B a s k e t b o l i s t e Vīriešus
Ieva Krastiņa mudina aicina būt līdzatbildīgiem
rūpēties par krūšu veselību
Esmu profesionāla sportiste un kopā ar citām Latvijas sieviešu basketbola
izlases dalībniecēm jau vairākus gadus iesaistos kampaņā “Pārbaudi krūtis, lai
dzīvotu!”. Krūts vēzis bija
iemesls, kādēļ mana vecmāmiņa aizgāja mūžībā.
Arī mana drauga ģimene ir
sastapusies ar šo diagnozi,
tāpēc es apzinos, cik būtiski ir runāt par šo tēmu un
atgādināt sievietēm neaizmirst par savu veselību un
izmantot valsts piedāvātās
iespējas veikt bezmaksas
pārbaudes.
Ja kādreiz man šķita, ka
krūts vēzis lielākoties skar sievietes pēc 50 gadu vecuma,
tad tagad es redzu, ka ar šo
diagnozi sastopas arvien jaunākas sievietes. Vēl pirms dažiem gadiem
akcijas ietvaros aicinājām veikt krūšu pārbaudes mammas un vecmāmiņas, bet tagad mudinām to darīt sievietes jau no 20-25 gadu vecuma. Krūšu pašpārbaudēm būtu jākļūst par katras sievietes ikmēneša
rituālu, jo būt veselām – tā ir mūsu pašu atbildība!
Sievietes Latvijā ir ļoti stipras, taču pat visstiprākajām sievietēm
kādreiz ir vajadzīgs atbalsts. Ir labi, ja grūtos brīžos blakus ir vīrietis,
kurš uzklausa un sniedz tik nepieciešamo drošības sajūtu. Savā ģimenē vienmēr esmu jutusi tuvinieku atbalstu. Tas man ir ļāvis justies pasargātai un devis pārliecību, ka, lai kas arī notiktu, es nebūšu viena. Šobrīd pleca sajūtu man sniedz mans draugs, kurš ir ārsts un paviršības
attiecībā uz manu veselību nepieļauj. Taču ir ļoti daudz sieviešu, kuras
nesaņem atbalstu un arī neuzdrošinās to kādam palūgt.
Šī gada kampaņā, mēs, Latvijas sieviešu basketbola izlases dalībnieces, vēlamies uzrunāt vīriešus vairāk iesaistīties sieviešu dzīvē, atgādinot par regulārām vizītēm pie ārsta un sniedzot iedrošinājumu, ja
sieviete jūtas nobijusies vai apmulsusi.
Mīļās sievietes, uzņemsimies atbildību par savu veselību pašas,
taču neaizmirsīsim, ka mums nav jābūt visu varošām! Atbalsta lūgšana
nav vājums pazīme, bet signāls, ka vēlies savu dzīves ceļu iet kopā ar
mīļajiem.

par sievietes veselību

Ilggadējā kampaņa „Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”, kas šogad norisinās jau 8 gadu, ir sevi attaisnojusi – sievietes Latvijā ir kļuvušas atbildīgākas. Ik gadu pieaug to sieviešu skaits, kuras veic regulāras krūšu
pašpārbaudes un profilaktiskas pārbaudes. Tomēr joprojām ir daudz
sieviešu, kurām krūts vēzis tiek atklāts novēloti. Viens no iemesliem ir
tas, ka sievietes nepārbauda savu krūšu veselību, baidoties no nelabvēlīga rezultāta.
Šī gada kampaņas mērķis ir runāt par agrīnas krūts vēža diagnostikas un mūsdienīgas ārstēšanas nozīmi, kā arī pievērst uzmanību vīriešu lomai krūts vēža gadījumā. Rozā lentītes simbols šogad ir veidots
no rozā kaklasaites, tādejādi uzsverot, ka vīrieša sniegtais iedrošinājums var palīdzēt sievietei pārvarēt bailes un laicīgi doties pie ārsta.
Brīdī, kad sieviete ir visneaizsargātākā, viņai vairāk kā jebkad agrāk ir
vajadzīga sajūta, ka viņa nav viena un ir vēl kāds, kurš ir gatavs palīdzēt
pārvarēt smago diagnozi. Ļoti nozīmīgs ir tuvinieku sniegtais mierinājums, taču ir svarīgi arī sajust, ka valstij, kurā viņa dzīvo un maksā
nodokļus, rūp viņas veselība.
Tieši tāpēc šī gada kampaņā tika aicināti iesaistīties arī Latvijas Republikas Saeimas deputāti ar
aicinājumu ziedot rozā kaklasaiti, kas pārtaps
par skaistu rotu un tiks dāvāta kādai no 55
reģionālajām vēstnesēm. Šī rota būs pateicība par vēstneses labo darbu, ko viņa
veic savā novadā, izglītojot sievietes par
krūšu veselību. Ik gadu smagās somas
ar informatīvajiem materiāliem, kuros
skaidrota krūšu pašpārbaudes nozīme
un rīcība, ja ir aizdomas par krūts vēzi,
uz reģioniem ved pašas vēstneses, taču
šogad deputāti tika lūgti palīdzēt materiālu
nogādāšanā.
“Mēs ticam vīrišķam atbalstam, tāpēc radās ideja par rozā kaklasaiti,
kurai jāpalīdz rozā lentītei. Es ticu, ka simboliskās rotas sniegs papildu
spēku reģionālajām vēstnesēm, un šī akcija mudinās arī citus Latvijas
vīriešus kļūt atbildīgākiem par sieviešu veselību,” ir pārliecināta Irīna
Januma, krūts vēža pacientu atbalsta biedrības “VITA” vadītāja.

