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Krūšu pašpārbaude
Ja krūts vēzis ir sākuma stadijā, tad parasti nekādus simptomus neizjūt, tādēļ ir
svarīgi regulāri veikt krūšu pašpārbaudi, kā arī veikt izmeklējumus ar mamogrāfijas
vai ultrasonogrāfijas metodi. Reizi mēnesī katrai sievietei neatkarīgi no vecuma
jāveic krūšu pašizmeklēšana. Vislabāk šīs pārbaudes ir veikt no 5. līdz 10. menstruālā
cikla dienai.
1.

Nostājieties spoguļa priekšā, aplūkojiet un salīdziniet abas krūtis.
Pievērsiet uzmanību, vai nav izmaiņas krāsā, formā un lielumā, vai nav
asimetrisks pastiprināts vēnu zīmējums, vai nav ādas izmaiņas – apsārtumi,
sabiezējumi, čūliņas, vai krūšu gali nav ievilkti, izčūlojuši.
2.

Paceliet rokas virs galvas un apskatiet krūtis vēlreiz – vai arī
šādā pozīcijā krūtis nav deformētas, vai abi krūtsgali atrodas
vienādā augstumā.
3.

Iztaustiet krūtis, kā arī paduses. Paceliet iztaustāmās puses roku.
Ar otras rokas kopā saliktiem pirkstiem rūpīgi apļveidā iztaustiet visu krūti
no augšas uz leju, no krūts malām uz centru un atpakaļ, vai nav sataustāmi
sabiezējumi, mezgliņi. Neaizmirstiet iztaustīt arī padusi.
4.

Maigi saspiediet krūtsgalu starp pirkstiem,
vērojiet, vai nav izdalījumi.

5.

Pārbaude guļus stāvoklī.
Pārbaudot krūti, novietojiet spilvenu zem pleca, roku aizlieciet aiz galvas.
Ar otru roku iztaustiet krūti, pievērsiet uzmanību veidojumiem un
sacietējumiem. Šādi izmeklējiet abas krūtis.

Zināšanas ir vairogs cīņai pret krūts
vēzi! Jo vairāk mēs zināsim par to, jo
drošākas jutīsimies! Ja mēs apzināsimies, ka mūsu dvēseles miers un pārliecība veicina atveseļošanos, tad bailes pazudīs! Bailes ir tās, kuras traucē
un paralizē organisma iekšējos spēkus! Mums tas būtu jāatceras! Mēs
esam unikālas, skaistas, līdzsvarotas
un stipras − ar šo kombināciju mēs
varam vēzi uzveikt!
Man ir patiess prieks, ka sievietes arvien vairāk savlaicīgi veic pārbaudes
un tāpēc bieži slimību izdodas diagnosticēt agrīnās stadijās. Jo ātrāk diagnosticēsim saslimšanu, jo vieglāk ar
to tiksim galā! Tas nozīmē, ka mēs, kuras esam izārstējušās, kļūstam arvien
vairāk un vairāk. Tāpēc pamatoti un
no sirds aicinām − pārbaudies arī
Tu!
Irīna Januma,
krūts vēža pacientu atbalsta biedrības
"VITA" vadītāja, jau devīto gadu veiksmīgi izārstējusies no krūts vēža
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Diagnostika
MAMOGRĀFIJA

MAGNĒTISKĀ REZONANSE

ULTRASONOGRĀFIJA

Mamogrāfija ir krūts audu rentgenoloģiska izmeklēšana ar zemas intensitātes
rentgenstarojumu. Šis ir populārākais diagnostikas veids un ir uzskatāms par vienu
no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi
atklātu krūts vēzi. Mamogrāfija ir diagnostikas metode, kuru skrīninga programmas
ietvaros Valsts apmaksā sievietēm pēc 50
gadu vecuma reizi divos gados.

Magnētiskā rezonanse (MR) ir nekaitīga un
ļoti informatīva diagnostiskā metode, tomēr tā vēl nav plaši pieejama. Procedūras
laikā ar elektromagnētiskā lauka palīdzību
tiek iegūti cilvēka ķermeņa un orgānu šķērsgriezuma attēli. Izmeklēšana pacientam nav
sāpīga un nepatīkama. MR starojums nav
kaitīgs, tādēļ izmeklēšanas riska praktiski
nav (izņemot gadījumus, kad pacientam
ir elektrokardiostimulators, iekšējās auss
transplants, aneirismu klipši smadzenēs vai
metāla svešķermeņi).

Ultrasonogrāfija ir krūts dziedzeru izmeklēšana ar augstas frekvences skaņu. Izmeklējums ir nesāpīgs un pilnīgi nekaitīgs, un to
var veikt arī grūtniecēm. Procedūras laikā
pacientam ir jāapguļas un jāatbrīvo no drēbēm izmeklējamais apvidus. Uz ādas tiek
uzziesta speciāla želeja, ar kuras palīdzību
ultraskaņas viļņi tiek pārvadīti audos un pa
kuru tiek virzīts detektors. Nekāda īpaša sagatavošanās pirms procedūras nav nepieciešama.

Pārbaudes laikā krūts tiek saspiesta, lai labāk
būtu iespējams uzņemt rentgenattēlu. Jārēķinās, ka mamogrāfijas metode var radīt
nekomfortablas sajūtas. Jutīgākas sievietes to var uztvert kā nelielas sāpes, tomēr
procedūra ir ātra, rentgenattēla uzņemšana neilgst vairāk par 2 minūtēm, bet viss
apmeklējums – apmēram 15–20 minūtes.
Pirms izmeklējuma ir svarīgi atcerēties, ka
dezodoranti, smaržas, pūderi un krēmi padusēs vai uz krūtīm var radīt defektus rentgenattēlā, tādēļ pirms izmeklējuma tos nevajadzētu lietot. Pirms procedūras no kakla
ir jānoņem rotaslietas. Ja esat grūtniece vai
barojat bērnu ar krūti, mamogrāfijas vietā
labāk veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumu.
Jāpiebilst, ka negatīva atbilde pēc mamogrāfijas izmeklējuma pilnībā neizslēdz krūts
vēža esamību. Tas ir atkarīgs no mamogrāfijas kvalitātes, radiologa kvalifikācijas un
pieredzes. Tādēļ diagnostikā mamogrāfijas
un ultrasonogrāfijas izmeklēšanas metodes
neizslēdz viena otru, bet gan papildina.

