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Ilze Viņķele

Latvijas Republikas veselības ministre

Vairāki šā gada mēneši aizvadīti salīdzinoši lielā neziņas zīmē – kā
mainīt ierasto komunikāciju ar radiniekiem, vai iespējams satikties ar
draugiem, kā turpināt rūpēties par
savu un savu līdzcilvēku veselību?
Pēdējais no uzdotajiem jautājumiem
jau ilgstoši nezaudē savu aktualitāti,
neskatoties uz dažādām izmaiņām. Ar
pāris vienkāršiem ikdienā veicamiem
soļiem mēs varam palīdzēt gan sev,
gan saviem tuviniekiem.
Desmit gadu garumā ar dažādu informatīvu kampaņu palīdzību esam
spējuši mainīt mūsu ieradumus un
pieeju, tostarp izprotot nepieciešamību regulāri un rūpīgi pārbaudīt savas
krūtis. Sievietes Latvijā ir kļuvušas

atbildīgākas pret savu veselību, taču
joprojām redzam vietu uzlabojumiem.
Vēl aizvien ir daudz sieviešu, kuras rūpējas par citiem, taču aizmirst
parūpēties par sevi. Lai profilaktiskās
pārbaudes kļūtu pašsaprotamas, ir vajadzīga visas sabiedrības, bet jo īpaši
mūsu dzīvesbiedru iesaiste, tostarp
emocionālā līmenī. Viņu sniegtais
iedrošinājums var kļūt par ļoti nozīmīgu iemeslu pārvarēt bailes, uztraukumu, neziņu un jau laikus doties pie
ārsta, lai veiktu izmeklējumus.
Mums visiem ir jāsaprot arī visnotaļ vienkārša aksioma - jo ātrāk tiek
diagnosticēta saslimšana, jo ātrāk iespējams uzsākt ārstēšanu.
Latvijā šobrīd ir pieejamas inovatīvas
tehnoloģijas, kas, izmantojot augstas izšķirtspējas attēlus, spēj agrīni un precīzi
noteikt diagnozi. Radiologu un radiologu asistentu zināšanas ļauj iegūt kvalitatīvus mamogrāfijas attēlus un veikt
to aprakstus. Drīzumā mamogrāfijas
rezultāti tiks arī starptautiski standartizēti, izmantojot BI-RADS klasifikācijas
sistēmu, taču tam visam nepieciešama
vēl aktīvāka sieviešu iesaiste.
Tādēļ vēlos aicināt visas sievietes –
ja jums ir atnācis uzaicinājums veikt
valsts apmaksāto krūšu skrīningu vai
ir radušās kaut mazākās sūdzības vai
aizdomas par savu veselības stāvokli,
dodieties pie sava ārsta uz izmeklēšanu! Ikvienam no mums ir atbildīgi
jāizturas pret savu veselību. Pārbaudi
krūtis, lai dzīvotu!

Mums ir svarīgi, lai Latvijas sabiedrība būtu atvērta un
solidāra, esot kopā gan priekos un uzvarās, gan brīžos,
kad nepieciešama palīdzība. Latvijas Basketbola
savienība aicina ikvienu sievieti un viņām līdzās esošos
vīriešus regulāri doties uz profilaktiskajām pārbaudēm
un rūpēties par savu veselību, lai mēs kopā veidotu
vienotu, veselu un spēcīgu nāciju!
——— RAIMONDS VĒJONIS

Šogad atzīmējam
informatīvās
kampaņas
“Pārbaudi krūtis,
lai dzīvotu!”
desmitgadi.
Kampaņa ir
bijis nozīmīgs
rupors desmit gadu garumā,
runājot par krūts veselību un
ārstēšanu. Sadarbībā ar vadošajiem
speciālistiem Latvijā esam
regulāri informējuši sabiedrību par
jaunākajiem sasniegumiem gan krūts
vēža diagnostikā, gan ārstēšanā.
Esam izveidojuši reģionālo vēstnešu
kustību, kas apvieno vairāk nekā
70 cilvēkus no visas Latvijas, kuri
brīvprātīgi palīdz nodot kampaņas
vēstījumu ikvienai
sievietei Latvijā.

