
Latvijā, salīdzinot 
ar to kā onkoloģisko 
pacientu ārstēšana 
notiek citur Eiropā un 
pasaulē, situācija ir 
ļoti sarežģīta. Veselī-
bas aprūpe joprojām nav 
sakārota un nav adekvā-
ti finansēta. Zaļais ko-
ridors bija lozungs uz 
īsu brīdi, taču šobrīd 
tas kļūst arvien garāks. 
Pieejamība izmeklēju-
miem un ķīmijterapijai 
kritiski pasliktinās, kā 
arī pa “zaļo koridoru” 
izmeklēšanai tiek virzī-
ti tikai pacienti ar aiz-
domām par ļaundabīgu 
saslimšanu. Pacienti ar 
jau iepriekš diagnosticē-

tu vēzi, kuriem ir nepieciešami atkārtoti izmeklējumi ārs-
tēšanas laikā, progresijas gadījumā un novērošanas etapā, 
neatbilst zaļā koridora kritērijiem. Viņiem nav iespējams ne 
desmit dienu, ne divu mēnešu laikā veikt visus nepiecieša-
mos izmeklējumus, nokļūt pie speciālista un saņemt nepie-
ciešamo ārstēšanu. Piemēram, lai sagaidītu kolonoskopiju 
vai magnētisko rezonansi, ir jāgaida rindā vairāki mēneši, 
pat līdz pat pusgadam.

Es uzskatu, ka Latvijā ir jābūt vienai vietai, kurā notiek 
onkoloģisko pacientu ārstēšana. Es uzskatu, ka onkoloģis-
ko pacientu ārstēšana ir jākoncentrē. Specializētā centrā 
jāstrādā komandai: onkoķirurgiem, ķīmijterapeitiem, staru 
terapeitiem, diagnostiskās radioloģijas speciālistiem, apmā-
cītam atbalsta personālam. Ir pierādīts, ka valstīs, kur ārstē-
šana notiek centralizēti, tas ir, specializētās klīnikās, ir gan 
labāki ārstēšanas rezultāti, gan tas ir ekonomiski izdevīgāk. 
Mūs šobrīd apzināti virza prom no šī modeļa, plānojot Lat-
vijas Onkoloģijas centra likvidāciju. Mana prioritāte ir darīt 
visu, lai uzlabotu ne tikai onkoķirurģijas, bet arī vēža ārstē-
šanas kvalitāti Latvijā. �
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PĀRBAUDI KRŪTIS,
LAI DZĪVOTU!

ĀRSTĒŠANU NEPIECIEŠAMS 
CENTRALIZĒT

Dr. med. Armands Sīviņš,
Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas 
Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs

Deviņi gadi ir 
pietiekami ilgs 
laiks, lai ar infor-
matīvu kampa-
ņu spētu mainīt 
mūsu ieradumus 
un pieeju dažā-
dām problēmām. 
Piedāvātas iespē-
jas un palīdzīgas 
rokas sniegša-
na  ir sasniegu-
si  savu mērķi -  
sievietes Latvijā 
ir kļuvušas atbil-
dīgākas par savu 
veselību.

Labi zināms, ka krūts vēzis ir izplatīta onkoloģiskā 
slimība. Lai gan valsts apmaksāta skrīninga prog-
ramma Latvijā darbojas jau vairākus gadus, diemžēl 
joprojām liela daļa ļaundabīgo audzēju gadījumu tiek 
diagnosticēti novēlotā stadijā, kad ārstēšanas iespējas 
ir ierobežotas. 

Bet ir arī labas ziņas. Pēdējo gadu laikā Latvijas sie-
viešu atsaucība uz bezmaksas mamogrāfijas pārbau-
dēm ir ievērojami pieaugusi. Tas glābj vairāku sieviešu 
dzīvību.

Vienlaikus jāapzinās, cik būtiska ir personalizēta 
pieeja katrai pacientei. Personalizētai jābūt arī komu-
nikācijai un labi izskaidrotiem tālākajiem soļiem. Kā 
liecina Pasaules Veselības organizācijas aplēses, vai-
rāk nekā trešdaļu ļaundabīgo audzēju ir iespējams no-
vērst, ievērojot veselīga dzīvesveida principus.

Es mudinu mūs visus vairāk lietot veselīgu uztu-
ru, samazināt alkohola lietošanu un smēķēšanu, kā arī 
veikt regulāras fiziskās aktivitātes. Tie ir pāris nelieli 
soļi, kuru rezultātiem ir ievērojama ietekme uz mūsu 
dzīvēm.

Ne visi cilvēki, kuri ir  riska grupā, izmanto piedā-
vātās iespējas veikt valsts apmaksātas profilaktiskās 
pārbaudes. Ja ir kaut mazākās sūdzības vai aizdomas 
par savu veselības stāvokli, dodies pie sava ārsta uz 
izmeklēšanu. Ikvienam no mums atbildīgi jāizturas 
pret savu veselību. Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!

Ilze Viņķele, Latvijas Republikas 
veselības ministre
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Krūts vēža gēnu izpē-
ti pacientiem (arī vīrie-
šiem, jo arī vīrieši slimo 
ar krūts vēzi – pēc SPKC 
datiem 2017. gadā ar krūts 
vēzi saslimuši 10 vīrieši) 
nozīmē ārstējošais ārsts 
– parasti onkologs vai gi-
nekologs. To veic pēc di-
agnozes uzstādīšanas un 
slimības un ģimenes vēs-
tures faktu izvērtēšanas. 
Tā kā mutācijas krūts un 
olnīcu vēža gēnos tiek pār-
mantotas un ir ar dominan-
tu efektu (tas nozīmē, ka 

gadījumā, ja šī mutācija sievietei ir, tad ir ļoti liela var-
būtība, ka tā izpaudīsies – liela iespējamība, ka slimība 
būs), tad lielākoties ģimenes anamnēze to arī parāda –  
sievietēm ir viena vai vairākas asinsradinieces, kas ir slimo-
jušas ar krūts vai olnīcu vēzi. Nedaudz sarežģītāk ir, ja mu-
tācija “nāk” no tēva līnijas, jo vīrieši šīs mutācijas var nēsāt 
savā genomā, bet saslimst salīdzinoši reti. Tad šāda slimības 
pārmantošanās ģimenē var nebūt tik uzskatāma. 