Magnētiskās rezonanses laikā pacients tiek
ievietots speciālā iekārtā, kurā atrodas ļoti
spēcīgs magnēts, – magnētiskais lauks šeit
ir 20 000 reižu spēcīgāks par Zemes magnētisko lauku. Procedūras laikā ir ļoti svarīgi, lai
pacients uz izmeklējuma galda nekustētos.
Pirms izmeklējuma pacientam ir jānoņem
jebkādas metāla detaļas – bižutērija, matu
sprādzes, brilles, jāizņem no kabatām atslēgas, monētas un bankas kartes, mobilais
tālrunis. Uztura ierobežojumu pirms procedūras nav.
Salīdzinot ar iepriekšējām diagnostikas metodēm, magnētiskā rezonanse nav plaši
pieejama un ir ilgstoša procedūra (var būt
līdz pat 1,5 h). Šai metodei ir ierobežojumi saistībā ar pacienta ķermeņa svaru, tā
var radīt klaustrofobiskas sajūtas, tomēr
tās priekšrocība ir iespēja diagnosticēt ļoti
mazus audzējus (1–2 mm) un atrast primāro lokalizāciju pie audzēja skartās paduses
limfmezgla.

Mamogrāfijas rezultātu kodu skaidrojums

Ar ultrasonogrāfijas palīdzību var noteikt
sataustītā vai mamogrāfijā redzamā veidojuma raksturu, precizēt, apstiprināt vai
vizualizēt sataustāmo veidojumu, kuru
neredz mamogrāfiski, ja krūtis ir blīvas. Ultrasonogrāfiju izmanto arī gadījumos, kad
mamogrāfija ir apgrūtināta, piemēram, ja
ir protezētas krūtis, abscesi pēc operācijām
vai traumām, ja ir mazas krūtis ar deformētu
krūšukurvi.
Šai izmeklēšanai ir arī savi trūkumi, piemēram, nav iespējams diagnosticēt ļoti mazus
veidojumus un ir grūti ievērot simetrijas
principus, tomēr tai, salīdzinot ar mamogrāfiju, ir savas priekšrocības, piemēram, nav
starojuma, procedūra ir patīkamāka pacientam, izmeklēšana ir vieglāk veicama, krūtis
var izmeklēt visā apjomā un nav aklo zonu.
Mamogrāfijas priekšrocības, salīdzinot ar
ultrasonogrāfiju, – pēc izmeklējuma iegūst
attēlus, kurus izmanto, lai izvērtētu izmaiņas, kas bijušas iepriekš (ļoti svarīgi uz izmeklējumu ņemt līdzi iepriekšējos attēlus),
iespēja veikt izmeklēšanu, ievērojot simetrijas principus, un iegūt priekšstatu par abām
krūtīm vienlaikus, bet ultrasonogrāfijā –
fragmentāri.
Ir svarīgi atcerēties, ka mamogrāfijas un ultrasonogrāfijas metodes viena otru papildina, lai iegūtu precīzu diagnozi.

Interesanti fakti par krūts vēzi*
•
•
•
•

Augstāka krūts vēža sastopamība ir attīstītajās valstīs, bet zemāka – mazāk attīstītajās valstīs.
Kreisajā krūtī vēzis attīstās biežāk nekā labajā.
Pirmā mastektomija (krūts un paduses limfmezglu izoperēšana) tikusi reģistrēta Bizantijā 548. gadā pirms mūsu ēras.
Ir aprēķināts, ja katra sieviete pēc 50 gadu vecuma veiktu mamogrāfiju, mirstību no krūts vēža šajā vecuma grupā varētu samazināt
par vairāk nekā 25 %.
• Krūts vēža risks palielinās, ja ilgāk par 5 gadiem tiek lietota hormonālā kontracepcija. Savukārt sievietēm, kurām veikta histerektomija
(pilnīga vai daļēja dzemdes izņemšana) un kuras lieto estrogēnu saturošus medikamentus, risks ir mazāks.
• Agrāk krūts vēzi sauca par „mūķeņu slimību”, jo starp mūķenēm novērojama augstāka saslimstība.
• Katru gadu tiek diagnosticēti apmēram 1,2 miljoni jauni krūts vēža gadījumi visā pasaulē.
• Pasaulē 75 % sieviešu pēc 50 gadu vecuma slimo ar krūts vēzi.
• Pastāv hipotēze, ka sievietēm kreilēm ir augstāks krūts vēža attīstības risks, jo novērojama augstāka dažu steroīdo hormonu
ekspozīcija.
* Informācijas avots: www.doctus.lv,Labi un mazāk zināmi fakti par krūts vēzi no ASV veiktajiem pētījumiem.
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Ārstniecības iestādes, kuras nodrošina krūts vēža
profilaktisko izmeklējumu (skrīninga mamogrāfiju)
RĪGA UN RĪGAS RAJONS
Ārstniecības iestādes
nosaukums

ZEMGALE
Ārstniecības iestādes
nosaukums

Adrese, tālrunis

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079
slimnīcas struktūrvienība Latvijas
Tālrunis: 67000610
onkoloģijas centrs, VSIA

Jelgavas pilsētas slimnīca, SIA

Jelgavas poliklīnika, SIA

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
Paula Stradiņa klīniskā universitātes Radioloģijas institūta reģistratūras
tālrunis: 67069200, darba dienās
slimnīca, VSIA
no 8.00 līdz 20.00
Latvijas Jūras medicīnas
centrs, A/S

Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, Rīga, LV-1015
Reģistratūras tālrunis: 67098433

Medicīnas sabiedrība „ARS”

Skolas iela 5, Rīga, LV-1010
Reģistratūras tālrunis: 67201016

“Pulss - 5”, SIA

Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011
bez pieraksta

Veselības centru apvienība, AS

A. Saharova iela 16, Rīga, LV-1021
bez pieraksta

Adrese, tālrunis

Bauskas slimnīca, SIA
Iecavas veselības un sociālās
aprūpes centrs, pašvaldības
aģentūra
Dobeles un apkārtnes
slimnīca, SIA