Esam pateicīgi deputātiem par iesaistīšanos
kampaņā “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”.
Paldies, ka atbalstāt sava novada reģionālās vēstneses
un iestājaties par to, lai sievietes, kurām jau ir diagnosticēts
krūts vēzis, varētu saņemt agrīnu un efektīvu ārstēšanu!

www.pārbaudikrūtis.lv

Agrīna un inovatīva krūts vēža ārstēšana.
Kāda ir situācija Latvijā?
Kaut arī Latvija krūts vēža ārstēšanā joprojām atpaliek no citām ES valstīm, tai skaitā no Lietuvas un Igaunijas, šis gads
ir nesis būtiskus uzlabojumus. Par to, kāda ārstēšana šobrīd pieejama krūts vēža pacientiem Latvijā un ko vajadzētu
ieviest tuvākajā nākotnē, stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs
onkoloģe ķīmijterapeite, LU asociētā profesore Alinta Hegmane un P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikas vadītāja, zinātņu doktore, asociētā profesore Gunta Purkalne.

Cik viegli ir tikt pie speciālistiem un
uzsākt ārstēšanos?

Asoc. prof.

Alinta Hegmane
Ko nozīmē agrīna vēža ārstēšana?
Vai runa ir par dienām, mēnešiem
vai gadiem?

G. Purkalne: Ir jānošķir divas lietas. Agrīnā stadijā atklāts krūts vēzis un agrīni uzsākta
ārstēšana. Vēzis tiek uzskatīts par agrīnu, ja to
diagnosticē 1. vai 2.stadijā. Savukārt agrīna
ārstēšana nozīmē diagnozes noteikšanu 10
dienu laikā pēc tam, kad radušās aizdomas par
ļaundabīgu audzēju un ārstēšanas uzsākšanu
ne vēlāk, kā mēneša laikā pēc diagnozes apstiprināšanas.

Kas būtu darāms, lai atklātu
krūts vēzi agrīnā stadijā?

G. Purkalne: Ja sieviete ir vesela un jūtas
labi, viņai katru mēnesi starp mēnešreizēm
būtu jaiztausta savas krūtis un reizi gadā jāapmeklē ginekologs. Vecumā starp 50 – 69
gadiem noteikti vajadzētu veikt valsts apmaksāto krūšu mamogrāfiju. Gadījumos, ja sieviete pamana kādas izmaiņas savās krūtīs, mainās
viņas pašsajūta vai parādās jebkādi līdz šim
nebijuši simptomi, nevajadzētu to atstāt bez
ievērības un gaidīt, ka viss normalizēsies pats
no sevis, bet pēc iespējas ātrāk doties pie ārsta. Vai nu sieviete noskaidros, ka ar viņu viss ir
kārtībā, un pārtrauks uztraukties, vai arī laicīgi
uzzinās diagnozi.
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Asoc. prof.

Gunta Purkalne
Kāds ir rīcības algoritms, ja sievietei ir
aizdomas par vēzi?

A. Hegmane: Ja sieviete veicot krūšu pašpārbaudi, ultrasonogrāfiju vai mamogrāfiju
atklāj veidojumu krūtī, vispirms jādodas pie
ģimenes ārsta. Viņš nosūtīs uz izmeklējumiem,
izmantojot “zaļo koridoru” (iespēju paātrinātā
kārtā veikt nepieciešamos izmeklējumus, lai
apstiprinātu vai noliegtu diagnozi). Ja diagnoze tiks apstiprināta, onkologs izvērtēs, kādi papildu izmeklējumi ir nepieciešami. Pēc tam tiks
sasaukts ārstu - speciālistu konsīlijs, kas izlems
par piemērotāko terapiju.

Ja sieviete nesatausta veidojumus
krūtīs, vai viņa var būt droša, ka viņai
nav krūts vēzis?

G. Purkalne: Lai sieviete pati sataustītu
vēzi, viņai tas jādara regulāri vairāku gadu garumā. Tikai tad, ja sieviete pazīst savās krūtīs
katru bedrīti un izcilnīti, viņa var pamanīt, ka
kaut kas ir mainījies. Turklāt ne visām sievietēm ir vienlīdz jūtīgi pirkstu gali. Ja veidojums
ir ļoti mazs, to var nesataustīt. Reizēm veidojumi ir paslēpušies ļoti dziļi. Pat tad, ja krūtīs
neko neatrod, tā nav garantija, kur tur nekā
nav. Arī veselai sievietei reizi gadā būtu jāiet
pie ginekologa un jāprasa, lai viņš patausta
krūtis. Ja ir aizdomas, būtu jāveic krūšu ultrosonogrāfija (sievietēm līdz 35 gadiem) vai mamogrāfija.

A. Hegmane: Pateicoties “zaļajam koridoram”, diagnostika Latvijā šobrīd tiek veikta 10
dienu laikā un arī ārstēšana parasti tiek uzsākta agrīni. Vēzis nav insults, kur katra minūte
svarīga, arī dažas dienas turp vai šurp neko neizšķir, taču īpaši kavēties arī nevajadzētu. Rekomendācija ir uzsākt ārstēšanos 2 – 4 nedēļu
laikā pēc diagnozes apstiprināšanas, un, par
spīti ārstu lielajai noslodzei, mēs cenšamies to
ievērot.

Vai veikt pārbaudes un tikt uz
konsultāciju pie krūts slimību
speciālista iespējams tikai Rīgā, vai arī
reģionos?

A. Hegmane: Šobrīd onkoloģisko diagnostiku un ārstēšanu piedāvā 2 slimnīcas Rīgā – P.
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca.
2 slimnīcas Liepājā - Liepājas reģionālā slimnīca un Piejūras slimnīca un viena slimnīca Latgalē – Daugavpils reģionālā slimnīca.