Šobrīd krūts un olnīcu vēža gēnu analīze ir ieteicama vi-
sām sievietēm, kas saslimušas ar krūts vai olnīcu vēzi agrīnā 
vecumā (pirms 50 gadu vecuma) un kurām slimība ir bilate-
rāla – vēzis skar abas krūtis. Ir gadījumi, kad arī veselām sie-
vietēm ir ieteicams noteikt mutācijas krūts vēža gēnos, taču 
šādi gadījumi un nepieciešamība būtu jāvērtē ārstam.

Krūts vēža gēnu izpētei ir vairāki līmeņi. Latvijā parasti 
sāk ar vienkāršāko analīzi – BRCA1 (BReast CAncer) gēna 
Latvijā biežāk sastopamo mutāciju meklēšanu. 

BRCA1 ir gēns, kas kodē (nosaka proteīna ražošanu) BRCA1 
proteīnu, kas, savukārt, darbojas kā audzēju nomācējs - neļauj 
šūnām nekontrolēti vairoties un radīt vēzi. Mums genomā 
ir divas šī gēna kopijas – viena mantota no mammas, otra –  
no tēta. Lai šis proteīns nepildītu savas funkcijas, ir jābūt bo-
jātām abām kopijām (gēni “bojājas” dzīves laikā – tajos ro-
das dažādas mutācijas, kas var ietekmēt šo gēnu darbību). Ja 
cilvēkam jau vienā kopijā ir mutācija (pārmantota mutācija, 
nākusi no kāda no vecākiem), kas padara šo vienu gēna kopi-
ju nederīgu, tad var teikt, ka viņš jau ir pusceļā uz savu vēzi, 
jo pietiek tikai notikt kaut kam sliktam ar otru kopiju, un 
process var sākties. Šī, protams, ir tikai viena no pārmantoto 
audzēju rašanās teorijām, tādas ir vairākas. 

Šīs “pirmā līmeņa” rutīnas krūts vēža gēnu analīzes ietva-
ros tiek noteiktas tikai četras mutācijas vienā no krūts un 
olnīcu vēža gēniem – BRCA1, taču šīs četras mutācijas ir bie-

KRŪTS VĒŽA GĒNU IZPĒTE —  
KAS? KĀ? KĀPĒC?

žākās Latvijā sastopamās. Tās sauc par “ciltstēva” mutācijām. 
Iespējams, šo mutāciju nēsātājiem kādreiz ir bijis kopējs ra-
dinieks. Citas mutācijas - BRCA1 un BRCA2 - , kā arī citos 
gēnos, kas atbild par krūts vēža veidošanos, ir krietni retākas. 
Analizējot mūsu laboratorijā veikto BRCA1 biežāk sastopa-
mo mutāciju testēšanu pēdējo 6 gadu laikā, esam secinājuši, 
ka šo 4 mutāciju sastopamība ir aptuveni 12% no testētajām 
sievietēm (jāņem vērā, ka ne visas testētās sievietes slimo ar 
krūts vai olnīcu vēzi, jo testēties vēlas arī veselas sievietes). 
Šo mutāciju noteikšanu ar ārsta-speciālista nosūtījumu ap-
maksā NVD. 

Testēšanas process ir šāds – paciente ar ārsta nosūtījumu 
atnāk uz laboratoriju, viņai tiek paņemts vai nu asins pa-
raudziņš, vai arī vaiga gļotādas uztriepe (katras laboratorijas 
specifika). No šī parauga tiek izdalīta genomiskā DNS. Tālāk 
ar dažādām molekulārās bioloģijas metodēm no visa genoma 
tiek “izgriezti” tie gabaliņi, kas varētu saturēt mutāciju, un 
analizēti – vai nu DNS sekvence (DNS burtu secība) tiek tieši 
nolasīta, vai arī tiek apskatīta tikai tā viena konkrētā vieta 
(arī katras laboratorijas specifika), bet rezultātā mēs iegūstam 
informāciju, vai meklētās mutācijas vietā DNS ir vai nav iz-
mainīta. Ja ir izmainīta jeb mutācija ir atrasta, tad testēšanas 
pārskatā tiek norādīts, kuru mutāciju mēs atradām.

Ja, testējot sievietes genomu, kāda no mutācijām tiek at-
rasta, ārsts var ieteikt veikt t.s. kaskādes skrīningu jeb testēt 
visus asinsradiniekus, meklējot viņu genomā šo konkrēto 
pacientei atklāto mutāciju. Šādā veidā var atklāt mutāciju sie-
vietēm, kuras nav saslimušas, taču, zinot, ka viņas savā geno-
mā nēsā risku, viņām ir iespēja biežāk konsultēties ar ārstu 
un atklāt slimību agrā stadijā. Protams, šeit ieslēdzas dažādi 
ētiskas dabas jautājumi, kas būtu jārisina kopā ar pacienti un 
viņas ģimeni (piemēram – bērnu testēšana – kādā vecumā, 
vai vispār testēt līdz pilngadībai, kādas rekomendācijas būtu, 
ja mutāciju atklāj vīrietim, un tamlīdzīgi). 