Aizkraukles slimnīca, SIA

Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057
Tālrunis: 67131313

„Dziedniecība”, SIA

Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres
novads, LV-5001. Reģistratūras
tālruņi: 65021510 65024552

Ogres rajona slimnīca, SIA

F. Sadovņikova iela 20, Rīga
Tālrunis: 67131313
Vienības gatve 109, Rīga
Tālrunis: 67131316
Buļļu iela 9, Rīga
Tālrunis: 67131311

VIDZEME

K. Barona iela 117, Rīga, LV-1012
Radioloģijas nodaļas reģistratūras
tālrunis: 67847105

“Veselības centrs 4”, SIA

Ārstniecības iestādes
nosaukums

Grebenščikova iela 1, Rīga, LV-1019
Reģistratūras tālrunis: 67144031
Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga
LV-1029. Reģistratūras tālrunis:
67413743, 67413792

“Elite”, medicīnas centrs, SIA
“Možums - 1”, firma, SIA

Rīga, Bruņinieku iela 8, LV-1010
Reģistratūras tālrunis: 67273435

Dubultu poliklīnika, SIA

Slokas iela 26, Jūrmala, LV-2015
Reģistratūras tālruņi: 67760077
67760088, 67760011

Adrese, tālrunis

Vidzemes slimnīca, SIA

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201
Diagnostiskās radioloģijas nodaļas
reģistratūras tālrunis: 64202601

Madonas slimnīca, Madonas
novada pašvaldības SIA

Rūpniecības iela 38, Madona,
LV-4801. Reģistratūras tālr.: 64860586
Ambulatorās nodaļas reģistratūras
tālrunis: 64822935
Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001
Radioloģijas nodaļas
tālrunis: 64021649
Vidus iela 1, Alūksne, LV-4301
P. – T. 8.00-13.30, C. – P. 8.00-12.30
Tālrunis: 64322482

Limbažu slimnīca, SIA

Alūksnes poliklīnika 1, SIA

LATGALE
Ārstniecības iestādes
nosaukums
Rēzeknes slimnīca, SIA

Veselības centru apvienība, AS
Daugavpils reģionālā
slimnīca, SIA
Ludzas slimnīca, SIA

Veselības centrs „Ilūkste”, SIA

Brīvības bulvāris 6, Jelgava
LV-3002. Radioloģijas nodaļas
reģistratūras tālrunis: 63027223
Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava
LV-3001. Reģistratūras tālruņi:
63022100, 63022101
Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas
novads, LV-3901. Reģistratūras
tālrunis: 63923433
Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas
novads, LV-3913
Reģistratūras tālrunis: 63941481
Ādama iela 2, Dobele, Dobeles
novads, LV-3701. Radioloģijas nodaļas
reģistratūras tālrunis: 63722407
Bērzu iela 5, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101
Reģistratūras tālruņi: 65133870
65133875

KURZEME

Adrese, tālrunis

Ārstniecības iestādes
nosaukums

18. novembra iela 41, Rēzekne
LV-4600. Staru diagnostikas
nodaļas reģistratūras
tālrunis: 64622239

Adrese, tālrunis

Piejūras slimnīca, VSIA

Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401
Reģistratūras tālrunis: 63422968

Arhitektu iela 12, Daugavpils
LV-5410. Reģistratūras
tālrunis: 65441226
Viestura iela 5, Daugavpils, LV-5403
Centra poliklīnikas reģistratūras
tālrunis: 65440856

Tukuma rajona centrālā slimnīca

Raudas iela 8, Tukums, LV-3101
Rentgena nodaļas reģistratūras
tālrunis: 63124724

Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca, SIA

Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601
Reģistratūras tālrunis: 63624665

18.Novembra iela 17, Ludza
Ludzas novads, LV-5701
Reģistratūras tālrunis: 65707093

Talsu veselības centrs, SIA
Struktūrvienība,
SIA „Vizuālā diagnostika”

Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV-5447. Reģistratūras
tālrunis: 65462455

Ventspils poliklīnika,
pašvaldības SIA
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V. Ruģēna iela 4, Talsi, LV-3201
Reģistratūras tālrunis: 63223366
Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Radioloģijas nodaļas reģistratūras
tālruņi: 63821100; 26339991
Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601
Reģistratūras tālrunis: 63622131
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Onkoloģe Dace Baltiņa: „Man nav
padomu, kā nesaslimt, man ir padomi,
kā slimību neielaist!”

„Kas var būt labāks, kā uzdāvināt bērnam
mammu, kaut uz gadu...,” par krūšu pašpārbaudi un regulāru krūšu pārbaužu
nepieciešamību stāsta onkoloģe – ķīmijterapeite Dr.habil.med. Dace Baltiņa, RSU
asoc. profesore, RAKUS galvenā speciāliste
onkoloģijā.
Krūtis ir jāpārbauda regulāri, jo tas ir viens
no orgāniem, kurā mēdz būt gan labdabīgas, gan ļaundabīgas slimības. Tā kā dzīvē
apmēram 12 reizes biežāk sastopamas labdabīgas pārmaiņas, krūšu pārbaudes sievietēm kalpo drošībai – ja sievietes kaut ko
satausta, ir svarīgi nedomāt drūmas domas,
bet laicīgi doties pie ārsta un pārbaudīties,
atzīst dr. Baltiņa.
Ikvienai sievietei regulāri ir jāveic pašizmeklēšanās. Tas nozīmē, ka sievietei pašai
regulāri jātausta savas krūtis reizi mēnesī.
Sievietēm, kurām ir regulārs menstruālais
cikls, kuras lieto hormonu kontracepciju vai
hormonu aizstājtabletes un tiek novērota
regulāra asiņošana vai smērēšanās, piemērotākais pārbaudes laiks ir jauna iepakojuma atvēršanas diena jeb pirmās 10 dienas
no menstruālās asiņošanas brīža, jo šajā laikā fizioloģiski krūtis ir vismīkstākās, tādējādi
arī vispiemērotākās pārbaudei. Savukārt
sievietēm, kurām menstruāciju vairs nav,
nepieciešamība pēc pārbaudes jāizvērtē
dinamiski, jo menopauzes stadijā pārbaudes laiks nav būtisks.
Jāatzīst, ka diezgan straujš saslimstības gadījumu skaita pieaugums ir vērojams tieši
pēc 35 gadu vecuma, tamdēļ sievietēm šajā
vecuma grupā krūšu veselībai vajadzētu
pievērst īpašu uzmanību, veicot pārbaudes
reizi gadā vai pēc sūdzībām, bet jaunākām
sievietēm jāveic regulāra krūšu pašpārbaude, kā arī pie ārsta uz pārbaudēm jādodas
reizi divos gados.
Krūšu pašpārbaude ir pašiniciatīva, kura palīdz noteikt veidojumus krūtīs, visbiežāk pie
ārsta vēršas tieši tās sievietes, kuras aizdomīgus veidojumus sataustījušas pašas.
Ļoti liela daļa sieviešu apgalvo, ka viņas nezina, baidās vai nespēj izskaidrot to, kas ir
tas, ko viņas satausta. Viņām liekas, ka tur ir