Kādas ir iespējamās krūts vēža
ārstēšanas metodes?

A. Hegmane: Iespējamās ārstēšanas metodes ir operācija, staru terapija un sistēmiskā
terapija, kas sevī ietver ķīmijterapiju, hormonterapiju un mērķterapiju. Ārstēšanas metodes
tiek noteiktas individuāli, ņemot vērā konkrētās pacientes vispārējo veselības stāvokli, vēža
veidu un stadiju.

Vai, atklājot vēzi pirmajā stadijā, var
iztikt tikai ar operāciju?

G. Purkalne: Ir ļoti maz tādu pacienšu, kurām nav vajadzīga nekāda sistēmiskā terapija.
Pēc starptautiskām rekomendācijām jau sākot
no pirmās stadijas kaut kāda sistēmiskā terapija tomēr būtu ieteicama. Tā var būt ķīmijterapija, hormonu terapija un jaunās monoklonālās antivielas, kas ir imūnās sistēmas proteīnu
(antivielu) līdzinieki. Jo ātrāk vēzis tiek atklāts,
jo lielāka iespēja, ka to izdosies izārstēt pavisam, turklāt daudzos gadījumos ir iespējams
saglabāt krūti, izoperējot tikai bojātos audus.
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Izdzirdot vārdu ķīmijterapija, daudzas
pacientes mēdz nobīties. Vai blaknes
no ķīmijterapijas visām pacientēm ir
vienlīdz smagas?

A. Hegmane: Nevajadzētu ļoti nobīties jau
tikai no tā, ko runā par ķīmijterapiju. Ķīmijterapijas dienas stacionārā katru dienu ķīmijterapiju saņem 60 – 70 pacientu. Un lielākā daļa
no viņiem ķīmijterapiju panes apmierinoši.
Turklāt katrs pacients ir individuāls, ķīmijterapijas shēmas ir dažādas, un pat vienādu terapiju divi pacienti var panest pilnīgi atšķirīgi.
Noteikti nav tā, ka ķīmijterapija iznīcina aknas,
nieres, asinsrades šūnas un visu pārējo. Kaut
kādas blaknes, protams, ir iespējamas, taču
par blaknēm ir jāstāsta gan onkologam, gan
ģimenes ārstam, jo lielāko daļu blakņu var novērst. Taču, ja pacients uzskata, ka blaknes ir
neatņemama ķīmijterapijas sastāvdaļa un par
tām nerunā, tad mēs nevaram viņam palīdzēt
šī blaknes mazināt.

Pēdējā laikā daudz tiek runāts pa
personalizētu mērķterapiju kā
inovatīvu un efektīvu krūts vēža
ārstēšanas metodi. Ar ko tā atšķiras no
standarta terapijas?

A. Hegmane: Krūts vēža gadījumā gan pasaulē, gan Latvijā jau diezgan ilgu laiku tiek izmantota personalizētā terapija. Visi krūts vēži
nav vienādi, tāpēc mēs izmeklējam audzēja
paraugu un tikai tad izlemjam, kāda veida
terapija būs vispiemērotākā tieši šim vēža veidam. Ne visiem krūts vēža veidiem ir piemērota inovatīvā terapija. Dažos gadījumos ļoti
labu rezultātu var panākt ar ķīmijterapiju vai
hormonterapiju un tieši tā ir atbilstošākā terapija. Taču ir gadījumi, kad tieši mērķterapijai
var būt izšķiroša nozīme. Mērķterapija, atšķirībā no ķīmijterapijas, iedarbojas nevis uz visām
krūts vēža šūnām, bet tieši uz konkrētu mērķi
vēža šūnā un kavē tās augšanu.

Vai Latvijā šobrīd tiek kompensēta
inovatīvā terapija?

A. Hegmane: Jau vairākus gadus lielākajai
daļai pacienšu ar HER2 pozitīvu krūts vēzi tiek
kompensēts viens mērķterapijas preparāts,
kuru var saukt par inovatīvu terapiju. No šī
gada februāra pacientes ar metastātisku HER2
pozitīvu krūts vēzi var saņemt duālu HER2
blokādi ar diviem mērķterapijas medikamentiem kombinācijā ar ķīmijterapiju. Šī terapija
konkrētajai pacientu grupai ļauj sasniegt vislabākos ārstēšanas rezultātus, tādēļ tiek rekomendēta starptautiskās vadlīnijās. Un tomēr
es gribētu piebilst, ka bieži medikamenti, kas
Latvijā tiek izziņoti kā inovatīva terapija, pasaulē jau vairākus gadus ir standarta terapija.

Kāpēc Latvija onkoloģijas jomā
atpaliek no citām valstīm, tai skaitā
Lietuvas un Igaunijas?

G. Purkalne: Mūsu speciālisti ir tikpat zinoši un spējīgi, jo mēs lasām to pašu literatūru

un braucam uz tām pašām konferencēm, taču
reālās iespējas kompensācijas sistēmā Latvijā
joprojām ir ievērojami zemākas. Atpalicību
rada ierobežotais finansējums. 2018. gads gan
ir bijis ļoti nozīmīgs onkoloģijas jomai, jo kompensējamo zāļu sarakstam ir pievienoti vairāki
jauni medikamenti, taču tā ir tikai nodeva pagātnei, jo medikamenti, kas mums ir jaunums,
Eiropā un ASV tiek lietoti jau daudzus gadus.