Ir gadījumi, kad tiek testētas 4 biežākās mutācijas, bet tās 
neatrod. Tomēr ģimenes vai slimības analīze liek domāt, ka 
vēzis varētu būt pārmantots. Šādā gadījumā ir iespējams 
veikt padziļinātas analīzes – BRCA1 un BRCA2 gēnu pilnu 
testēšanu, vai arī vēl apjomīgāku gēnu paneļu analīzi (BRCA1 
un BRCA2, lai gan biežākie, tomēr nav vienīgie gēni, vari-
ācijas kuros var izraisīt pārmantoto krūts vēzi). Šādas analī-
zes NVD šobrīd neapmaksā, bet tādas ir iespējams veikt pie 
mums GenErā, vai arī konsultēties Pārmantotā vēža institūtā 
par iespējām veikt šīs analīzes par maksu. Šādas padziļinātas 
analīzes rezultāts nav tik viennozīmīgs, kāds tas ir, testējot 
tikai četras biežākās mutācijas, tādēļ mans ieteikums ir veikt 
šādas padziļinātas analīzes tikai pēc konsultācijas ar ārstu un 
pārliecinoties, ka būs pieejams kāds mediķis, kas varēs piln-
vērtīgi izskaidrot analīzes rezultātus. �

Dr. med. Liene Ņikitina 
Zaķe, ģenētiķe, GenEra 
Valdes priekšsēdētāja
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Lai nodrošinātu vēža šūnu mutācijas 
izpētes pieejamību Latvijā un to uzla-
bojumu, no 2018. gada Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes slimnīca ar Vese-
lības ministrijas atbalstu īsteno Valsts 
Patoloģijas centra izveides projektu. 
Par projekta attīstības plānu un gēnu 
pētniecības nozīmi vēža ārstēšanā stās-
ta Latvijas Patologu asociācijas vadītājs 
asoc. prof. Sergejs Isajevs.

Kāda ir gēnu pētniecības 
nozīme vēža ārstēšanā?

Gēns ir noteikta DNS molekulas daļa, 
kura glabā informāciju par noteiktas ol-
baltumvielas molekulas sintēzi. Proteīni 
nosaka kādu organisma šūnas specifis-
ku funkciju, piemēram, šūnas augšanu, 
šūnu dalīšanos, šūnu kustību. Cilvēkam 
ir vairāk nekā 100 000 gēnu, no kuriem 
vismaz 20 000 it atbildīgi par noteiktā 
proteīna sintēzi. Proteīnu, savukārt, ir 
vismaz 500 000 - 1 000 000, no kuriem 

Asoc. prof. Alinta Hegmane: Gēnu 
pētniecība ir nozīmīga vairāku iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, tā ļauj profilaktiski novērot 
sievietes, kurām ir ģenētiski lielāks risks 
saslimt ar krūts vēzi. Otrkārt, gēni var 
noteikt  medikamentu efektivitāti un 
toksicitāti. Šobrīd tiek veikti pētījumi 
medikamentu iespējamo blakusparādību 
ģenētiskai noteikšanai. Nosakot audzēja 
mutācijas, var prognozēt slimības 
atgriešanās un metastāžu risku pēc krūts 
vēža operācijas un adjuvantas (papildus 
ārstēšana pēc operācijas) ķīmijterapijas 
efektivitāti.

Asoc. prof. Jānis Eglītis: Sievietēm, 
kurām ir mazagresīvi un agri diagnosticēti 
audzēji, ģenētiskā izmeklēšana nav 
nepieciešama. Ģenētiskie papildus 

parametri ir ļoti nepieciešami situācijās, 
kad ir strauja slimības attīstība, jo tie 
dod objektīvu informāciju par to, kādi 
medikamenti ir efektīvākie, kā arī  ļauj 
agrīni pamanīt, ja slimība atgriežas.

Prof. Gunta Purkalne: Gēnu pētniecība 
ir ļoti svarīga, tā ir nākotnes medicīna. 

Asoc. prof. Sergejs Isajevs: To, kā 
audzējs attīstīsies, var noteikt pēc 
specifiskām ģenētiskajām pārmaiņām 
audzēja šūnās jeb mutācijām. Katram 
audzējam ir sava specifiskā ārstēšanas 
metode, kas dažādiem cilvēkiem ar vienu 
un to pašu audzēja formu var atšķirties. 
Gēnu izpēte ļauj pielāgot terapiju katram 
pacientam individuāli, būtiski uzlabojot 
slimības ārstēšanas efektivitāti.

GĒNU IZPĒTE - CEĻŠ UZ EFEKTĪVĀKO VĒŽA ĀRSTĒŠANU

KĀDA IR GĒNU NOZĪME KRŪTS VĒŽA ĀRSTĒŠANĀ?

Asoc.prof. Sergejs Isajevs,
Latvijas Patologu asociācijas vadītājs

20 000 ir funkcionējošie, kas nosaka 
kādu no organisma šūnu funkcijām.

Ļaundabīgajiem audzējiem ir rakstu-
rīgas izmaiņas šūnu gēnos un proteīnos. 
Šīs izmaiņas sauc par mutācijām. Var būt 
izmainīti normālie šūnu gēni un proteīni, 
bet var parādīties pavisam jauni audzējam 
specifiskās gēnu mutācijas un proteīni. 
Svarīgi atzīmēt, ka DNS sekvences starp 
indivīdiem un populācijām var atšķir-
ties, to dēvē par ģenētisku polimorfismu. 
Turklāt viens un tāds pats ļaundabīgais 
audzējs katram cilvēkam var uzvesties da-
žādi. To nosaka dažādas mutācijas, tas ir, 
audzēja heterogenitāte, uz ko ir balstīta tā 
saucamā personalizētā diagnostika un per-
sonalizētā ārstēšana. Tas nozīmē, ka kat-
ram audzējam ir sava specifiskā ārstēšanas 
metode, kas dažādiem cilvēkiem ar vienu 
un to pašu audzēju formu var atšķirties. 
Lai novērtētu šīs specifiskās pārmaiņas 
audzēja šūnās tiek izmantotas metodes, 
ar kurām nosaka gēnu mutācijas. Pēdējā 
laikā, pateicoties personalizēto ārstēšanas 
metožu ieviešanai, būtiski uzlabojas onko-
loģisko slimību ārstēšanas efektivitāte.

Kāda šobrīd ir vēža šūnu mutācijas 
izpētes pieejamība onkoloģijas 
pacientiem? Kāda tā ir, salīdzinot 
ar citām Eiropas valstīm?

Pacientiem ar onkoloģiskajām slimī-
bām vairāk nekā 15 gadus ir pieejama au-
dzēja šūnu proteīnu noteikšana ar imūn-
histoķīmijas metodi, ko apmaksā valsts. 
Šī metode ļauj noteikt dažādus rakstu-
rīgus audzēja šūnu proteīnus, kuriem ir 

gan diagnostikas, gan ārstēšanas nozī-
me. No šī gada 1. aprīļa valsts apmaksā 
arī padziļinātu metodi audzēja mutāciju 
noteikšanai ar  hibridizācijas metodi.