visādas briesmu lietas, taču, kad es kā ārsts
iztaustu, iespējams, nekas tik briesmīgs tur
nav, tāpēc vēlreiz uzsveru, mīļās sievietes,
nebaidieties un dodieties pārbaudīties laicīgi!
Lai arī saslimstība ar krūts vēzi daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir lielāka nekā
Latvijā, varu apgalvot, ka saslimstība šeit
pieaug. Populācija Latvijā noveco – krūts
vēzis, neskatoties uz to, ka ir traģiski gadījumi arī jaunām sievietēm, pamatā visvairāk
novērojams sievietēm pēc 50 gadu vecuma. Pateicoties tam, ka ir pieejamas kvalitatīvas diagnostikas iespējas un sievietes ir
informētas par pārbaudes iespējām, pieaug
to sieviešu skaits, kuras zina, ka ir tāda ultrasonogrāfija, mamogrāfija.
Tiesa, mēs nevaram cerēt, ka momentāli
Latvijā būs tik ideāla situācija, kā tas ir citviet
pasaulē, kur skrīninga programmas ir jau
hronoloģiski senāk ieviestas. Tas, kas šobrīd
notiek, liecina, ka tendence ir pozitīva un
sievietes riska grupā izmanto valsts apmaksāto krūšu pārbaudi – mamogrāfiju.
Pēdējos gados situācija tiešām mainās un
uzlabojas, jo pieaug tieši I un II stadijas īpatsvars, kā rezultātā mazinās III un IV stadijas
apmēri, kas nozīmē, ka šobrīd pie ārsta
novēloti griežas tikai katra trešā sieviete!
Šeit gan iemesli ir ļoti dažādi – bieži vien
sievietes neiet pie ārsta, pat ja viņas jūt, ka
kaut kas nav labi, kā arī klibo sadarbība ar
ģimenes ārstiem. Tas, uz ko šobrīd aicinu
ģimenes ārstus – ja sievietes pašas aktīvi
neiet pie ārsta, rūpīgāk sekot līdzi un aicināt
sievietes veikt pārbaudes vai apskatīt tās
pašiem. Iespējams, šī situācija mainītos un
krūts vēzi būtu iespējams atklāt savlaicīgi!
Diemžēl mēs līdz galam nezinām, kāpēc
krūts vēzis veidojas. Mēs zinām, ka smēķēšana veicina plaušu vēzi, ka papilomas vīrusa infekcija veicina dzemdes kakla vēzi, taču
ļoti daudz citu audzēju gadījumos mums ir
tikai nojausma, pētījumu dati, kas parāda,
ka pastāv kaut kādas sakarības starp, piemēram, hormonu lietošanu un krūts vēzi,
bet 100 % mēs nevaram izteikt šādu apgalvojumu. Tādēļ man nav konkrētu padomu,
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kā nesaslimt, man ir padomi, kā NEIELAIST
slimību, un tā galvenokārt ir regulāra krūšu
pārbaude!
Lai slimību neielaistu, pirmkārt, ja sieviete
ir tajā vecuma grupā, kad uz viņu attiecas
skrīnings, lūdzu, ejiet un līdzi paņemiet Nacionālā veselības dienesta atsūtīto uzaicinājuma vēstuli, jo katrai sievietei vēstulē ir
individuālais kods. Jau tālāk ar šo kodu sieviete, atkarībā no skrīninga mamogrāfijas
atrades, var pretendēt uz ātru piekļuvi pie
speciālista papildizmeklējumu veikšanai.
Pat, ja krūts vēzis ir diagnosticēts, mīļās sievietes, nepadodieties un nesalīdziniet sevi ar citām pacientēm! Viena
diagnoze var noritēt pilnīgi atšķirīgi –
būs audzēji, kuri terapijai padosies ļoti labi,
bet būs arī tādi, kas tai padosies sliktāk. To
prognozēt iepriekš diemžēl nav iespējams,
jo tas var dinamiski mainīties arī terapijas
gaitā.
Ja agrāk vēzis bija tabu tēma, kura vārdu
baidījās pat izrunāt, cilvēkiem tika stāstīts,
ka tā ir slikta slimība, nesmukas šūniņas
u.tml., tad šodien mēs vēlamies runāt atklātu valodu, jo cilvēkam ir jāzina, cik izplatīta
tā ir, kādi ir šīs slimības bioloģiskie rādītāji
un citi faktori.
Ja cilvēks saprot, kāpēc viņš cieš, viņš parasti ir labāk motivēts nekā, ja viņam vienkārši
pasaka – tā vajag un viss!
Uzskatu, ka ārstam ir jābūt ne tikai vēlmei,
bet arī laikam, lai izrunātu ar pacientēm visus jautājumus, pat ja pacientes ir nobijušās,
satraukušās, bēdīgas vai nomāktas, radot
cerību uz veiksmīgu ārstēšanās procesu, jo
medicīna progesē! Un kas var būt labāks, kā
sniegt iespēju bērnam, pateicoties medicīnas attīstībai, uzdāvināt mammu, kaut uz
gadu! Ir vērtības, ko mēs naudas izteiksmē
nevaram novērtēt, un šī ir viena no tām!
Mani priecē tas, ka Latvijā aizvien vairāk
plašsaziņas līdzekļos parādās pozitīvie stāsti. Bija laiks, kad sievietes par to runāja ļoti
nelabprāt un runāja tikai tad, kad viņas bija
pilnīgi veselas un bailes, ka slimība vairs nekad neatgriezīsies – pārgājušas. Tā ir ārkārtīTurpinājums 5. lpp
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gi liela sevis pārkāpšana, sevis pārlaušana,
lai par to sāktu runāt. Priecē, ka šis ledus
palēnām tiek lauzts un ka par to parūpējušās sievietes, kuras nebaidās rādīt piemēru
un iedrošināt citas sievietes iedvesmojot. Es
vienmēr esmu uzsvērusi, ka negatīva informācija nekad nemotivēs pozitīvā virzienā,
savukārt pozitīva informācija vienmēr motivēs!
Tamdēļ, mīļās dāmas, vēzis ir ļoti labi ārstējama slimība, ārstēšanas iespējas ir ļoti plašas,