Arī pacientēm ar metastātisku HER2 negatīvu
hormonreceptoru pozitīvu krūts vēzi pievienojot hormonterapijai ciklīna atkarīgās kināzes inhibitorus, laiks līdz slimības progresijai
palielinās vidēji par 10 mēnešiem. Pacientēm
tā ir iespēja ilgāk dzīvot kvalitatīvi, jo tabletes
ir lietojamas mājās, un attālināt nepieciešamību uzsākt ķīmijterapiju, kurai noteikti ir vairāk
blakņu.

Vai ir kāda krūts vēža pacientu grupa,
kurai inovatīvie medikamenti Latvijā
netiek kompensēti, bet būtu ļoti
vēlami?

Nereti sabiedrībā izskan viedoklis,
ka inovatīvie medikamenti ir dārgi
un nav vērts izdot tik lielu naudu, lai
nodzīvotu tikai vienu vai divus gadus
ilgāk?

A. Hegmane: Pacientēm ar izplatītu, bet
ne metastātisku HER2 pozitīvu krūts vēzi,
kuras saņem ķīmijterapiju pirms operācijas,
arī vajadzētu saņemt duālo HER2 blokādi
ar
diviem
mērķterapijas
preparātiem
kombinācijā ar ķīmijterapiju. Šobrīd tiek
kompensēts tikai viens no medikamentiem.
Pacientēm ar hormonreceptoru pozitīvu
HER2 negatīvu metastātisku krūts vēzi
hormonterapija kopā ar ciklīna atkarīgo kināžu
inhibitoriem ļauj panākt labākus ārstēšanas
rezultātus nekā tikai hormonterapija un
attālināt brīdi, kad jāuzsāk ķīmijterapija. Šie
medikamenti arī netiek kompensēti. Savukārt
pacientēm ar HER2 pozitīvu metastātisku krūts
vēzi, kas progresējis saņemot ķīmijterapiju un
mērķterapiju, ir iespējama efektīva 2.līnijas
terapija, kura arī netiek kompensēta.
G. Purkalne: Kaut arī HER2 mērķterapijas
iekļaušana medikamentu sarakstā ir uzlabojusi ārstēšanas rezultātus, katrai ceturtajai sievietei, kura to lietojusi, vēzis tomēr atgriežas.
Pētījumi liecina, ka labāku ārstēšanas rezultātu
var sasniegt, ja tiek izmantota duālā blokāde,
proti, papildus tiek lietots vēl viens, jaunāks
HER2 specifisks mērķterapijas medikaments.
Ir pierādīts, ka recidīva risks, lietojot kopā
abus šos medikamentus, samazinās par 19%.
Tas, ko mēs vēlamies – lai duālā blokāde tiktu
kompensēta arī profilaktiski. Citās medicīnas
nozarēs mēs sākam ar vienkāršāko un, ja rodas
vajadzība, ejam uz sarežģītākiem un stiprākiem medikamentiem. Onkoloģijā tā nav. Mēs
negaidām, kad audzējs sāks izplatīties, bet uzreiz darām maksimālo.

Ko tieši nozīmē labāki ārstēšanas
rezultāti? Un cik liela atšķirība ir
dzīvildzē, lietojot standarta vai
inovatīvo terapiju?

A. Hegmane: Katram krūts vēža veidam
un katrai stadijai labākā un atbilstošākā ārstēšana var atšķirties. Labāki ārstēšanas rezultāti
nozīmē, ka, pateicoties konkrētajam terapijas
veidam, ir lielāks pacientu skaits, kuri tiek izārstēti un lielāks pacientu skaits, kuri dzīvo ilgāk
un kvalitatīvāk. Pacientēm ar HER2 pozitīvu
metastātisku krūts vēzi mērķterapija vidējo
dzīvildzi palielina vairāk kā par gadu. Tie ir nevis 40, bet 56 mēneši. Un tā ir liela atšķirība!

G. Purkalne: To var teikt vesels cilvēks, kurš
neapzinās, ko nozīmē katra diena cilvēkam,
kurš ir slims un zina, ka viņam vairs nav atlicis
daudz. Katra diena, kad tu redzi izaugam savus
bērnus vai mazbērnus, ir ļoti liela vērtība. Man
ir bijušas pacientes, kuras saka – es gribu nodzīvot līdz vasarai, jo man meitiņa precēsies,
vai arī - piedzims pirmais mazbērns. Tas ir tik
cilvēcīgi! Kas gan ir vērtīgāks par cilvēku? Uzcelt vienu koncertzāli?

Vai Jums ir cerība, ka vēzis kā slimība
kādreiz tiks uzvarēts?

G. Purkalne: Es domāju, ka noteikti. Tuberkoloze savā laikā paņēma tik daudz dzīvību,
cik onkoloģija vēl nav paņēmusi, taču tuberkolozi izdevās apkarot. Tas ir laika jautājums,
līdz arī vēzis kļūs izārstējams. Kaut arī medikamenta ceļš no zinātnieka idejas līdz pacientam
aizņem aptuveni 10 gadus, šobrīd visā pasaulē
notiek ļoti intensīvs darbs dažādu medikamentu pētniecībā, un ārstēšanas rezultāti pamazām kļūst aizvien labāki.

Vai ir kas tāds, ko mēs profilaktiski
varam darīt, lai mazinātu risku saslimt
ar krūts vēzi?