——— IRĪNA JANUMA

KAUT ARĪ LĒNĀM,

UZLABOJUMI
ONKOLOĢIJAS
JOMĀ NOTIEK

Onkoloģija ir
tā joma, kurā vajadzības pieaug
ātrāk kā finansiālās
iespējas
tās apmierināt.
Kaut arī uzlabojumi nenorit tik
strauji, kā gribētos, tie tomēr
notiek. Arī šogad ledus ir sakustējies – Veselības ministrija ir apstiprinājusi, ka tiks veidots Veselības
aprūpes pakalpojumu onkoloģijas
jomā uzlabošanas plāns 2021. - 2023.
gadam. Par to, kas ir sasniegts šajā
gadā un kas varētu mainīties tuvākajā laikā, stāsta Latvijas Onkologu
asociācijas vadītājs Jānis Eglītis.
TURPINĀJUMS | 2. lpp

→
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KAUT ARĪ LĒNĀM, UZLABOJUMI
ONKOLOĢIJAS JOMĀ NOTIEK
← TURPINĀJUMS NO | 1. lpp
KAS JAU IZDARĪTS
Paplašināta medikamentu pieejamība
2020. gadā ir paplašinājies valsts apmaksāto medikamentu klāsts vairākām pacientu grupām. Kompensējamo zāļu sarakstā ir
iekļauti inovatīvi medikamenti melanomas
pacientiem, aknu vēža pacientiem un plaušu
vēža pacientiem.
Jāatzīst gan, ka šie medikamenti ir tikai maza daļa no tiem, kas vēl gaida rindā
uz iekļūšanu kompensējamo zāļu sarakstā.
Gribētos, lai medikamentu stratēģiskā ieviešana notiktu organizētāk, proti, lai speciālisti izvērtētu sarakstu un noteiktu, kuri
medikamenti un kādā secībā tiks ieviesti.
Manuprāt, ir vajadzīgs kaut kāds plāns, lai
nav tā, ka medicīnai tiek iedalīta nauda un
tad mēs kaut ko spontāni izlemjam.

Iepirkta polivalentā vakcīna pret
dzemdes kakla vēzi izraisošo
cilvēka papilomas vīrusu
No 2020. gada 12 - 18 gadus vecu meiteņu vakcinācijai pret CPV (cilvēka papilomas
vīrusa infekciju) 2-valentās vakcīnas vietā
tiek apmaksāta 9-valentā vakcīna. Šī ir patiešām laba vakcīna, jo nodrošina ievērojami plašāku aizsardzību pret vēža veidiem,
kurus izraisa kāds no cilvēka papilomas
vīrusa tipiem. Latvijai paveicās, ka, pateicoties kompānijai, kas to izplata, varējām
dabūt šīs vakcīnas tik ātri, jo rinda pēc tām
pasaulē ir diezgan gara.
Kaut arī šobrīd vakcīna tiek apmaksāta tikai meitenēm, nākotnē mums būtu
jādomā par to, vai tomēr nebūtu lietderīgi
vakcinēt arī zēnus, jo arī viņi var būt vīrusa
izplatītāji.

Uzlabota zarnu vēža testēšanas metode
No pagājušā gada valsts apmaksātās
zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes ir kļuvušas pacientiem draudzīgākas. Slēpto jeb
neredzamo asiņu noteikšanai fēcēs tiek
izmantota jauna testēšanas metode, kas ir
precīzāka, turklāt to pietiek veikt vienu reizi
mājas apstākļos, pēcāk nogādājot paraugu
laboratorijā.
Zarnu vēzis ir viens no biežāk sastopamajiem vēža veidiem. Ik gadu to diagnosticē vairāk kā 1000 pacientiem, turklāt lielākā
daļa no gadījumiem tiek atklāti novēloti. Ir
cerība, ka jaunā testēšanas metode uzlabos
atsaucību zarnu vēža profilaktiskajām pārbaudēm, tādējādi ļaujot ne vien agrīni diagnosticēt zarnu vēzi, bet daļai pacientu pat
novērst audzēja attīstību.

Veiktas investīcijas tehnoloģijās
Lai veicinātu krūts vēža agrīnu diagnostiku un ārstēšanu, šajā gadā Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ir
uzstādītas divas jaunas diagnostisko izmeklējumu iekārtas mamogrāfijas un stereotaktiskās biopsijas izmeklējumu veikšanai.
Tagad, pateicoties inovatīvām tehnoloģijām
un augstas izšķirtspējas attēliem, ārsti varēs labāk saskatīt nelabvēlīgās izmaiņas un
operatīvi nosūtīt pacientes tālākai novērošanai vai ārstēšanai. Sievietēm vairs nebūs
nepieciešamas diagnostiskās rezekcijas, tādējādi sievietes tiks fiziski un emocionāli
daudz mazāk traumatizētas.
Nākamais solis ir panākt, lai manipulācijas tiktu adekvāti apmaksātas. Šobrīd tās
slimnīcām rada zaudējumus, jo reālas izmaksas ir augstākas nekā summa, ko valsts
sedz par katru manipulāciju.