ĀRSTĒJIES!
ja nepalīdzēs viena metode, palīdzēs cita –
medikamentoza terapija vai citas metodes.
Šī izmeklēšana, ja esat skrīninga vecumā, ir
vitāli nepieciešama! Ja Jūs neesat skrīninga
vecumā, tas nenozīmē, ka šajā vecumā neslimo, lūdzu, pašas veiciet krūšu pašpārbaudi un laiku pa laika pajautājiet savam ģimenes ārstam, ginekologam, vai Jums nevajag
veikt kādu papildu izmeklējumu!
Es nevaru dot padomu, kā nesaslimt, jo
vienkārši šādu ideju nav un pagaidām

daudz kas ir miglā tīts! Taču varu apgalvot,
ka regulāra krūšu pārbaude ir drošības garants – pat ja šis audzējs attīstīsies, to atklāsim savlaicīgi un varēsim ārstēt!
Dace Baltiņa ir viena no izglītojoši informatīvās brošūras "Saki vēzim - Nē!" autorēm.
Ar brošūru iespējams iepazīties jebkurā
bibliotēkā Latvijā.
Brošūras elektronisko versiju iespējams
aplūkot un lejupielādēt: www.onko.lv

Sarmīte Baltkāje: „Krūts vēzis nešķiro.”
Onkoloģes pieredzes stāsts

Sarmīte Baltkāje (81)
ir krūts ķirurģijas onkoloģe ar vairāk nekā
55 gadu darba stāžu, kā arī Triju zvaigžņu
ordeņa ieguvēja par mūža ieguldījumu medicīnas, onkoloģijas un ķirurģijas attīstības
veicināšanā, krūts vēža pacienšu aprūpē
un ārstniecībā Latvijā. Savā mūžā veikusi
vairāk nekā 1000 operāciju, strādājot ar
praktiski visām vēža formām. Daktere ar
krūts vēzi ir saskārusies, ne tikai ārstējot
pacientes. Pirms 10 gadiem krūts vēzis tika
diagnosticēts arī viņai, kā rezultātā tika
noņemta krūts. Neskatoties uz to, dakteres
dzīvesprieks un optimisms nav zudis, tas
kalpo kā piemērs, ka dzīve pēc krūts vēža
diagnozes var turpināties!
Lai arī sabiedrībā arvien valda uzskats, ka
vēzis ir privāta lieta, par šo slimību un savu
pieredzi nekad neesmu klusējusi, jo tādējādi esmu varējusi pavēstīt, ka tā ir uzveicama
slimība un atveseļošanās ir iespējama! Ir
svarīgi runāt par saslimšanu nekautrējoties,
lai kliedētu bailes un aizspriedumus, liekot
sievietēm aizdomāties par savu veselību!
Saprotu, ka tas, vai izvēlamies runāt par
slimību vai tomēr noklusēt, ir atkarīgs no
katras sievietes psiholoģiskā stāvokļa. Varbūt mans stiprais raksturs un līdzsvarotība
ir palīdzējusi nekautrēties un droši kā gailim
(pēc horoskopa esmu dzimusi gaiļa gadā)
dziedāt savu dziesmu, lai to sadzirdētu arī
citas sievietes!
Diemžēl onkoloģija vēl nav tik ļoti attīstījusies, lai mēs varētu apgalvot, ka krūts
vēzis neatjaunosies un pēc ārstēšanās neattīstīsies kāds cits audzējs. Neviens nevar

izskaidrot, kāpēc tas rodas un kāpēc tas
vispār sākas. Protams, ir atsevišķi risku pastiprinoši apstākļi, kā, piemēram, ģenētika,
pastiprinātas hormonālās kontracepcijas
lietošana un hormonu aizstājterapija klimaksa laikā, kā arī novēlota grūtniecība vai
problēmas ar bērnu barošanu, bet neviens
to nevar apgalvot 100 %, tamdēļ varu tikai
ieteikt pārbaudīties un sekot līdzi izmaiņām
organismā.
Arī daudzām manām radiniecēm ir bijuši
ļaundabīgi audzēji, taču es neuzskatu, ka
ir nepieciešams sevi šaustīt, jo tas neko nedod. Vienkārši ir nepieciešams sevi pieskatīt – regulāri doties pie ginekologa un reizi
gadā pārbaudīt krūtis!
Biedrība „Vita”, kuru esmu vadījusi kopš
1993. gada, ir apvienība, kas pulcē sievietes, kuras pārcietušas krūts vēzi vai patreiz
ārstējas. Apvienības biedres brīvprātīgi dodas pie pacientēm slimnīcās un dalās savā
pieredzē, diskutējot un mācot dažādus
pēcoperācijas vingrinājumus. Šī biedrība ir
vairāk dvēseles ārstēšana jeb rehabilitācija,
jo sievietēm regulāri tiek organizētas lekcijas, kurās runā par aktuālām tēmām, piesaistot dažādus speciālistus.
Ļoti vēlos aicināt sievietes būt veselām
un pārbaudīt savu veselību! Tā kā ikviena
no mums vēlas dzīvot ilgu un pilnvērtīgu
mūžu, ir jāizmanto iespēja un jāpārbaudās,
kā arī jāievēro veselīgs dzīvesveids!
Saprotu, ka viens no iemesliem, kāpēc
sievietes nedodas pārbaudīties, ir bailes,
bailes no krūts noņemšanas, dzirdēta5