G. Purkalne: Pētījumi ir pierādījuši, ka 30%
gadījumu vēža attīstību ir sekmējusi smēķēšana. Otrs riska faktors, kas var sekmēt vēža attīstību, ir aptaukošanās. Būtu jāuzmanās arī no
hormonu preparātiem un jāizsver, vai tiešām
ļoti agrīnā vecumā ir jālieto hormonālās kontracepcijas metodes un vai hormonu aizvietojošā terapija pusmūžā ir vajadzīga. Ir pierādīts,
ka hormonus aizvietojošie līdzekļi var veicināt
krūts vēzi, sevišķi, ja sievietei jau ir kādi riska
faktori, piemēram, ģenētiski pārmantota nosliece. Ārstam pirms šo līdzekļu izrakstīšanas
vajadzētu pajautāt, vai ģimenē nav bijuši audzēji. Arī pašām sievietēm būtu vairāk jāinteresējas par to, kādas slimības bijušas ģimenē.
Liela nozīme ir veselīgam dzīvesveidam un
rūpēm gan par savu fizisko, gan emocionālo
veselību. Mēs nevaram ar veselīgu dzīvesveidu
sevi pilnībā pasargāt no vēža, taču sportiskās
aktivitātes, veselīgs uzturs un stresa samazināšana ikdienā noteikti mazinās risku saslimt ar
kādu no ļaundabīgajiem audzējiem.
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Lai
būtuveselas
veselas
Laikrūtis
krūtis būtu
−
Regulāri
Regulāriveic
veic pašpārbaudi!
pašpārbaudi!
1.
1.

1.

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.

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.

2.
2.
1.
1.

1.

3.
3.

3.
2.
2.

•

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

•

3.
3.

5.
5.

Jaunām sievietēm līdz 35 gadu vecumam
reizi gadā ieteicams doties uz ultrasono-

4.
4.
3.

5.
4.
4.

krūtis ir blīvākas, tāpēc ar ultraskaņu veikts
izmeklējums ir efektīvāks.
5.
5.

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.

2.

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

Sievietēm pēc menopauzes vajadzētu
noteikt konkrētu mēneša datumu pašpārbaudēm.

meklēšanā sievietēm pēc 50, jo ar gadiem
krūtīs esošie blīvie audi nomainās un to
vietā rodas taukaudi. Izmeklējot šādas
krūtis ar ultraskaņu, mazus veidojumus
tēlos uz tauku fona visas struktūras kļūst
labāk redzamas.

2.

6.
6.

6.
6.

5.
5.
5.

6.
5.
5.

7.
7.
6.

7.
7.

4.

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.

4.

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.

5.

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.

5.

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.

7.

Tagad visu iepriekš aprakstīto, izņemot apskati pie spoguļa, veic guļus.
Dažkārt tieši guļus pozā kādu veidojumu iespējams sataustīt, bet stāvus ne.

7.
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Mīti un Patiesība
par krūts vēzi

KĀ MAZINĀT
KRŪTS VĒŽA

RISKA FAKTORUS

vs.
Ja esmu atradusi veidojumu
tas nozīmē, ka man ir vēzis.

80%

No vecākiem iespējams pārmantot gēnus,
kas palielina risku saslimt ar vēzi, taču
5 – 10% saslimšanas gadījumos
krūts vēzis ir pārmantots.

Ja manā ģimenē kāda sieviete slimoja
ar krūts vēzi, tas būs arī man.

PIETIEKAMS
MIEGS

REGULĀRAS
FIZISKĀS AKTIVITĀTES

VESELĪGS
UZTURS

Ja man

RĪCĪBAS PL

atklāts krūts vēzis, tas
noņemta krūts.

Ja ļaundabīgais audzējs atklāts agrīni,

JA IR AIZDOMAS PAR

Ja es saslimšu ar krūts vēzi, es nomiršu.

Atklājot vēzi agrīni, ir LIELA IESPĒJA
to izārstēt pavisam.

Gados jaunas sievietes neslimo
ar krūts vēzi.

Aptuveni 20% sieviešu, kurām ir
krūts vēzis, ir jaunākas par 50 gadiem.

VESELĪGS
ĶERMEŅA SVARS

Ja man būs
parādīsies arī

tad

ALKOHOLAM
NĒ

ir labdabīgi.

Krūts vēzis vairumā
gadījumu nesāp.

.

par vēzi.

Krūts vēža simptomi

,

Radiācijas līmenis, veicot mamogrāﬁju,
ir zems. Tas atbilst radiācijas līmenim, ko
cilvēks dabīgā veidā saņem ikdienā
trīs mēnešu laikā.

Mamogrāﬁja var veicināt vēža
.

SMĒĶĒŠANAI
NĒ

dažādi
spēj konstatēt
.

Organisma reakcija uz ķīmijterapiju var būt
Ķīmijterapijai vienmēr ir
blakusparādības.

panes labi, turklāt mūsdienās ir pieejami
var samazināt vai novērst.
Arī vīrieši slimo ar krūts vēzi,
taču daudz retāk, kā sievietes.

Vīriešiem nevar būt krūts vēzis.

BĒRNA BAROŠANA
AR KRŪTI

RĪCĪBAS PLĀNS, JA IR AIZDOMAS PAR KRŪTS VĒZI

1.

3.

Ja veicot krūšu pašpārbaudi,
ultrasonogrāﬁju vai mamogrāﬁju,
, vispirms
dodies pie ģimenes ārsta.

2.

Ģimenes ārsts
uz
izmeklējumiem, izmantojot
“zaļo koridoru*”.

onkologs izvērtēs, kādi
papildu izmeklējumi ir
nepieciešami.

4.

Pēc tam
ārstu –
speciālistu konsīlijs, kas izlems
par piemērotāko terapiju.

*Iespēju paātrinātā kārtā veikt nepieciešamos izmeklējumus, lai apstiprinātu vai noliegtu diagnozi.
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Kā pārvarēt bailes no vēža?
Baidīties, ka ar tevi pašu vai kādu tev tuvu cilvēku var notikt kas slikts, ir tik cilvēcīgi! No bailēm nav iespējams
pilnībā atbrīvoties. Tomēr, ir svarīgi nepalikt sastingušam savās bailēs.
Par to, kā apieties ar bailēm un atrast resursus rīcībai, pārdomās dalās psihoterapeite Aina Poiša.
Vai ir kāda metode, kā mazināt bailes?