Eiropas valstīs, savukārt, vēža šūnu 
mutācijas novērtēšanai izmanto tādas 
specifiskās metodes kā polimerāzes ķē-
des reakcija un nākamās paaudzes sek-
vencēšana jeb DNS secības noteikšana. 
Ar šo metožu palīdzību iespējams de-
talizēti novērtēt audzēja šūnu mutācijas, 
kas ir ļoti būtiski gan diagnostikai, gan 
specifiskai ārstēšanai. Piemēram, ļoti ag-
resīvai piena dziedzera audzēja formai ir 
iespējams veikt vairāk nekā 70 dažādu 
gēnu izmeklēšanu, lai izvērtētu slimības 
iespējamu gaitu nākotnē.

Kādus uzlabojumus vēža šūnu 
mutācijas izpētes pieejamībā 
Latvijā Jūs redzat nākotnē? Kā šie 
uzlabojumi ietekmēs pacientus?

No 2018. gada Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca ar Veselības minis-
trijas atbalstu īsteno Valsts Patoloģijas 
centra izveides projektu. Projektu pare-
dzēts pabeigt 2019. gada 31. decembrī. Iz-
veidojot Valsts Patoloģijas centru (VPC), 
ir paredzēts īstenot strukturālās reformas 
veselības aprūpē, uzlabojot slimību diag-
nostiku un samazinot diagnosticēšanas 
laiku. Tā būs pieejama visiem Latvijas 
iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas. 
Izveidojot Valsts Patoloģijas centru, ilg-
termiņā palielināsies kvalitatīvi nodzīvo-
tu mūža gadu skaits un samazināsies po-
tenciāli zaudētu mūžu gadu skaits, kā arī 
ļaundabīgo audzēju skaits vēlīnajās stadi-
jās. Ir paredzēts automatizēt un pilnvei-
dot esošās metodes, kā arī ieviest jaunās 
izmeklēšanas metodes, tajā skaitā jaunās 
paaudzes sekvenēšanas metodi sadarbī-
bā ar Nacionālās references laboratoriju. 
Minētā metode ļaus izvērtēt vienlaicīgi 
vairākus simtus audzēja specifisko mutā-
ciju un izvēlēties atbilstošu un efektīvāku 
ārstēšanu pacientiem ar vēzi, kas nepado-
das standarta ārstēšanai.

Var secināt, ka patoloģijai ir būtiska no-
zīme vēža diagnostikā un gēnu mutāciju 
izpētei, ar kuras palīdzību tiek precizēta 
vēža diagnoze un tiek izvēlēta atbilstoša 
visefektīvākā vēža ārstēšanas metodes. 
Pēdējā laikā būtiski pieaug valsts atbalsts 
šo metožu ieviešanai un apmaksai no 
valsts budžeta līdzekļiem, tomēr nākot-
nē vēl ieviešamas papildus metodes vēža 
specifiskajā diagnostikā. �
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lēm. Pacienti un 
viņu tuvinieki 
mēdz uzskatīt, 
ka ķīmijtera-
pija iznīcina vi-
sas šūnas, rada 
neatgriezenisku 
orgānu bojāju-
mu un pacients 
tāpat nomirst. 
Bet mūsdienās 
ir pieejama ne 
tikai citotoksis-
ka ķīmijterapija, 
bet arī citi tera-

pijas veidi. Katrai pacientei tiek izvēlēta 
visatbilstošākā terapija un blaknes ir ie-
spējams novērst vai ievērojami mazināt. 
Svarīgi ir nebaidīties runāt ar ārstu un 
jautāt to, kas ir neskaidrs.

Vai varētu teikt, ka onkologs ķīmij-
terapeits ir kā otrs ģimenes ārsts?

Onkologs ķīmijterapeits noteikti nav 
otrs ģimenes ārsts, katram ir savi uzde-
vumi un tie īsti nepārklājas. Onkologs 
ķīmijterapeits ir atbildīgs tikai par krūts 

Zināms, ka onkologs ķīmijterapeits 
ir speciālists, kurš piemēro pacientam 
atbilstošo ārstēšanu un ilgtermiņā 
seko līdzi atlabšanas procesam. Kādu 
vēl lomu pacienta atlabšanas procesā 
ieņem onkologs ķīmij terapeits? 

Onkologs ķīmijterapeits patiešām no-
zīmē ārstēšanu pacientēm ar krūts vēzi 
ilgākā laika periodā nekā, piemēram, 
ķirurgs vai staru terapeits. Bet tas nav 
atlabšanas periods, tas ir ārstēšanas pe-
riods. Ārstēšana var būt dažāda: ķīmi-
jterapija, hormonterapija, mērķterapija. 
Es onkologa ķīmijterapeita lomu nesais-
tītu ar atlabšanu vai atveseļošanos. Arī 
ķirurgs un staru terapeits ieņem tikpat 
svarīgu lomu pacientes ārstēšanas proce-
sā. Tas ir komandas darbs. Mūsu kopīgais 
mērķis ir izārstēt pacientes un palielināt 
iespēju, ka vēzis pēc terapijas neatjauno-
sies vai pagarināt dzīvi, ja vēzis tomēr ir 
atgriezies. 

Vai sabiedrībā ir nostiprinājusies 
izpratne par onkologa ķīmijterapeita 
lomu vēža pacientu ārstēšanā?

Ķīmijterapija bieži tiek uztverta ar bai-

Asoc.prof. Alinta 
Hegmane,  
Rīgas Austrumu 
slimnīcas Latvijas 
Onkoloģijas centra 
ķīmijterapeite

ONKOLOGA ĶĪMIJTERAPEITA 
LOMA ĀRSTĒŠANAS PERIODĀ

vēža sistēmisko ārstēšanu un pēcārstēša-
nas novērošanu, agrīno un vēlīno blakņu 
korekciju. Ģimenes ārsta atbildība ir par 
cilvēku kopumā un to, kā salāgot dažādu 
slimību terapiju. Protams, liela nozīme ir 
sadarbībai starp abiem šiem speciālistiem.