Precīzākais izmeklējums vēža mērķa terapijas
noteikšanai
M-LV-00000009

UZ KO VAJADZĒTU TIEKTIES
TUVĀKAJOS GADOS?
Veicināt agrīnāku diagnostiku
un uzlabot skrīninga rādītājus
Tas, uz ko mums vajadzētu tiekties, ir
audzēju agrīna diagnostika un to attīstības
novēršana. Pacientiem, kuri regulāri piedalās valsts apmaksātās vēža skrīninga programmās, ļaundabīgie audzēji, ja tie vispār
tiek atklāti, parasti tiek diagnosticēti agrīni.
Izoperējot pacientus slimības pirmajās stadijās, mēs varam gan ievērojami samazināt
ārstēšanas izmaksas, gan būtiski uzlabot
ārstēšanas rezultātus.
Tomēr, lai vēža skrīninga aptveres rādītāji ievērojami pieaugtu, manuprāt, būtu
jādomā par vēl kādu mehānismu, kā uzrunāt attiecīgo mērķauditoriju. Vienreiz nosūtīt uzaicinājuma vēstuli, acīmredzot, ir par
maz. Būtu nepieciešami atkārtoti uzaicinājumi, kurus, iespējams, varētu nosūtīt nevis
pa pastu, bet uz mobilo tālruni vai kā citādi.

Uzlabot histoloģisko un molekulāro
diagnostiku un orientēties uz
personalizētu ārstēšanu
Problēma, kas nav atrisināta jau daudzus gadus, ir nepieciešamie uzlabojumi
diagnostikas jomā. Būtu jāpaplašina izmeklējumu loks, nosakot arī mutācijas un specifiskos marķierus.
Pacientiem, kuriem pēc ārstēšanas
slimība ir progresējusi vai atgriezusies,
specifiskas ģenētiskās analīzes palīdzētu
piemeklēt piemērotākos medikamentus, jo
ne visiem pacientiem, kam diagnosticēts
vienas lokalizācijas vēzis, der arī vienas un
tās pašas zāles. Personalizēta pieeja būtu
nepieciešama arī pie lielajām lokalizācijām jeb izplatītākajiem vēža veidiem, jo tas
varētu palīdzēt ne vien veiksmīgāk ārstēt
pacientus, bet arī ietaupīt līdzekļus. Veikt
ģenētiskās analīzes ir lētāk kā ārstēt pacientu ar ļoti dārgām zālēm, kuras viņam
nepalīdz.
Latvijā ik gadu onkoloģiskas saslimšanas tiek konstatētas vairāk kā 11 000 cilvēku. Apmēram 55% no visiem onkoloģisko
saslimšanu gadījumiem veido 5 lielās lokācijas jeb biežāk izplatītie vēža veidi. Tie ir
ādas vēzis, krūts vēzis, kolorektālais vēzis,
plaušu vēzis un priekšdziedzera vēzis. Ieviešot personalizēto pieeju šiem vēža veidiem,
mēs varētu ļoti būtiski uzlabot situāciju onkoloģijas jomā.

Izstrādāt algoritmus
diagnostiskajiem izmeklējumiem
Būtu jāizstrādā vienots protokols, lai
izmeklējumi, neatkarīgi no tā, vai tie tiek
veikti Rīgā vai citur Latvijā, balstītos uz
vienu un to pašu algoritmu. Jāievieš vienoti
standarti tajā, kā tiek aprakstīti un interpretēti izmeklējumu rezultāti, lai vienā vietā
veiktos izmeklējumus varētu izmantot arī
citur, lai to apraksti un secinājumi būtu lakoniski un konkrēti.

Paplašināt speciālistu
pieejamību reģionos
Noderīga lieta varētu būt ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu kopprakses novadu
centros, kas būtu tāda kā mini poliklīnika.
Pie šīm praksēm varētu piesaistīt vienkāršākās diagnostiskās tehnoloģijas un speciālistus, piemēram, ginekologu, ķirurgu vai
radioloģijas speciālistu, kurš varētu uz vietas veikt un interpretēt rezultātus. Primārie izmeklējumi būtu jāveic tuvāk pacienta
dzīvesvietai, un tikai tad, kad ir sūdzību
kopums un konkrēta atradne, būtu lietderīgi sūtīt pacientu uz komplicētiem izmeklējumiem. �
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ONKOLOĢISKO PACIENTU DEPUTĀTU ATBALSTA GRUPA –

TILTS STARP PACIENTIEM UN VALSTI
Jaunā onkoloģisko pacientu deputātu
atbalsta grupa tika izveidota 2020.
gadā, lai parlamentārā līmeni iestātos
par onkoloģisko pacientu tiesībām
un veicinātu diskusiju starp pacientu
organizācijām un valsts institūcijām.
Par to, kas jau sasniegts un kas ir
galvenās prioritātes nākotnē, stāsta
šīs grupas pārstāve, deputāte Evita
Zālīte Grosa.