Nevajag censties atbrīvoties no bailēm, bet
iet uz priekšu kopā ar tām. Ja mēģināsim nedomāt par bailēm, tās dubultosies. Vienīgais,
ko varam darīt – atzīt, ka esam nobijušies,
tomēr spert soli diskomforta zonā un sākt rīkoties. Ja esam saslimuši, nevajadzētu dzīvot
brīnumu gaidās, ka viss pāries pats no sevis.
Ticība pozitīvam iznākumam ir vajadzīga, taču
tikai komplektā arī rīcību.

Cilvēks bieži vien ar prātu saprot, ka
ir jāpieņem bailes, taču nespēj paša
spēkiem mainīt domāšanu. Kā šādā
situācijā rīkoties?

Psihoterapeite
Aina Poiša

Kāpēc mēs baidāmies?

Ikvienas bailes eksistenciālā nozīmē var tik
reducētas uz bailēm no nāves. Mēs cenšamies
izvairīties no potenciāli bīstamām situācijām,
jo gribam kontrolēt savu dzīvi un dzīvot mūžīgi. Taču mūsu lielākais dzīves eksāmens, kas
mums katram ir jānokārto, ir spēja sastapties
ar savām bailēm un pieņemt, ka mēs nevaram
visu kontrolēt. Ir jāiemācās dzīvot nezināmajā,
bez garantijām par sevi, tuvajiem un jebko.
Ir cilvēki, kuru priekšstatos vēzis saistās
ar dzīves beigām, tāpēc viņi labāk izvēlas to
izstumt no savas apziņas, lai tikai nebūtu jāizdzird šausmīgā diagnoze. Protams, mums
ir jātic, ka viss būs labi, taču vienlaikus mums
ir jāuzņemas atbildība par savu veselību tik
daudz, cik tas ir no mums atkarīgs.

Vai arī agrāk cilvēki tik ļoti baidījās,
vai arī tas ir mūsdienu fenomens?

Bailes ir saistītas ar pašsaglabāšanās instinktu, un cilvēkos tās bijušas vienmēr, taču
mūsdienās bailes ir daudz vieglāk izprovocēt,
jo dzīvojam ļoti pārblīvētas informācijas telpā.
Mēs esam informēti par visu, jo īpaši par negatīvo. Negatīvās ziņas izplatās ātrāk, cilvēki par
tām runā vairāk, tāpēc var rasties priekšstats,
ka viss ir sliktāk, nekā patiesībā ir.
Smadzenes ir tā iekārtotas, ka domā par
izdzīvošanu un cīņu, nevis par ļaušanos. To
saprotot, mums vajadzētu no informācijas lauka apzināti atlasīt arī pozitīvos piemērus. Man
prieks, ka pēdējā laikā arvien populārāka kļūst
apzinātības praktizēšana. Tā palīdz sevi adekvāti pieņemt un nedzīvot mūžīgā saspringumā.
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Ir cilvēki, kuri ir spēcīgāki savā garā un viņiem izdodas ar pašsuģestijas, meditācijas vai
veselā saprāta palīdzību mainīt domāšanas
saturu un uzvarēt iekšējo divkauju starp bailēm un drosmi. Taču ir arī tādi, kuri nespēj sevi
pārliecināt. Tad ir jāpieņem lēmums – es iešu
un darīšu. Darbība ir kustība, un saturs reizēm
seko darbībai.

Kāpēc dažkārt ir tik grūti par
saviem pārdzīvojumiem pastāstīt
tuviniekiem?

Ja cilvēkam ir bail dalīties savos pārdzīvojumos, acīmredzot viņam bijusi slikta pieredze,
proti, viņš ir atklājis savas emocijas, bet nav
ticis pieņemts. Piemēram, bērns ir atzinies
mammai, ka viņam ir bail, bet mamma bērna
bailes ir nosodījusi. Traumatiskas pieredzes rezultātā cilvēkam var izveidoties priekšstats, ka
izrādīt bailes nozīmē izrādīt vājumu. Rezultātā
cilvēks iemācās norīt savas bailes, šaubas un
nedrošību. Viņš izliekas ārēji stiprs, lai gan viņā
iekšā ir nobijies bērns, kurš gaida atbalstu.
Pārkāpt pāri šīm bailēm ir grūti, tomēr ir jānotic, ka iespējama arī citāda pieredze. Nevajag runāt ar kuru katru, ir jāatrod kāds, uz kuru
tu vari paļauties un kuram tu vari uzticēties.
Bet runāt vajag, jo dalīšanās emocijās ir ļoti
dziedinoša.

Ko teikt un kā rīkoties, ja bailes doties
pie ārsta ir kādam mums tuvam
cilvēkam?

Pirmkārt, mums ir jāvelta saviem tuviniekiem uzmanība. Ja būsim pietiekami vērīgi,
mēs visticamāk pamanīsim tuvinieka sejā,
intonācijā vai uzvedībā kaut ko neierastu. Var
gadīties, ka bailes, ko cilvēks sevī nes, ir kā
smags akmens, kuru viņam pašam nav spēka
pavelt malā. Mēs varam empātiski pajautāt:
“Kas ir tas, kas tevi nomāc? Es labprāt tev palīdzētu to akmeni padarīt vieglāku.”
Uzbrukumi un pārmetumi ir lieki. Ja cilvēks saņem nosodījumu, viņš var vēl vairāk

noslēgties sevī. Tā vietā, lai jautātu: “Kāpēc tu
joprojām neesi aizgājis pie ārsta?”, mēs varam
pasniegt savu roku, un teikt: “Iesim kopā!”.
Maigums un uzmanība ir labākais, ko varam darīt, ja jūtam, ka otrs ir noraizējies. Reizēm vienkārši vajag izrunāties. Tajā brīdī, kad
cilvēks izliek ārā visu, kas viņā ir krājies, un
saņem no otra empātisku un saprotošu attieksmi, paliek vieglāk.