Vēzis ir
ārstējams,
tikai to ir
nepieciešams
atklāt savlaicīgi!
jām baumām, bet tas viss tikai situāciju pasliktina. Tā kā krūtis bieži vien tiek
uzskatītas par sievišķības simbolu, sievietes izjūt bailes par krūšu noņemšanu.
Es vēlos Jūs nomierināt – šobrīd medicīna
ir attīstījusies tiktāl, ka piedāvā alternatīvas
– krūšu protēzes, kuras apmaksā valsts, vai
implantus, kuri gan sievietēm jāiegādājas
pašām. Saprotams, ka sievietēm pirms 50
gadu vecuma ir vēlme krūtis saglabāt, bet,
ja sievietes pēc 70 gadu vecuma uzstāj, ka
tas ir nepieciešams, skan dīvaini, jo bērni
taču vairs nebūs jādzemdē, tāpat kā jādejo
striptīzs, galvenais ir būt veselai!
Es katru dienu Krūts ķirurģijas nodaļā redzu
sievietes, kuras cīnās par veselību! Tāpēc
vienīgais, ko varu darīt, ir aicināt sievietes
būt drosmīgām un nebaidīties, nebaidīties
no pārbaudēm un rezultāta, jo ātrāk tiks atklāts vēzis, jo lielākas iespējas atsākt dzīvot
pilnvērtīgi!
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Psihoterapeite Inna Savoņa: „Pienāks
diena, kad jautājumu - kāpēc tas notika ar
mani - nomainīs jautājums - kā man iziet
no šīs traģēdijas kā jaunam cilvēkam?”
Inna Savoņa,
ārste, psiholoģe, psihoterapeite, Latvijas
Psihoterapeitu biedrība
Kāpēc tas notika ar mani, kā es dzīvošu
tālāk, vai varēšu uzveikt slimību, vai
saņemšu atbalstu no tuviniekiem?
Šos jautājumus uzdod katrs, kas kaut reizi
sastapies ar onkoloģisko diagnozi. Krūts
vēža diagnoze ir viens no spēcīgākajiem
stresa faktoriem. Daudzi pētnieki šīs diagnozes uzstādīšanu uzskata par „visspēcīgāko stresu”, „sevišķu psiholoģiskās traumas
veidu, kas saistās ar spēcīgu psihes kairinājumu”, „dubulto psihisko traumu”, īpaši
gadījumos, kad pastāv nepieciešamība izņemt krūts dziedzeri. Šo situāciju pasliktina
arī operācijas nepieciešamība, kas maina
sievietes uztveri par savu ķermeni un reizē
arī seksuālo pievilcību.
Pēc ziņām par diagnozi un šoka, kas saistās
ar to, lielākā daļa sieviešu piedzīvo pretrunīgas izjūtas. No vienas puses, ir nepieciešams
iziet cauri smagam ārstēšanas procesam un
turpināt dzīvot ģimenē, strādāt darbā, neskatoties uz sekām, bet, no otras puses, ir
grūti samierināties un pieņemt kropļojošu
operāciju (krūts noņemšana), kas ir milzīgs
trieciens katrai sievietei.
Diagnozes apzināšanās saistās ar lielām
sievietes ciešanām. Tipiski tas izpaužas kā
nemiers, trauksme, kas dažreiz pāriet bailēs,
pilnīgas bezcerības un dzīves bezjēdzības
sajūtā vai domās par neizbēgamu ātru un
mokošu nāvi. Cita veida reakcija izpaužas
grūtsirdības un ļaunuma pilnā garastāvoklī.
Slimnieki kļūst nomākti, aizkaitināmi, naidīgi, dažreiz bez jebkāda iemesla māc akūtas
dusmu lēkmes, kuras var pavadīt agresija,
kas ir vērsta pret tuvākajiem (ģimeni, kolēģiem, medicīnisko personālu).
Sievietei, kurai ir noteikts krūts vēzis, ir nepieciešams radu un draugu atbalsts, kā arī
profesionāla psiholoģiska palīdzība. Ģimenes locekļi parasti baidās, ka sarunas par
slimību tikai sarežģīs situāciju un vēl vairāk

satrauks slimo sievieti. Patiesībā ir pilnīgi
pretēji.

ir dzīvotgriba! Svarīgi ir cerēt uz labāko un
ticēt savām spējām uzveikt slimību!

Problēmas izrunāšana skaļi palīdz noņemt
stresu un mazina spriedzi. Ļoti svarīgi, lai
tādā brīdī blakus ir cilvēks, ar kuru var dalīt
šīs sāpīgās jūtas un atrast iekšējos resursus
situācijas pārvarēšanai. No diagnozes uzstādīšanas brīža sieviete un viņas tuvinieki
var griezties pēc palīdzības atbalsta grupās
onkoloģiski slimajiem un viņu ģimenēm,
kā arī saņemt individuālas konsultācijas pie
psihoterapeita.

Sabiedrības uzskati
Sabiedrībā valda pozitīvi un negatīvi uzskati saistībā ar vēzi. Negatīvie uzskati – vēzis
nozīmē nāvi; vēzis uzbrūk cilvēkam un ar
viņu cīnīties ir bezjēdzīgi; jebkura ārstēšana
ir sāpīga un neefektīva, un parasti to pavada smagi, nevēlami blakusefekti. Pozitīvie
uzskati – vēzis ne vienmēr ir nāvējošs. Pēc
onkologu domām, krūts vēzis pieder pie
saslimšanas, kuru var izārstēt līdz „pilnīgai
pacienta bioloģiskai atveseļošanai”, jo personīgie iekšējie resursi palīdz cīnīties ar vēzi;
medicīna ir attīstījusies un katru gadu vēža
ārstēšanas metodes tiek uzlabotas.