Kāpēc tika izveidota deputātu grupa un kāds ir tās mērķis?
Deputātu grupa tika izveidota, lai aktualizētu onkoloģijas jomas
akūtās problēmas un vajadzības. Ierosinājumu to veidot izteica onkoloģisko pacientu organizācijas, kurām bija skaidra vīzija, taču trūka
deputātu atbalsta.
Ar veselības jomas problēmām Saeimā strādā sociālo lietu komisija, kurā darbojos arī es, taču šī komisija ir vieta, kur satek tik
daudz „sāpju upes”, ka ne vienmēr iespējams pilnvērtīgi izskatīt
visus jautājumus.
Kad mani uzrunāja kļūt par daļu no onkoloģisko pacientu
deputātu atbalsta grupas, es sākumā šaubījos, vai man izdosies
attaisnot uz mani liktās cerības, taču piekritu, jo apzinājos, ka tā ir
mana iespēja kaut nedaudz palīdzēt cilvēkiem, kurus piemeklējis
vēzis. Arī es pati esmu bijusi onkoloģijas paciente un zinu, ko nozīmē dzīvot ar šo diagnozi.

nav ārsta, kas to ievada, cieš pacienti.
• Finansējuma palielināšana inovatīvo medikamentu iegādei.
• Finansējuma palielināšana ES kvalitātes kritērijiem atbilstoša
skrīninga nodrošināšanai, tādējādi panākot, ka iegūtie rezultāti ir
precīzāki.
• Akreditēta vēža centra izveide. Tie būtu ne tikai papildu izdevumi, bet iespēja arī piesaistīt investīcijas.
• Komunikācijas uzlabošana ar Eiropu visos līmeņos, ne tikai Veselības ministrijas līmenī, bet arī Saeimas parlamentārajā līmenī un
pacientu organizāciju līmenī.
• Sarunas ar Veselības ministriju, lai Eiropas Vēža padomes rekomendācijas tiktu iekļautas sabiedrības veselības pamatnostādnēs.
Gribu piebilst, ka mums kā deputātiem ir ne vien jāaizstāv onkoloģisko pacientu intereses valsts līmenī, bet arī jāturpina būt par
vēstnešiem, kas aicina līdzcilvēkus veikt profilaktiskās pārbaudes un
rūpēties par savu veselību.

Kādus ieguvumus tuvākajā laikā varētu
piedzīvot krūts vēža pacienti?
Man nepatīk kaut ko solīt, ja nezinu, vai varēšu to izdarīt, taču no
savas puses darīšu visu, lai Onkoloģijas plānā tiktu paredzēti līdzekļi
un visiem krūts vēža pacientiem tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas ārstēšanas iespējas. Tāpat iestāšos par to, lai krūts vēža un cita veida onkoloģijas pacientiem iespējami tuvākā nākotnē tiktu nodrošināta personalizēta ārstēšana. �

Vai līdzšinējos gados ir izdevies realizēt iecerētos mērķus?
Jau dibinot deputātu grupu sapratām, ka mums ir limitēts
laiks un nevaram šajā periodā paveikt daudz, taču labāk ir paspert
pāris soļus nekā nedarīt neko.
Viens no mūsu galvenajiem mērķiem kopš paša sākuma ir
bijusi cīņa par budžeta palielināšanu vēža ārstēšanai, arī nepieciešamajiem medikamentiem. Tādēļ ir labi, ka esam vienojušies
ar VM par onkoloģijas plāna izstrādi, lai paredzētu finansējumu
tuvākajiem trim gadiem.
Otra lieta, par ko esam iestājušies, ir nepieciešamība sakārtot
vēža reģistru. Ir uzsākta diskusija par to, kādai informācijai jāparādās šajā reģistrā, un mēs ceram, ka tuvākajos gados reģistru
izdosies izveidot atbilstoši prasībām.
Vēl viena būtiska lieta, ko izdevies panākt, ir diskusijas veicināšana starp visām veselības aprūpē iesaistītajām pusēm.
Ir situācijas, kur vajag naudu, bet ir situācijas, kur uzlabojumus
var panākt, mainot procesus. Mēs kā deputātu grupa aicinājām
vienkopus nozares speciālistus, runājām ar slimnīcām un centāmies saprast, kas ir galvenie problēmu cēloņi un kādā veidā šīs
problēmas var atrisināt.

Kādas šobrīd ir deputātu grupas prioritātes?
Problēmu, kurām nepieciešams risinājums, ir ļoti daudz, taču,
lai kaut ko sasniegtu, nevaram risināt visu vienlaikus. Mums ir
vajadzīgi daži, bet precīzi mērķi.
Eiropas Vēža misijas padome, kurā darbojas arī pārstāvis no Latvijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ārstniecības padomes Zinātniskās darbības galvenais speciālists, profesors Mārcis Leja, ir veikusi ļoti
lielu darbu vēža izpētē un izstrādājusi rekomendācijas, kā rīkoties,
lai maksimāli efektīvi panāktu uzlabojumus onkoloģijas jomā.
Mēs esam iepazinušies ar šīm rekomendācijām un pauduši vēstulē
atbalstu.
Deputātu grupa ir vienisprātis, ka tuvākajos gados kā prioritāte jāizvirza:
• Finansējuma palielināšana medicīnas personālam. Tas tiešā
veidā skar arī pacientus, jo mediķu trūkums rada rindas uz pakalpojumu pieejamību. Valsts var nodrošināt ķīmijterapiju, bet ja