Sieviešu vidū viens no izplatītākajiem
vēža veidiem ir krūts vēzis. Izdzirdot
šo diagnozi, sievietei var šķist, ka tās
ir beigas viņas sievišķībai un vīrietis
viņu vairs nemīlēs. Kā šādā brīdī
nezaudēt pašcieņu?

Ja tiek noņemtas krūtis vai izoperēta dzemde, sieviete to uztver kā milzīgu zaudējumu, jo
tas skar viņas seksualitāti un līdz ar to identitāti. Bailēs no zaudējuma sieviete nereti izvēlas
izstumt informāciju par vēzi no savas apziņas
un, psiholoģiski sevi aizsargājot, var novilcināt
laiku, lai dotos pie ārsta. Lai nezaudētu pašcieņu, ļoti liela nozīme ir vīrieša attieksmei. Ja
sieviete ir ļoti emocionāla, ir labi, ka vīrietis ar
veselo saprātu un stabilitāti spēj viņu atbalstīt
un nomierināt. Galvenais vēstījums, ko sieviete grib dzirdēt – es būšu ar tevi, lai arī kāds
būtu rezultāts.

Un ja nu vīrietis nav tik atbalstošs, cik
gribētos?

Uzzinot par sievietes slimību, arī vīrietis var
nobīties un nezināt, kā rīkoties. Taču sievietei
jāprot paprasīt rūpes, arī tad, ja tās netiek piedāvātas. Reizēm sievietēm vajag uzņemties
iniciatīvu un pateikt – atnāc man līdzi, paturi
rociņu! Visgrūtākais ir palikt vienai, staigāt pa
medicīnas iestādēm un sēdēt rindās bez emocionāla atbalsta. Tas nav ne kauns, ne grēks reizēm justies kā mazai bezpalīdzīgai meitenei.
Taču, ja esam pieradušas sevi nostādīt pēdējā
vietā, ar visu tikt galā pašas, vīrieši pie tā pierod un uztver kā pašsaprotamu.

Ko mēs kā sabiedrība varam darīt
viens otra labā?

Manuprāt, mums kā sabiedrībai būtu jākļūst atbalstošākai. Mēs neesam šeit Latvijā
vairs palikuši tik daudz. Vai tiešām mēs nevaram būt viens priekš otra, kamēr esam dzīvi?
Paturēt roku, ja kāds krīt un sagādāt saviem
līdzcilvēkiem cilvēka cienīgu attieksmi?
Uzlabojami būtu jāveic arī veselības aprūpē. Un šoreiz es nerunāju tik daudz par naudu,
kuras vienmēr trūkst, bet drīzāk par attieksmi
un komunikāciju. Komunikācijas uzlabošana
nemaksā milzīgu naudu, taču tai ļoti liela nozīme.
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Uzzini vairāk par atbalsta iespējām!
Krūts vēža pacientu atbalsta biedrība “VITA”
Biedrība apvieno sievietes, kuras tiešā veidā saskārušās ar diagnozi krūts vēzis. Pirms 25 gadiem biedrību dibināja
sabiedrībā iemīļotā onkoloģe-ķirurģe Sarmīte Baltkāje, kura pati bija uzveikusi krūts vēzi, bet palika “ierindā,” strādājot
līdz 83 gadu vecumam un par savu pašaizliedzīgo darbu saņemot Trīszvaigžņu ordeni. Arī pašreizējā biedrības vadītāja Irīna Januma personiski zina, ko nozīmē diagnoze krūts vēzis.
Biedrība rīko regulāras tikšanās, kuru laikā ikvienai sievietei (un arī vīrietim) ir iespēja tikties ar citiem pacientiem un
ārstiem, apmeklēt lekcijas, saņemt psiholoģisku atbalstu, kā arī atgūt ticību sev un pārliecību, ka pēc šī likteņa sitiena
viņas joprojām ir nepieciešamas savā darbavietā un mājās saviem tuviniekiem.
Dzīve turpinās, saule spīd tikpat spoži un puķes zied tikpat skaisti kā agrāk. Nav svarīgi, vai sieviete par diagnozi uzzinājusi tikko, vai jau iziet ārstēšanās kursu, vai krūts audzējs uzveikts nesen vai pirms daudziem gadiem. Katra no viņām var kļūt par iedvesmas avotu kādai citai.
Kontaktinformācija:
Biedrības “VITA” vadītāja Irīna Januma
tālr.29462810, e-pasts: irina.januma@biedribavita.lv
Tikšanās – katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 14.00 Rīgā, Hipokrāta ielā 4. Latvijas Onkoloģijas centra Konferenču zālē.