Kā ir mainījusies onkoloģijas pa-
cientu ilgdzīve un dzīves kvalitāte 
Latvijā pēdējo gadu laikā pēc tam, kad  
tika palielināts valsts kompensējamo 
inovatīvo medikamentu skaits onko-
loģijā?

Ir pagājis pārāk īss laika periods, lai jau 
varētu runāt par izmaiņām dzīvildzē un 
dzīves kvalitātē. Tomēr gribētu atzīmēt, 
ka pēdējo gadu laikā pacientēm ar krūts 
vēzi ir pieejama vadlīnijām atbilstoša te-
rapija. Šobrīd pacientēm ar metastātisku 
krūts vēzi ir pieejama atbilstoša sākotnē-
jā terapija. Tās ir būtiskas izmaiņas sa-
līdzinājumā ar situāciju, kāda bija pirms 
vairākiem gadiem. Protams, šim proce-
sam ir jāturpinās un joprojām ir daudz 
darāmā, lai krūts vēža diagnostikas un 
ārstēšanas procesu uzlabotu, bet pirmie 
nozīmīgie soļi ir sperti. �
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ķīmijterapiju un būtu iespējams veikt 
krūts dziedzera saglabājošu operāciju, 
paciente tiek nosūtīta uz pirmsoperāci-
jas ķīmijterapiju. Gadījumā, ja slimība 
ir ļoti ielaista, tiek veikta tikai ķīmijte-
rapija. Lēmumu par katrai pacientei vē-
lamo ārstēšanu pieņem ārstu konsīlijs. 

Kādi ir iespējamie terapijas veidi?

Kundzēm pēc 65 gadu vecuma visbie-
žāk pēc operācijas seko staru terapija un, 
ja audzējs ir hormonjutīgs, tad hormon-
terapija ar tabletēm. Savukārt, ja paciente 
ir gados jaunāka, tad operācijai visbiežāk 
seko ķīmijterapija, kas parasti norisinās 
reizi 3-4 nedēļās dienas stacionārā. Ja ir 
veikta krūti saglabājoša operācija un ir 
izmaiņas paduses limfmezglos, bieži tiek 
saņemta staru terapija. Apstarošanu veic 
katru darba dienu mēneša garumā, un to 
var darīt gan ambulatori, gan stacionāri, 
ja nav iespējams izbraukāt uz seansiem. 

Pēc kādiem parametriem 
pacientei pielāgo terapiju?

Izvēloties ārstēšanu, ņem vērā audzēja 
lielumu un reģionālo limfmezglu iesais-
ti, pēc kā arī nosaka slimības stadiju. Tā-
pat ir jāņem vērā, vai audzējs ir hormon-
jutīgs vai nav, vai audzējam ir izteikti 

HER 2 receptoru pārekspresija (pārmē-
rīgs daudzums un aktivitāte) vai nē. Ga-
dījumā, ja tā ir izteikta, var pielietot arī 
mērķterapijas līdzekļus. Vēl parasti ņem 
vērā šūnu dalīšanās indeksu. 

Kādas mūsdienīgas terapijas metodes 
nākotnē varētu tikt ieviestas Latvijā?

Te pēc būtības ir jārunā par vairākiem 
krūts vēža apakštipiem - agresīviem un 
mazāk agresīviem. Agresīvākajiem au-
dzējiem nākotnē visdrīzāk ienāks au-
dzēju ģenētiskās izmeklēšanas metodes 
kā, piemēram, DNS sekvenēšana, lai no-
teiktu mutācijas konkrētajā audzējā. To 
attiecīgi varētu izmantot gan terapijas 
izvēlē, gan arī sekojot pacientei pēcārs-
tēšanas periodā. Zinot konkrētā audzēja 
individuālās pazīmes, bieži ģenētiskās 
izmaiņas asins analīzēs var konstatēt 
vēl pirms tās ir iespējams noteikt ar 
jebkurām citām metodēm. Tas ļauj ie-
gūt pašu galveno - laiku. Taču, runājot 
par krūts vēzi, pamatuzdevums ir agrī-
na diagnostika. Ir svarīgi, lai sievietes 
piedalītos valsts apmaksātajā skrīninga 
programmā un sievietes, kuras neie-
tilpst šajā vecuma grupā, regulāri pār-
baudītu krūtis. Ja mums sekmēsies šajā 
jomā, pacientēm nebūs nepieciešama 
tik sarežģīta un dārga ārstēšana. �

Krūts vēzis 
nav viena vie-
nota slimība, tas 
var būt ļoti atšķi-
rīgs, piemēram 
hor mon j u t īg s 
krūts vēzis, HER 
2 receptoru pozi-
tīvs krūts vēzis, 

trīskārši negatīvs 
krūts vēzis un 
citi. Svarīgākais 
jebkuras onkolo-
ģiskas saslimša-
nas gadījumā ir 
to nepārārstēt. Ir 
jācenšas panākt 

optimālāko rezultātu ar vismazāk agre-
sīvu terapiju.

Lai Latvija varētu tuvoties uz pa-
cientu vērstai un personalizētai pie-
ejai vēža ārstēšanā, ir jāveicina mole-
kulārās testēšanas iespējas un jārod 
iespēja kopensēt pacientiem atbilsto-

2017. gadā krūts 
vēzi Latvijā atklā-
ja 1075 sievietēm. 
Par to, kā norisi-
nās ārstēšana un 
kā pacientēm tiek 
pielāgota atbil-
stošākā terapija 
stāsta Rīgas Aus-
trumu slimnīcas 
Latvijas Onkolo-
ģijas centra Krūts 
ķirurģijas noda-
ļas vadītājs prof. 
Jānis Eglītis.

Kāds ir rīcības algoritms pēc tam, kad 
sievietei tiek atklāts krūts vēzis?