Lai apvienotu spēkus un onkoloģijas pacientu aizstāvību Latvijā
paceltu jaunā līmenī, Latvijas onkoloģijas pacientu organizācijas apvienojušās Onkoaliansē, kuras galvenais
uzdevums ir uz pierādījumiem balstīta pacientu aizstāvība. Mēs strādājam tikai ar uzticamiem un drošiem
informācijas avotiem, cīnāmies ar
Olga Valciņa,
viltus ziņām un pseidozinātni.
Onkoalianses
Mūsu uzdevums ir ne tikai identifidibinātāja
cēt problēmu, bet arī piedāvāt tās risinājumu. Esam pārliecināti, ka katrs pacients ir pelnījis skaidru,
saprotamu un uzticamu informāciju par savu slimību, vienlīdzīgu piekļuvi zālēm un tehnloģijām, augstu diagnostikas un
ārstniecības kvalitāti un specializētu multidiscpilināru aprūpi, kurā pacients ir iesaistīts ikkatra lēmuma pieņemšanā.

Onkoalianses pamatprincipi:
I. Pacients ir pirmajā vietā
II. Risinājumi, nevis problēmas
III. Dati, nevis viedokļi
IV. Kurš tad, ja ne mēs

Kontaktinformācija:
onkoalianse@inbox.lv
@ONKOALIANSE
+371 29164882
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TRĪSKĀRŠI NEGATĪVS KRŪTS VĒZIS TUVPLĀNĀ

Krūts vēža
ārstēšanas taktika un izveseļošanās prognoze
ir atkarīga ne
vien no tā, kurā
stadijā vēzis ir
atklāts, bet arī
no tā, kāds ir tā
tips. Par agresīvāko vēža tipu
tiek uzskatīts trīskārši negatīvs krūts vēzis. Kāpēc tas visgrūtāk pakļaujas ārstēšanai un kas var palīdzēt to atklāt ātrāk,
stāsta RAKUS Latvijas Onkoloģijas centra onkoloģe – ķīmijterapeite, LU asociētā
profesore Alinta Hegmane.

Kas atšķir dažādus krūts vēža
tipus vienu no otra?
Atšķirības starp dažādiem krūts vēža
tipiem tiek noteiktas, veicot imūnhistoloģisko izmeklējumu. Biopsijas vai operācijas
laikā paņemtais audu paraugs tiek nosūtīts
uz laboratorisko izmeklēšanu. Ārsts patologs, aplūkojot audu paraugu zem mikroskopa, nosaka, vai audzēja šūnas satur hormonreceptorus (estrogēna un progesterona
receptorus), proti, vai tas ir hormonāli jūtīgs
vai ne (HR+ vai HR-), kā arī cilvēka epidermālā augšanas faktora 2 receptorus (HER2
receptorus), proti, vai audzējs ir HER2 pozitīvs vai negatīvs (HER2 + vai HER2-) .
Atkarībā no šo receptoru atrades, krūts
vēzi iedala HR+/HER2-, HR+/HER2+,
HR-/HER2+ un HR-/HER2- jeb trīskārši
negatīvajā.

Kas raksturo trīskārši negatīvu krūts vēzi?
Kopumā šis vēža tips ir agresīvāks nekā
citi. Tas straujāk progresē, tam ir sliktāka
izveseļošanās prognoze un augstāks recidīva risks.
Tā kā trīskārši negatīvs krūts vēzis nesatur nedz hormonreceptorus, nedz HER2
receptorus, uz to nevar iedarboties nedz ar
hormonterapiju, nedz mērķterapiju.
Tomēr jāpiebilst, ka ne visi trīskārši negatīvie krūts vēži ir vienādi. Arī šī tipa ietvaros var būt audzēji, kas aug straujāk, un
audzēji, kam ir nedaudz labāka prognoze.

Kas ietekmē to, cik strauji audzējs aug?
To, cik ātri audzējs aug, nosaka divi galvenie faktori. Pirmkārt, tas atkarīgs no di-

fernciācijas pakāpes. Jo līdzīgāka vēža šūna
ir veselajai šūnai, jo tā ir mazāk agresīvāka.
Tātad, jo vēzis ir labāk diferencēts (1. vai 2.
pakāpe), jo labāka prognoze.
Otrs faktors, kas ietekmē vēža šūnu
augšanu, ir proliferācijas indekss jeb tas, cik
daudz olbaltumvielas Ki-67 atrodas šūnā.
Audzēji, kuriem Ki-67 indekss ir augsts, ātrāk dalās un kļūst lielāki.