Rozā vilciena labdarības fonds
Ja Tev ir atklāts krūts vēzis, izmanto iespēju izrunāties ar speciālistu par bailēm, skumjām un citām ar šo diagnozi saistītām emocijām. Pēc krūts un paduses limfmezglu operācijas ir svarīgi arī konsultēties ar fizioterapeitu, lai izvairītos no papildu sarežģījumiem un atgūtu agrāko kustību brīvību.
Rozā vilciena labdarības fonds sievietēm ar krūts vēža diagnozi apmaksā individuālas konsultācijas pie psihologa vai psihoterapeita un konsultācijas/nodarbības pie fizioterapeita.
Kā pieteikties uz fonda apmaksātajām konsultācijām?
RĪGĀ
Pie psihologa: Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, Tērbatas ielā 69, Rīgā, tālr. 2455 1700. Fonds apmaksās 1-8 konsultācijas.
Pie fizioterapeita: Ginteres-Kikustes fizioterapeita praksē, Klīnikā “Piramīda”, Kalnciema ielā 27, Rīgā, tālr. 2688 1714 vai SIA “Laba prakse - fizioterapija”, Āgenskalna ielā 4-2, Rīgā, tālr. 2231 1462. Fonds apmaksās konsultāciju un nodarbības atbilstoši fizioterapeita sastādītajam terapijas
plānam.
ĀRPUS RĪGAS
Informāciju par iespējām pieteikties pie speciālistiem ārpus Rīgas meklējiet fonda mājaslapā: rozavilciens.mozello.com/informacija
Kontaktinformācija:
Fonda vadītāja Zinta Uskale, tālr. 26338398, e-pasts: rozavilciens@gmail.com, rozavilciens.mozello.lv
www.facebook.com/Pinktrainfoundation; www.draugiem.lv/rozavilcienalabdaribasfonds

“Dzīvības koks” – biedrība, kas iedvesmo dzīvei!
Onkoloģisko pacientu un viņu tuvinieku atbalsta biedrības “ Dzīvības koks” devīze ir – “ Dzīve pēc vēža turpinās!”. Jā, tā
turpinās pat tad, ja slimība ienesusi izmaiņas ikdienā, domāšanā, sajūtās un dzīves uztverē. Biedrības svarīgākā aktivitāte
ir psihosociālās rehabilitācijas programmas “ Spēka avots” ieviešana, kas domāta cilvēkiem, kurus skāris vēzis. Programma
domāta gan pacientiem, gan tuviniekiem. Kopš 2018.gada janvāra šī programma ir valsts apmaksāta un pieejama ikvienam, kurš izgājis cauri pārbaudījumam “ vēzis”.
Kā rāda pieredze, tad vislabāk viens otru var saprast un atbalstīt cilvēki ar līdzīgu dzīves pieredzi, tāpēc otra svarīgākā
biedrības “Dzīvības koks” aktivitāte ir savstarpējā atbalsta grupu veidošana. Ir svarīgi, lai tādas atbalsta grupas būtu visā
Latvijā. Šobrīd atbalsta grupas darbojas Rīgā un Liepājā, tajās var pieteikties un pēc padoma nākt ikviens, kam tas vajadzīgs.
Šogad biedrība uzsākusi mentoru programmu, kas nozīmē, ka visi aktīvie cilvēki, kuri paši uzveikuši slimību, tiek aicināti
dalīties pieredzē un atbalstīt tos, kuri tikko uzzinājuši diagnozi, vai arī iet cauri grūtajam ārstēšanās procesam. Vienlaikus biedrība joprojām aktīvi
darbojas, lai pabeigtu rehabilitācijas centru Dignājā. Tā būtu vieta, kur ikviens varētu smelties spēku un enerģiju pēc slimības!
Kontaktinformācija:
Tālr. 67625339, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, www.dzivibaskoks.lv
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www.pārbaudikrūtis.lv
MFD Veselības grupa aicina apmeklēt mobilās diagnostikas
izbraukumus Latvijas reģionos!
Sievietēm iespējams veikt mamogrāfiju:
• ar NVD uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu - 2.85 EUR
• bez nosūtījuma - 20 EUR

3D

Sekojiet izbraukumu grafikam:

MFD Veselības grupas mājas lapā www.mfd.lv sadaļā “Mobilā diagnostika”,
kā arī Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv
Tālrunis pierakstam 25 43 13 13

automātiskā
krūšu
ultrasonogrāfija
(USG)

JAUNUMS!
Maksas pakalpojums
19.00 EUR

Ar TENA atbalstu – vairāk laimīgu sieviešu!
TENA ir viens no vadošā higiēnas preču ražotāja Essity zīmoliem, kas jau vairākus gadus
iesaistās krūts vēža informatīvajās kampaņās
dažādās pasaules valstīs un ziedo līdzekļus
krūts vēža padziļinātai izpētei.
Lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, sievietei ir
jābūt veselai! Diemžēl mūsdienās uz sievietes pleciem ir ļoti daudz rūpju. Ir gadījumi,
kad aizņemtības 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 cilvēkiem uzlabot dzīves kvalitāti, piedāvājot
efektīvus 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 saskaras ar nekontrolētām urīna noplūdēm.
Lai arī kāds būtu to iemesls, ir svarīgi apzināties, ka dzīve tāpēc neapstājas. TENA Lady
uroloģisku ieliktņu, pakešu un uzsūcošu biksīšu (TENA Lady Pants) klāstā Jūs atradīsiet
risinājumus gadījumiem, kad noplūst tikai
daži urīna pilieni, kā arī brīžiem, kad negaidī-

ti iztukšojas viss urīnpūslis. TENA Lady Pants
biksītes ir pieejamas divos izmēros: M un L un
ir lietojamās tāpat, kā ierasta apakšveļa.
Visi produkti ir izgatavoti no gaisa caurlaidīga materiāla. Tie efektīvi uzsūc šķidrumu un
neļauj izplatīties nepatīkamajam aromātam.
Pateicoties TENA Lady izstrādājumiem,
sieviete var nemainīt savus ieradumus un
justies pasargāta ikvienā situācijā!

TENA Lady izstrādājumus var
iegādāties aptiekās.

TENA – izvēle Nr.1 visā pasaulē!

Pasūti BEZMAKSAS paraugu TENA mājas lapā: www.tena.lv sadaļā TENA Sievietēm.
facebook.com/Laidzivotu
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