Sieviete ar aizdomām par krūts pata-
loģiju tiek nosūtīta uz kādu no četrām 
medicīnas iestādēm - Latvijas Onko-
loģijas centru, Paula Stradiņa Klīniskā 
universitātes slimnīcu, Daugavpils Re-
ģionālo slimnīcu vai Liepājas Reģionālo 
slimnīcu, kur tiek veikta tālākā izmek-
lēšana un nepieciešamības gadījumā 
arī biopsija. Ja atklāj vēzi agrīnā stadi-
jā, visbiežāk nākamo 2 - 3 nedēļu laikā 
seko ķirurģiska ārstēšana. Savukārt, ja 
audzējs ir liels un lokāli izplatījies vai 
arī ja ārsti domā, ka tas varētu reaģēt uz 

Asoc.prof. Jānis 
Eglītis, Rīgas 
Austrumu slimnīcas 
Latvijas Onkoloģijas 
centra Krūts 
ķirurģijas nodaļas 
vadītājs

KĀ LATVIJĀ NOTIEK KRŪTS VĒŽA ĀRSTĒŠANA?

Prof. Gunta 
Purkalne,  
Paula Stradiņa 
Klīniskās 
universitātes 
slimnīcas 
Onkoloģijas klīnikas 
vadītāja

šos medikamentus. Tāpat ir nepie-
ciešams ar modernām staru terapijas 
iekārtām nodrošināt visas medicīnas 

iestādes, kur ārstē vēzi. Paula Stradiņa 
klīniskā universitātes slimnīca uz to 
gaida jau gadiem. �

Krūts vēža 
ārstēšanas taktikas 
un rezultāti ir dažādi:
• Hormonjutīgiem un HER2 negatī-
viem audzējiem kombinācijā ar jauniem 
medikamentiem t.s. CDK 4/6 inhibito-
riem ir labāki dzīvildzes rādītāji. Viens 
no šiem medikamentiem tagad ir kom-
pensēts arī Latvijā.

• HER2 receptoru pozitīviem audzējiem 
duāla blokāde ar anti-HER2 medika-
mentiem ir augsti efektīva metastātiska 
krūts vēža gadījumā 1. līnijā, bet 2. līnijā 
kā standarta terapija tiek izmantots jauns  

anti-HER2 medikaments, kuru šobrīd 
valsts nekompensē. Atsevišķos gadījumos 
duāla blokāde ar anti-HER2 medikamen-
tiem ir nepieciešama arī pacientiem ar ag-
rīnu HER2-pozitīvu krūts vēzi, bet pagai-
dām šī kombinācija netiek kompensēta.

• Trīskārši negatīva krūts vēža gadījumā 
lieto imūnterapiju kombinācijā ar ķīmi-
jterapiju, tā pagarinot dzīvildzi. Šim 
medikamentam pašlaik gaidām reģis-
trāciju Eiropā. 

• Pārmantota BRCA1/BRCA2 krūts 
vēža gadījumā ir parādījušās jaunas 
terapijas iespējas – PARP inhibitori un 
platīna atvasinājumi.
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KO ES VARU
DARĪT, LAI 
SAMAZINĀTU
RISKU SASLIMT  
AR KRŪTS VĒZI?

VEIC KRŪŠU IZMEKLĒJUMUS
Regulāri apmeklē ginekologu un veic 
profilaktiskus krūšu izmeklējumus - 
ultrasonogrāfiju vai mamogrāfiju

ESI AKTĪVA 
Fizisko aktivitāšu veikšana 3 reizes 
nedēļā var samazināt slimības risku

VEIC KRŪŠU PAŠPĀRBAUDI 
Dari to regulāri un nekavējoties vērsies 
pie ārsta, ja pamani izmaiņas krūtīs

SAMAZINI ALKOHOLA PATĒRIŅU 
Alkohols paaugstina estrogēna līmeni, 
kas var paaugstināt slimības risku

KONTROLĒ SVARU
Sievietēm ar lieko svaru vai 
aptaukošanos ir lielāks risks 
saslimt ar krūts vēzi

BARO AR KRŪTI 
Barošana ar krūti samazina estrogēna 
iedarbību un palīdz novērst saslimšanu 
ar krūts vēzi

Avots: American Indian Cancer Foundation 

LAI KRŪTIS BŪTU VESELAS
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 iz-
maiņām – ja tādas notiek, iespējami ātri dodies pie ārsta.

Mamogrāfija ir pamatu pamats  krūts izmeklēšanā 
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 attēlos uz tauku fona visas struktūras  
kļūst labāk redzamas. 

Mamogrāfija

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

Ultrasonogrāfija

Starpposmā no 35 līdz 50 gadiem ārsts izvērtē, kura izmeklēša-
nas metode būs efektīvāka. Ja krūtis ir lielas, apjomīgas, vispirms 
veic mamogrāfiju, ja nelielas, taču blīvas, tad – ultrasonogrāfiju.

Krūtis mainās līdz ar norisēm sievietes organismā, 
tāpēc tās ir jāpārbauda regulāri: 

• Sievietēm ar regulāru menstruālo ciklu piemērotākais pār-
baudes laiks ir 5.–10. menstruālā cikla diena.

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

• Sievietēm pēc menopauzes vajadzētu noteikt konkrētu mē-
neša datumu pašpārbaudēm.
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Nostājies pie spoguļa, nolaid rokas gar sāniem un apskati sevi – abām 
krūtīm jābūt vienādām, apaļām (apakšā jā veido 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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BIEDRĪBA VITA — 25 GADI AR 
KRŪTS VĒŽA PACIENTIEM

Latvijas sieviešu volunturieru bie-
drība VITA, ko izveidojusi leģendārā 
onkoloģe ķirurģe Sarmīte Baltkāje, 
2018. gadā nosvinēja 25 gadu jubileju. 
VITA aizsāka savu darbību, no Zviedri-
jas sagādājot simtiem bezmaksas krūts 
protēžu sievietēm pēc mastektomijas un 
dodoties sniegt atbalstu pacientēm viņu 

Irīna Januma, krūts vēža pacientu 
atbalsta biedrības “VITA” vadītāja.

palātās. Daktere Baltkāje ar savu mūžīgo 
dzīvesprieku un cīņassparu noskaņoja 
biedrību uz uzvaras un optimisma nots, 
kas tajā valda joprojām. Biedrības VITA 
aicinājums ir izglītot, atbalstīt un ie-
drošināt sievietes, kas cīnās ar krūts vēzi. 