Cik izplatīts ir šis vēža tips?
Apmēram 10 – 15% no visiem krūts
vēža tipiem ir trīskārši negatīvi. Atšķirībā
no citiem vēža tipiem, kas biežāk tiek diagnosticēti sievietēm pēc 50 gadu vecuma,
šo vēža tipu biežāk konstatē gados jaunām
sievietēm.

Kāda nozīme trīskārši negatīva
vēža gadījumā ir iedzimtībai?
Pētījumi apliecina, ka lielākā daļa no
ģenētiski pārmantotiem vēžiem ir tieši trīskārši negatīvi vēži.
Ja sievietei ir informācija par to, ka vairākiem viņas ģimenes locekļiem līdz 50
gadu vecumam bijis konstatēts krūts vai
olnīcu vēzis, būtu ieteicams veikt ģenētiskās analīzes, lai noteiktu vai viņai nav
vēzi izraisošās gēnu mutācijas. Biežākās no
tām, ko var noteikt arī Latvijā, ir BRCA1 un
BRCA2 mutācijas.
Ja sieviete ir augsta riska grupā, viņai
jau no agrāka vecuma būtu jāveic regulāra
krūšu izmeklēšana, lai vēža attīstības gadījumā atklātu to pēc iespējas agrāk.

Kāda ir Latvijā pieejamā ārstēšana
trīskārši negatīvam krūts vēzim?
Ja trīskārši negatīvs krūts vēzis tiek atklāts pirmajā stadijā, kamēr tas ir mazāks
par 5mm, dažkārt pietiek tikai ar operāciju.
Pārējos gadījumos operācijai seko ķīmijterapija. Bieži ārstēšana tiek uzsākta ar pirmsoperācijas ķīmijterapiju, tad seko operācija
un, iespējams, staru terapija.

Kādas izmaiņas būtu nepieciešamas
trīskārši negatīvā krūts vēža ārstēšanā?
Ja trīskārši negatīvs audzējs ir progresējis jeb metastazējis, jauna ārstēšanas
iespēja ir imūnterapija kombinācijā ar
ķīmijterapiju. Imūnterapija ir ārstēšanas
metode, kas izmanto paša pacienta imūnsistēmu cīņai ar audzēja šūnām. Pētījumi

rāda, ka dzīvildzes radītāji, ārstējot tikai
ar ķīmijterapiju, ir vidēji 18 mēneši, bet
ārstējot ar imūnterapiju kombinācijā ar
ķīmijterapiju 25 mēneši. (IMpassion130:
updated overall survival (OS) from a global,
randomized, double-blind, placebo-controlled, Phase III study of atezolizumab (atezo) +
nab-paclitaxel (nP) in previously untreated
locally advanced or metastatic triple-negative
breast cancer (mTNBC). Peter Schmid, Sylvia
Adams, Hope S. Rugo, Andreas Schneeweiss,
Carlos H. Barrios, Hiroji Iwata, Veronique
Dieras, Volkmar Henschel, Luciana Molinero,
Stephen Y. Chui, Amreen Husain, Eric P. Winer, Sherene Loi, and Leisha A. Emens Journal
of Clinical Oncology 2019 37:15_suppl, 10031003).
Latvijā trīskārši negatīva, metastātiska
vēža gadījumā imūnterapija pagaidām netiek kompensēta.

Vai Latvijā ir daudz pacientu, kurām ir
metastātisks, trīskārši negatīvs krūts
vēzis un būtu nepieciešama imūnterapija?
Runa nav par simtiem, bet dažiem desmitiem sieviešu. Pirmkārt, šis nav izplatītākais krūts vēža tips. Otrkārt, ne visām
pacientēm, kurām ir trīskārši negatīvs krūts
vēzis, imūnterapija strādā, jo audzējs var nebūt jutīgs pret imūnterapiju.
To, vai imūnterapija varētu tikt nozīmēta, nosaka, veicot īpašas analīzes un nosaka, veicot īpašas analīzes - PD-L1 testu. Ja
PD-L1 ekspresija ir vismaz 1% vai vairāk, ir
iespējams, ka imūnterapija kopā ar ķīmijterapiju iedarbosies.
Ja Latvijā tiks pieņemts lēmums kompensēt imūnterapiju trīskārši negatīvā krūts
vēža pacientēm, noteikti būtu jāparedz arī
finansējums testēšanai, lai noteiktu PD – L1
ekspresiju.
Ja imūnterapija tiek nozīmēta mērķtiecīgi, tā var ievērojami palielināt dzīvildzi.
Kaut arī mēs nevaram garantēt rezultātu,
mēs varam darīt labāko, lai arī trīskārši negatīvā krūts vēža pacientēm ar metastātisku krūts vēzi tiktu dota iespēja dzīvot. �
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VIENA DIAGNOZE – DAŽĀDAS TERAPIJAS
Krūts
vēzis ir viens no
biežāk sastopamajiem ļaundabīgajiem audzējiem sievietēm.
Ja Jūsu paziņu
lokā ir krūts
vēža pacientes,
iespējams, esat
dzirdējuši stāstus par to, cik
dažādi šis vēzis tiek ārstēts. Par to, kāpēc atšķiras ārstēšanas taktika un kāpēc
daži krūts vēži ir agresīvāki par citiem,
pieredzē dalās PSKUS Onkoloģijas klīnikas vadītāja, onkoloģe - ķīmijterapeite,
dr.med. Gunta Purkalne:
Dažādi krūts vēža tipi savā starpā
atšķiras pēc vairākām pazīmēm:
• Vai audzējam ir hormonu receptori;
• Vai audzējam ir HER2 receptoru pārprodukcija;
• Cik ātri vairojas audzēja šūnas.

