas ar māsu nolēmušas 
neveikt ģenētiskās analīzes, lai pārliecinātos, vai nav mantojušas gēnu, 
kas varētu izraisīt krūts vēzi: “Es tam neredzu pievienoto vērtību. Vienkārši 

“Latvijas sieviešu basketbola izlasei ikga-
dējā rozā lentītes akcija “Pārbaudi krūtis, 
lai dzīvotu!” jau kļuvusi par tradīciju, un tā 
mums ir ļoti nozīmīga. Esam profesionālas 
sportistes, kas rūpējas par savu veselību, 
un aicinām to darīt arī citas sievietes. 
ceram, ka esam sadzirdētas un sievietes 
izmanto valsts piedāvātās iespējas veikt 
bezmaksas pārbaudes. 

Līdz iesaistījāmies akcijā, man nebija 
nojausmas, cik patiesībā aktuāla ir krūts 
veselības problēma, lai gan krūts vēzis 
bija iemesls, kamdēļ mana vecmāmiņa 

aizgāja mūžībā. Pateicoties kampaņai, arī 
es mudinu sev zināmās sievietes pievērst 
uzmanību krūšu veselībai. 

Ja kādreiz man šķita, ka krūts vēzis lielā-
koties skar sievietes pēc 50 gadu vecuma, 
tad tagad ir skaidrs, ka ar šo diagnozi 
sastopas arvien jaunākas sievietes. Vēl 
pirms dažiem gadiem akcijas ietvaros aici-
nājām veikt krūšu pārbaudes mammas un 
vecmāmiņas, bet tagad mudinām to darīt 
sievietes jau no 20 gadu vecuma. 

galvenokārt tā ir mūsu pašu atbildība – 
būt veselām! “ 

Latvijas basketboliste IEVA KRASTIŅA



TENA ir viens no vadošā higiēnas 
preču ražotāja ScA Hygiene Products 
zīmoliem, kas jau vairākus gadus visā 
pasaulē iesaistās krūts vēža informa-
tīvajās kampaņās, kā arī ziedo līdzek-
ļus krūts vēža padziļinātai izpētei. 

cīņa ar krūts vēzi iet roku rokā ar 
zīmola TENA misiju. Tāpat kā krūts 
vēzis, arī urīna nesaturēšana var skart 
sievietes jebkurā brīdī. Sievietēm 
šķiet, ka tas skar tikai viņu, bet nē… 

statistika rāda, ka katra ceturtā sieviete 
pēc 35 gadu vecuma saskaras ar urīna 
noplūdēm. grūtniecība, dzemdības, 
menopauzes iestāšanās, kā arī nopiet-
nākas saslimšanas ietekmē sievietes 
urīnpūšļa darbību un var būt par 
iemeslu urīnpūšļa vājumam. Tomēr 
ir bezgala svarīgi, lai sievietes būtu 
laimīgas, tāpēc zīmols TENA dara visu 
sievietes dzīves kvalitātes uzlabošanai 
un aicina sievietes rūpēties par sevi, 
savu veselību un labsajūtu!

TENA Lady ieliktnīši un paketes 
ļauj sievietēm baudīt dzīvi, ne-
mainot savus ieradumus. Lietojot 
zīmola TENA izstrādājumus, sievie-
tes var justies droši un pasargāti. 
TENA produkti uzsūc daudz labāk kā 
parastie ieliktņi vai paketes, novērš 
nepatīkamo aromātu, kā arī nodro-
šina ilgstošu sausuma sajūtu. TENA 
Lady ieliktnīši un paketes ir veidotas 
tā, lai tās nemanītu ne pati sieviete, 
ne apkārtējie!

TENA jau ceturto gadu iesaistās kampaņā 
“Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”

DZĪVO! www.pārbaudikrūtis.lv

TENA – izvēle Nr.1 visā pasaulē!

Pasūtīt bEZMAKSAS paraugu var www.TENA.lv, sadaļā Sievietēm.
TENA Lady izstrādājumus var iegādāties visās aptiekās.

jādzīvo iespējami veselīgi un mierīgi, saskaņā ar sevi, un viss.” 
Inita ar pārliecību saka, ka vajag izmantot visus pieejamos līdzekļus, 

kas var palīdzēt atveseļošanās procesā, bet nevajag cerēt uz brīnumu 
no malas. Viņa tic, ka ir garā ļoti spēcīgi cilvēki, kas saprot slimības 
patieso cēloni, spēj izdarīt secinājumus un tik ļoti mainīt savu apziņu, 
ka vēzim vairs nav vietas un tas aiziet. bet... tādu cilvēku nav daudz. 

Nevar gribēt neko nemainīt un gaidīt, ka palīdzēs dziednieks vai pie-
neņu saknes. Tad ir jāiet uz operāciju un terapiju.  Jo ātrāk problēma 
tiks risināta, jo mazāk ķīmijas jāsaņem: “Esmu lasījusi, ka pat kaimiņ-
valstīs pieejama jaunāka terapija, kas rada mazāk blakņu un kuras ir 
krietni efektīvākas, un ļoti ceru, ka tomēr arī mūsu valstī būs pieejama 
labāka ārstēšana.” 

Nātres sārtumam vaigos
Zupa
Glāzi nātru aplej ar verdošu ūdeni un ļauj pastāvēt desmit minūtes. Katlā uzvāra litru ūdens 
un pievieno sagrieztus 2 vidēji lielus kartupeļus, uz rupjās rīves sarīvētu mazu burkānu un 
pusglāzi putraimus, kurus pirms tam noskalo. Ar virtuves šķērēm sagriez strēmelēs noplau-
cētās nātres un pusglāzi skābeņu, ko pievieno zupai, kad kartupeļi mīksti. Beigās pieliec sāli 
pēc garšas un 2 vārītas, sagrieztas olas. Pasniedz ar skābo krējumu un rupjmaizi.

Spēka tēja
2 ēdamkarotes nātru lapu pārlej ar glāzi verdoša ūdens un ļauj stundu ievilkties. Izkāš un 
lieto pa ēdamkarotei 3–5 reizes dienā.

Nātrēs C vitamīna ir vairāk nekā 
upenēs, bet karotīna – vairāk nekā 
burkānos. Tās veicina vielmaiņu or-
ganismā, palielina hemoglobīna un 
eritrocītu daudzumu asinīs, sekmē 
asins recēšanu, tonizē dzemdes gludo 
muskulatūru, normalizē menstruālo 
ciklu, palīdz uzveikt spēku apsīkumu 
un nogurumu, mazina reimatismu 
un muskuļu sāpes. 

facebook.com/Laidzivotu                 draugiem.lv/lai_dzivotuwww.pārbaudikrūtis.lv

Kampaņu “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” atbalsta biedrība “Vita” un Latvijas basketbola savienība.

Avīze tapusi, pateicoties “ Roche Latvija” un “TENA” atbalstam.
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