Caur dusmām un depresiju līdz slimības pieņemšanai un uzveikšanai?
Sieviete nonāk līdz slimības pieņemšanai
caur noliegšanu, dusmu, kaulēšanās un
depresijas stadijām. Tikai tad aktuāls kļūst
uzdevums mobilizēt visus organisma spēkus cīņai ar vēzi. Balstoties uz holistisku
pieeju personībai un slimības izpratnei, var
apgalvot, ka emocionālajam un domu noskaņojumam ir ļoti svarīga nozīme slimības
pārvarēšanā.
Bezpalīdzības sajūta, atteikšanās no cīņas
ir emocionāla reakcija, kas noved pie fizioloģiskām izmaiņām, nomācot dabisko
cilvēka organisma aizsargspēju (imunitāti).
Lielākais vairums uzskata, ka dziedināšana ir
tas, ko dara ar mums, kad parādās dažādas
veselības problēmas, bet mūsu atbildība ir
tikai par ārsta apmeklējumu, kurš mūs izārstēs. Zināmā mērā tā ir, bet ne tikai. Mēs
ietekmējam savu veselību ar savām idejām,
jūtām un attieksmi pret dzīvi. Turklāt cilvēka
organisma reakcija uz ārstēšanu ir atkarīga
no ticības veiksmīgam rezultātam un uzticības ārstam.
Atšķirība starp pacientēm, kuras izveseļojas
un tām, kuras to nespēj izdarīt, lielā mērā ir
atkarīga no attieksmes un ticības, ka viņas
spēs ietekmēt atveseļošanos. Tas ir jautājums par atveseļošanās motivāciju.
Sapratne, cik lielā mērā slimnieks var ietekmēt savu veselību un slimību, ir pirmais
solis ceļā uz izveseļošanos! Pats galvenais
6

Ja ir paniskas bailes no diagnozes un niecīga ticība savām spējām slimību uzveikt,
veselība pasliktināsies tik strauji, ka mulsinās pat speciālistus. Visvairāk slimības iznākumu ietekmē negatīva vai pozitīva attieksme. Neveiksmes gaidīšana noved pie
neveiksmes. Noteikta vēlme ietekmē ārstēšanas rezultātu, bet arī sabiedrības uzskati
par vēzi iedarbojas spēcīgi. Tie var palielināt
bezpalīdzības sajūtu, sniegt cerību un ticību pozitīvam iznākumam un vairot spēku
cīņai ar šo slimību.
Otrais psiholoģiskā šoka vilnis – ko
darīt pēc tam, kad vēzis uzvarēts?
Pēc operācijas un citām agresīvām ārstēšanas metodēm, sievieti, kura pārnākusi mājās
ar nesimpātisku šuvi krūts vietā, novārdzināta un nespējīga veikt mājas darbus, pārņem otrais psiholoģiskā šoka stāvoklis. Tas,
pēc viņas domām, atņem jebkuru cerību
jebkad atgriezties pie iepriekšējās dzīves.
Onkologi šo situāciju sauc par psiholoģisko
kollapsu, jo mastektomija „izsit” vairumu sieviešu no ierastā stāvokļa un noved pie psihes un dzīves veida izmaiņām. Sievietēm,
kas pārcietušas mastektomiju, bieži novēro
aizkavētus emocionālos pārdzīvojumus.
Slimnieces, ejot cauri diagnozes uzzināšanai, operācijai, ķīmijterapijai, radioloģijai turas, neiekrītot depresīvā stāvoklī. Taču pēc
Turpinājums 7. lpp

www.pārbaudikrūtis.lv
saņemtās ārstēšanas, intensīva kontakta ar
ārstiem, analizējot pagājušos notikumus,
pēkšņi sajūt stipru trauksmi, satraukumu,
raudulīgumu, nekontrolētas dusmu lēkmes
un aizkaitināmību.
Tā notiek, jo pacientes, uzzinot diagnozi,
mobilizē savus spēkus cīņai ar slimību, bet
garīgos pārdzīvojumus atliek uz vēlāku
laiku. Un, kad ilglaicīgā ārstēšana tuvojas
noslēgumam, aizturētās emocijas laužas uz
āru.
Tādā krīzes situācijā sievietei ir nepieciešams izmainīt dzīves pozīciju, pārskatot savas attiecības ar apkārtējo pasauli, vērtības,
kas līdz šim pastāvējušas. Atbalsta grupas
slimniecēm un viņu ģimenēm, savlaicīga
psiholoģiskā palīdzība var samazināt psiholoģisko un psihopatoloģisko reakciju
rašanos.
Šādā situācijā nokļuvušām sievietēm var
piedāvāt salīdzinājumu ar atgriešanos no
kara. Viņām jāsāk apsvērt jaunas dzīves iespējas. Vai viņas gribēja vai nē, bet jaunā
dzīve ir pienākusi, un viņām no tās ir jāpaņem viss. Ir jāpieņem lēmums, vai zaudējums Jūs iznīcinās vai padarīs stiprākas.
Cilvēks sāk savu dzīvi vērtēt tad, kad stāv
bezdibeņa malā. Ja nesen jūs dzirdējāt no
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ārsta šausmīgo diagnozi – krūts dziedzera
vēzis, tad tikai jūs patiešām zināt, cik dzīve
ir skaista. Un pienāks diena, kad jautājumu
– kāpēc tas notika ar mani – nomainīs jautājums – kā man iziet no šīs traģēdijas kā
jaunam cilvēkam? Tas, koesmu pārcietusi,
ir smags pārbaudījums manā dzīvē. Varbūt
pats sliktākais, kas ar mani ir noticis. Bet tas
nav pasaules gals. Man var vēl būt pilnvērtīga un cienīga dzīve. Nelaime daudz ko man
iemācīja, un no tās es iziešu daudz labāks
cilvēks, nekā biju agrāk.
To pateikt ir grūti, pat domāt ir grūti. Bet šis
mērķis ir prātīgs un sasniedzams. Ir svarīgi
saprast galveno – jūs esat cīnītājas, jo izdzīvots ir tas, ko cits varbūt nebūtu spējīgs
izdarīt nedz fiziski, nedz emocionāli. Cīņā ar
vēzi uzvar ne katrs, ja jums tas ir izdevies,
tad ir jāturpina iet uz priekšu!
Sastādiet nākotnes mērķus!
Dzīves plāns ir pašas dzīves pierādījums.
Jauni mērķi rosina iet uz priekšu un sasniegt iecerēto. Tas viss ceļ pašvērtējumu
un ticību saviem spēkiem. Kamēr jūs neatgūstat garīgos un fiziskos spēkus, sāciet
ar maziem mērķiem, plāniem nākamajai
dienai, saistītiem ar pareizu dienas režīmu,
ēšanu, ārstniecisko fizkultūru, sekojiet savam ārējam izskatam, dariet darbus, kas
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sagādā prieku, atcerieties savas aizraušanās
un hobijus! Nevajag sevi izolēt no dzīves un
citiem cilvēkiem.
Kā tikt galā ar bailēm?
Jums var traucēt bailes no recidīva jeb slimības atgriešanās. Kā tik galā ar šīm bailēm? Pirmkārt, tās ir jāpieņem, lai arī ir grūti
atgriezties pie iepriekšējās dzīves uztveres.
Vajag uz to reaģēt un pieņemt darbības,
lai ar to tiktu galā. Šīs bailes var apspriest
ar psihoterapeitu. Var pievienoties atbalsta grupai sievietēm ar krūts vēzi (biedrība
”Vita”, kurā darbojas sievietes – brīvprātīgās,
kuras ir pārcietušas mastektomiju). Šī ir vieta kur jūs varat dalīties par savu satraukumu ar citām sievietēm, kuras saprot visu,
kam jūs gājāt cauri. Ja jums nav ērti tikties
klātienē ar atbalsta grupas cilvēkiem, varat
kontaktēties forumos, lasīt grāmatas, kurās
savu pozitīvo pieredzi aprakstījušas krūts
vēzi uzveikušas sievietes.
Vai kādreiz pienāks diena, kad nedomāsiet
par krūts vēzi? Jā, tas ir iespējams. Laiks ir
dziednieks. Katrs nākamais gājiens uz pārbaudi pie onkologa ar pozitīvu rezultātu jūs
mierinās. Laiks ārstē, bet ne pats par sevi.
Tas ir laiks, kurš piepildīts ar pareizajām domām un darbiem!