Kāda ir dažādu krūts vēža tipu izplatība?

Hormonu receptoru nozīme
Ja audzēja šūnas lielā skaitā satur hormonu receptorus (estrogēna receptorus
(ER) un/vai progesterona receptorus (PgR)),
šādus audzējus sauc par hormonreceptoru pozitīviem. Piesaistot organismā esošo
progesteronu vai estrogēnu, vēža šūnas aug
lielāk. Aptuveni 65% pacienšu ir hormonreceptoru pozitīvas. Šo vēzi var veiksmīgi
ārstēt, izmantojot hormonterapiju, kuras
darbības būtība ir organismā producēto
hormonu darbības bloķēšana, tādējādi nomācot vēža šūnu augšanu.

Agrīns vēzis Latvijā var tikt veiksmīgi ārstēts neatkarīgi no vēža tipa, un pēc operācijas lielākā daļa pacientu atkal ir veselo grupā.
Attiecībā uz agrīni atklāta krūts vēža ārstēšanu mēs neatpaliekam no citām ES valstīm, un mums ir pieejama nepieciešamā
terapija.
Grūtības rodas tad, kad audzēji progresē jeb rodas metastāzes. Vissliktākajā situācijā šobrīd ir pacientes ar trīskārši negatīvo vēzi, kurš ir progresējis, jo pasaulē
šādos gadījumos izmanto imūnterapiju,
kas Latvijā netiek kompensēta.

HER2 nozīme

Kā tiek noteikta terapijas izvēle?

HER2 (no angļu valodas - human epidermal growth factor receptor 2) ir ir gēns,
kas producē proteīnu, un tas savukārt ietekmē šūnu augšanu. Ja vēža šūnas lielā daudzumā satur HER2 receptorus, to sauc par
HER2 pozitīvu vēzi. Audzēji, uz kuru šūnu
virsmas ir ļoti daudz šo īpašo receptoru, aug
straujāk un ir agresīvāki. HER2 receptoru
pārprodukciju novēro 15-20% pacienšu.

Pēc izmeklējumu veikšanas un diagnozes noteikšanas tiek sasaukts ārstu
konsīlijs, kas, izvērtējot pacienta vēža tipu
un citus veselības rādītājus, nosaka individuāli piemērotāko terapiju.
Ja pacientei, kurai konstatēts krūts vēzis, ir informācija par to, ka arī kādai no
viņas dzimtas sievietēm bijusi šī saslimšana, viņai tiek apmaksātas ģenētiskās ana-

Krūts audzēji tiek iedalīti 4 tipos.
Atkarībā no audzēja specifikas atšķiras ne vien ārstēšanas taktika, bet arī
ārstēšanas prognoze. Lumināls A –
vislabākā prognoze. Trīskārši negatīvs
– vissliktākā prognoze.
1) Lumināls A. Šis audzēja tips satur
hormonu receptorus, bet nesatur HER2 un
ir novērots aptuveni 70% no visiem krūts
vēža tipiem. Lumināls A ir audzējs ar vislabāko prognozi un dzīvildzes rādītajiem,
jo tas aug salīdzinoši lēni. Vairumā gadījumu pacienti var saņemt tikai hormonterapiju, kurai parasti ir mazāk blakņu.
Taču, ja ir papildus riski, var tikt pievienota arī ķīmijterapija.

2) Lumināls B. Šis audzēja tips satur hormonu receptorus, bet atkarībā no
HER2 radītājiem iedalās 2 apakštipos. Ir
audzēji, kas satur HER2 (HER2 pozitīvi
audzēji) un audzēji, kas nesatur HER2
(HER2 negatīvi audzēji). HER2 pozitīviem audzējiem tiek lietota ķīmijterapija
+ mērķterapija + hormonterapija. HER2
negatīviem audzējiem tiek lietota ķīmijterapija + mērķterapija. Luminālam B ir
sliktāka prognoze un dzīvildzes rādītāji
nekā Luminālam A.