Sabiedrība ir jāizglīto 
Mēs, biedrība VITA, vēlamies ieviest 

visā Latvijas sabiedrībā aktīvāku ieradu-
mu ikdienā sekot līdzi savai veselībai un 
rūpēties par sevi, regulāri veicot profilak-
tiskās pārbaudes. Taču tad, ja piemeklēju-
si slimība, nedrīkst gaidīt, šauboties par 
to, vai uzsākt ārstēšanu. Ir jādodas pie 
onkologa, kas varēs piemērot saudzīgāko 
un efektīvo ārstēšanas metodi. 

Onkoloģijas diagnoze kā iespēja mainīties
Biedrībā novērojam, ka sieviete pēc 

slimības pārvarēšanas notic sev un at-
klāj sevi gluži kā no jauna. Bieži ir tādi 
gadījumi, kad sieviete atļaujas izdarīt 
to, ko iepriekš nav uzdrīkstējusies. Es, 
piemēram, nekad mūžā nebūtu domāju-

si, ka būšu vadītāja un pie tam vēl vadīšu 
biedrību. Biedrībā ir zinātnieces, kuras 
visu mūžu ir darījušas akadēmisku dar-
bu, un tagad izdod savus dzejoļu krā-
jumus. Inženiere savu radošo hobiju -  
fotogrāfiju - pārvērta par savu otru profesiju, 
izveidojot portretu galeriju. Mums, Latvijas 
sievietēm, vajag vairāk uzdrošināties, atrast 
sevi un nebaidīties uzvarēt. 

Vietu un laiku mainīt nedrīkst
Biedrības satikšanās nemainīgi notiek 

katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 14.00  
Latvijas onkoloģijas centra lielajā kon-
ferenču zālē. Tikšanās reizēs notiek lekci-
jas, kurās nozares profesionāļi izglīto pa-
cientes par veselīgu dzīvesveidu, uzturu 
un fiziskajām aktivitātēm, kas veicinātu 
atlabšanu. VITA ir pateicīga LOC vadībai 
par nemainīgo atbalstu telpu piešķiršanā. 
Tāpat biedrība izsaka pateicību Latvijas 
onkologu asociācijai un Latvijas onko-
logu ķīmijterapeitu asociācijai, kuru 
pārstāvji atsaucīgi lekcijās izglīto pacien-
tes jau ilgu gadu garumā. �

Latvijas Basketbola savienība ir 
kampaņas  “Pārbaudi krūtis, lai dzī-
votu” īstenotāji jau kopš paša sākuma. 
Atbild Latvijas Basketbola savienības 
ģenerālsekretārs Edgars Šneps. Ko 
šīs kampaņas vēstījums nozīmē tieši 
jums – Latvijas Basketbola savienībai?

Latvijas labākie basketbolisti un basket-
bolistes ir sabiedrībā populāri cilvēki un 
šis statuss nozīmē gan privilēģijas, gan arī 
uzliek pienākumus. Sporta zvaigznēm jā-
spēj ne tikai priecēt ar labu sniegumu lau-

kumā un emocionālām uzvarām. Latvijā, 
tāpat kā visā pasaulē, ir svarīgi, lai sabied-
rība būtu atvērta un savstarpēji solidāra. 
Lai cilvēki būtu kopā gan priekos, gan arī 
brīžos, kad nepieciešama palīdzība. Lai 
laikus pamanītu problēmas, uzklausītu 
un aktīvi iesaistītos to risināšanā. Lat-
vijas basketbolistes ar savu popularitāti 
spēj uzrunāt  gan Latvijas sievietes, gan 
arī viņām līdzās esošos vīriešus, lai mu-
dinātu doties uz profilaktiskajām pār-

baudēm un sekot līdzi savai veselībai.

Kā jums radās ideja sniegt atbalstu 
tieši krūts vēža diagnostikai un ārstē-
šanai?

Latvijas basketbolistes tradicionāli bi-
jušas sociāli aktīvas, iesaistoties dažādās 
sporta veterānu atbalsta akcijās. Pievēr-
sties krūts vēža problemātikai pamudinā-
ja gan konkrēti gadījumi, kad slimība bija 
skārusi spēlētāju tuviniekus, gan statisti-
ka, kas liecināja par šīs slimības izplatību. 

DEVIŅI GADI AR ROZĀ LENTĪTI PIE KRŪTĪM
Īpaši satriecošs bija fakts, ka ļoti bieži tra-
ģiskas sekas bija gadījumos, kad savlaicī-
ga diagnosticēšana un laikus sākta ārstē-
šanās būtu ne tikai izglābusi dzīvību – arī 
nodrošinātu pilnīgu atveseļošanos. Tātad 
uzmanības pievēršana šai problēmai var 
būt pietiekami efektīvs profilakses veids.

Kā, jūsuprāt, šo deviņu gadu laikā 
kampaņa ir attīstījusies?

Dažādas aptaujas liecina, ka palieli-
nājies sieviešu skaits, kuras izmanto 
iespēju veikt valsts apmaksātos izmek-
lējumus. Esmu pārliecināts, ka basketbo-
listes ir devušas nozīmīgu ieguldījumus. 
Paši esam novērojuši lielu atsaucību 
pievienoties solidaritātes gājienam un 
Rozā lentītes spēle tradicionāli pulcēju-
si daudzus basketbola draugus. Priecē 
tas, ka šī tradīcija tiek turpināta, valsts-
vienībā ienākot jaunām basketbolistēm. 
Paaudzes mainās, bet meiteņu atsaucība 
iesaistīties paliek visaugstākajā līmenī. �
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“EKOhouse” ir Latvijas 
ražotājs, kurš ražo dabīgus 
kosmētikas līdzekļus sejas 
un ķermeņa ādas kopšanai. 
Kosmētiskie līdzekļi nesa-
tur SLS, SLES, silikonus, 
glicerīnu, PEG, parabēnus, 
sintētiskās krāsvielas un ir 
ar prieku un mīlestību pil-
dīts roku darbs.