Avīze tapusi kampaņas „Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” ietvaros
Kampaņu organizē Latvijas Basketbola savienība un biedrība "VITA"
KRŪTS VĒŽA PACIENŠU
ATBALSTA BIEDRĪBA "VITA"
www.biedribavita.lv

Krūts vēža pacientu atbalsta biedrība "VITA" apvieno sievietes, kas pārcietušas krūts vēža operāciju. Sievietēm biedrībā ir iespēja regulāri tikties ar citām pacientēm un ārstiem, apmeklēt
lekcijas, saņemt psihologa konsultācijas, kā arī atkal atgūt ticību sev un pārliecību, ka arī pēc
šī likteņa sitiena viņas joprojām ir nepieciešamas savā darbā un mājās saviem tuviniekiem, ka
dzīve turpinās, saule spīd tikpat spoži un ziedi zied tikpat skaisti kā agrāk.
Biedrības vadītāja Irīna Januma • Tālrunis: 29462810 • e-pasts: irina.januma@biedribavita.lv
Tikšanās vieta (katru trešo trešdienu plkst. 14 : 00): Rīgā, Hipokrāta ielā 4, Latvijas Onkoloģijas centra konferenču zālē.

LATVIJAS BASKETBOLA
www.basket.lv
SAVIENĪBA
www.basket.lv

Latvijas Basketbola savienība iestājas par to, ka sportistiem ne tikai jāpriecē savi atbalstītāji
ar skaistām uzvarām, bet arī jāliek lietā sporta laukumos iegūtā atpazīstamība, lai pievērstu
sabiedrības uzmanību svarīgām problēmām.
Kopš 2011. gada Latvijas sieviešu basketbola izlase ir iesaistījusies krūts vēža informatīvās
kampaņas organizēšanā, aktualizējot krūts vēža problemātiku un aicinot sievietes rūpēties
par savu veselību!

"TENA" jau otro gadu iesaistās kampaņā „Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”
„TENA” ir viens no uzņēmuma, vadošā higiēnas preču ražotāja „SCA Hygiene Products”, zīmoliem, kas jau vairākus gadus dažādās pasaules valstīs
atbalsta krūts vēža informatīvās kampaņas. Piemēram, katru gadu oktobrī gan Zviedrijā, gan Somijā konkrēta summa no katras nopirktās „TENA
Lady” ieliktnīšu pakas tiek ziedota krūts vēža pētījumu atbalstam, savukārt Francijā tiek atbalstīti sporta pasākumi cīņai pret krūts vēzi. Arī Dānijā,
Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs uzņēmums ar dažādiem zīmoliem atbalsta krūts vēža informatīvās kampaņas.
Uzņēmums „SCA Hygiene Products” jau 8 gadus atbalsta Pink Ribbon kampaņu. Pērn kompānija ziedoja 127 000 eiro Ziemeļvalstu krūts vēža
organizācijai un par atbalstu Ziemeļvalstīs saņēma Caring for People and Nature Award apbalvojumu.
„TENA” atbalsta cīņu pret krūts vēzi, jo tas iet roku rokā ar zīmola misiju. Tāpat kā krūts vēzis, arī urīna nesaturēšana var skart sievietes jebkurā brīdī.
Katra ceturtā sieviete pēc 35 gadu vecuma saskaras ar urīna noplūdēm. Zīmolam ir svarīgi, lai sievietes būtu laimīgas, un tieši tāpēc „TENA” dara
visu, lai uzlabotu sieviešu dzīves kvalitāti.
„TENA” aicina sievietes rūpēties par sevi, savu veselību un labsajūtu!
Ar „TENA Lady” ieliktnīšiem sievietes var dzīvot, nemainot savus ieradumus, kaut arī saskaras ar urīna noplūdēm. Sievietes var būt pārliecinātas par
sevi, pateicoties Fresh Odour Control™ tehnoloģijai, kas neļauj izplatīties nepatīkamajam aromātam, justies svaigi līdz pat 8 stundām! „TENA Lady”
ieliktnīši ir veidoti tā, lai tos nemanītu ne pati sieviete, ne apkārtējie!

”TENA Lady” var iegādāties visās aptiekās.
Saņem BEZMAKSAS paraugu:
www.TENA.lv vai 80001213

Kampaņas „Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!“ 2015.gada
informatīvā avīze tapusi, pateicoties „TENA“ atbalstam.

facebook.com/Laidzivotu

draugiem.lv/lai_dzivotu

www.pārbaudikrūtis.lv
Jautājumi un atbildes par vēzi un tā ārstēšanu: www.onko.lv
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