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

Pasūti BEZMAKSAS paraugu TENA mājas lapā: www.tena.lv sadaļā TENA Sievietēm.

Ar TENA atbalstu – vairāk laimīgu sieviešu!
TENA ir viens no vadošā higiēnas preču ražotā-

ja Essity zīmoliem, kas jau vairākus gadus iesaistās 
krūts vēža informatīvajās kampaņās dažādās pa-
saules valstīs un ziedo līdzekļus krūts vēža padzi-
ļinātai izpētei. 

Lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, sievietei ir jā-
būt veselai! Diemžēl mūsdienās uz sievietes ple-
ciem ir ļoti daudz rūpju. Ir gadījumi, kad aizņem-
tības dēļ sieviete nepievērš pienācīgu uzmanību 
savai veselībai un novēloti vēršas pie ārsta. Tāpēc 
mēs, TENA profesionāļi, vēlamies iedrošināt 
jūs, mīļās dāmās, likt savu veselību pirmajā 
vietā! Jūs esat vajadzīgas saviem tuviniekiem 
veselas un dzīvespriecīgas! 

Mūsu uzņēmuma misija ir palīdzēt cilvē-
kiem uzlabot dzīves kvalitāti, piedāvājot efek-
tīvus risinājumus urīna nesaturēšanas jomā. 

Ikviens TENA izstrādājums ir maksimāli pielāgots 
konkrētās mērķauditorijas vajadzībām, nodrošinot 
mobilitāti un augstākās klases komfortu.

Katra ceturtā sieviete pēc 45 gadiem sa-
skaras ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Lai 
arī kāds būtu to iemesls, ir svarīgi apzināties, ka 
dzīve tāpēc neapstājas. TENA Lady uroloģisku 
ieliktņu, pakešu un uzsūcošās apakšveļas (TENA 
Silhouette Creme) klāstā Jūs atradīsiet risināju-

mus gadījumiem, kad noplūst tikai daži urīna 
pilieni, kā arī brīžiem, kad negaidīti iztukšojas 
viss urīnpūslis. TENA Silhouette Creme biksī-
tes ir lietojamas tāpat kā ierasta apakšveļa. Visi 
produkti efektīvi uzsūc šķidrumu un neļauj iz-
platīties nepatīkamajam aromātam. Pateicoties 
TENA izstrādājumiem, sieviete var justies 
brīvi un droši!

TENA izstrādājumus var iegādāties aptiekās. 

www.pārbaudikrūtis.lv           facebook.com/Laidzivotu

RĪGA – BELGRADA – TOKIJA ATBALSTĪTĀJI

Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība 
2019. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā 
Rīgā un Belgradā startēs ar lielu mērķi – iz-
cīnīt tiesības piedalīties 2020. gada Tokijas 
olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

Cīņa par ceļazīmi uz Tokijas spēlēm latvietēm 
sāksies Rīgā, kur no 27. jūnija līdz 1. jūlijam notiks 
Eiropas čempionāta pirmā posma spēles. Grupas 
turnīrā Latvijas komandas pretinieces “Arēnā 
Rīga” būs Lielbritānijas (27. jūnijā),  Ukrainas (28. 
jūnijā) un Spānijas (30. jūnijā) izlases. Grupas tur-
nīra uzvarētājas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet 2. un 3. 
vietas ieguvējas 1. jūlijā astotdaļfinālā cīnīsies par 
ceļazīmēm uz ceturtdaļfinālu ar B grupas (Fran-

cija, Čehija, Melnkalne, Zviedrija) otro un trešo 
labāko komandu. Biļetes uz Eiropas čempionā-
ta spēlēm var iegādāties portālā basket.lv, visas 
Latvijas komandas spēles sāksies plkst. 18.30.

Divi grupu turnīri notiks arī Serbijas pil-
sētās Nišā un Zrenjinā, bet ceturtdaļfināla, 
pusfināla un fināla spēles no 4. līdz 7. jūlijam 
risināsies Serbijas galvaspilsētā Belgradā. 
Sešas labākās komandas iegūs tiesības 2020. 
gada februārī piedalīties olimpiskajā kvalifi-
kācijas turnīrā, kurā tiks sadalītas 10 ceļazī-
mes uz Tokijas spēlēm.

Latvijas labākās basketbolistes svarīgajam 
turnīram gatavojas kopš 20. maija. Līdzjutēji 
valstsvienības 2019. gada modeli pirmo rei-
zi klātienē redzēs 7. jūnijā, kad “Arēnā Rīga” 
notiks tradicionālā Rozā lentītes spēle ar Tur-
cijas izlasi. Šādas spēles Latvijas komanda 
regulāri aizvada kopš 2011. gada, aktīvi ie-
saistoties krūts vēža profilakses informatīvajā 
kampaņā. Ieeja par ziedojumiem.

Tieši Rozā lentītes spēlē pēdējo reizi 
Latvijas komandas formas tērpā laukumā 
dosies ilggadējā valstsvienības kapteine 
Gunta Baško, kura beigusi profesionālās bas-
ketbolistes karjeru un kļuvusi par valstsvienī-
bas ģenerālmenedžeri. 

Atbalstīsim Latvijas meitenes ceļā uz Tokijas 
olimpiskajām spēlēm! 

Par skaistām uzvarām! �
Cēsu Mazais Teātris

www.fb.com/cesumazaisteatris

Nobriedusi sievišķība iekļauj sevī visus 
faktorus: ārējo izskatu, uzvedību, iekšējās 
pārliecības un galvenokārt domas, attieksmi, 
attiecības ar cilvēkiem. Būt sievietei ir skaisti, 
izbaudām to!

Avīze tapusi, pateicoties “Roche Latvija” atbalstam
Roche Latvija SIA, G. Astras 8B, Rīga, LV1082,  
tālr. 67039831, e-pasts: riga.info_latvija@roche.com ,  
LV/ONCO/0519/0007 , maijs 2019

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

Skaistumkopšana ir kas vairāk kā rūpes par sevi, tā 
ir pašapziņa, pārliecība un Tava izvēle dzīvot no sirds!  
Douglas – Tavs skaistuma partneris.