Latvijā nav apkopota precīza informācija par to, cik izplatīts ir katrs no krūts
vēža tipiem, bet kopumā aina līdzīga kā
citviet pasaulē.

līzes, lai noskaidrotu, vai gadījumā vēzis
nav saistīts ar izmaiņām BRCA gēnos.
BRCA gēna mutācijas tiek noteiktas
arī pacientēm ar trīskārši negatīvu krūts
vēzi, jo pētījumos ir pierādīts, ka šī vēža
tipa pacientēm, daudz biežāk kā pacientēm ar citiem tipiem, ir konstatētas mutācijas šajā gēnā.
Mutācijas ir svarīgi noteikt, jo to gadījumā ir nepieciešama nedaudz atšķirīga
ārstēšanas taktika. Pacientēm ar BRAC
mutāciju ķīmijterapijā tiek lietoti platīngrupas medikamenti, kas citiem krūts
audzējiem tiek lietoti reti.
Šobrīd vairākas ģenētiskās analīzes, kas
nosaka vēža šūnu mutācijas, var veikt tikai
par maksu, taču ir cerība, ka nākotnē molekulārā diagnostika varētu kļūt pieejamāka.

Kas ir BRCA gēns?

Dažādu krūts vēža tipu
ārstēšanas iespējas Latvijā

3) HER2 receptorpozitīvs. Šis audzēja
tips nesatur hormonu receptorus, bet satur
HER2 receptorus pārmērīgā daudzumā.

Gēna nosaukums cēlies no angļu valodas un apzīmē krūts vēzi (BReast CAncer).
Tie ir gēni, kas ir saistīti ar krūts un olnīcu
vēža veidošanās risku. Latvijā tika veikts
pētījums, kurā noskaidrojās, ka mūsu iedzīvotājiem 80 procenti no visiem pārmantotā
krūts un olnīcu vēža gadījumiem saistīti ar
divām noteiktām mutācijām gēnā BRCA1.

Jābūt līdzvērtīgai attieksmei
pret visām vēža pacientēm
Neviena sieviete nav pasargāta no tā, ka
viņai ir kāda no agresīvajām vēža formām.
Sieviete var būt regulāri apmeklējusi profilaktiskās pārbaudes, un viņai, iespējams,
vēzis ir ticis atklāts agrīni un veiksmīgi
ticis ārstēts, taču nekad nav garantijas, ka
pēc dažiem gadiem tas neatgriezīsies.
Ir svarīgi veicināt profilaksi, aicināt sievietes ieklausīties savā ķermenī
un regulāri apmeklēt ārstus, taču tikpat
svarīgi ir neaizmirst par tām pacientēm,
kuras nonākušas ļoti smagā stāvoklī, un
no medikamentu pieejamības ir atkarīga
viņu dzīvība. Šīs sievietes ne pie kā nav
vainīgas, viņām vienkārši nav paveicies.
Arī viņas ir ir pelnījušas iespēju saņemt
nepieciešamo ārstēšanu, jo ir vajadzīgas
savām ģimenēm un valstij. �
Tā kā šis audzēja tips ir HER2 pozitīvs, tas
aug ātrāk un ir agresīvs. Šiem pacientiem
neder hormonterapija, bet der HER2 mērķterapija un ķīmijterapija. Mērķterapija
iedarbojas tieši uz HER2 proteīniem.
4) Trīskārši negatīvs. Nesatur hormonu receptorus un nav HER2 receptoru
pārprodukcijas. Viens no agresīvākajiem
audzēju tipiem, ātri progresē. Novērots
aptuveni 12% no visiem vēža tipiem. Šīs
pacientes tiek ārstētas ar ķīmijterapiju.
Šobrīd pasaulē pacientēm, kam konstatēts trīskārši negatīvs krūts vēzis un tas ir
progresējis, ir pieejama arī imūnterapija.
Latvijā tā diemžēl vēl netiek kompensēta.
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MAMOGRĀFIJA UN ULRASONOGRĀFIJA.

KĀDAS IR KATRAS METODES PRIEKŠROCĪBAS?
Krūts audus
var izmeklēt ar
vairākām
metodēm.
Katrai
no tām ir savas
priekšrocības un
trūkumi, tāpēc
vislabākais rezultāts sasniedzams,
šīs metodes kombinējot. Par to,
kādas ir jaunākās tendences krūšu profilaktiskajā un diagnostiskajā izmeklēšanā
un kāda ir izmeklējumu pieejamība Latvijas pacientēm, stāsta RAKUS virsārsts
mamoloģijā Ilze Eņģele.

Ar kādām metodēm tiek veikta
krūšu izmeklēšana?
Mamogrāfija ir krūšu izmeklēšana ar
zemas intensitātes rentgena stariem. Šī ir
primārā un visbiežāk izmantotā metode tieši
profilaktiskajās pārbaudēs.
Ultrasonogrāfija ir krūšu izmeklēšana,
izmantojot augstfrekvences skaņu viļņus –
ultraskaņu.
Ultrasonogrāfija parasti tiek izmantota
kā papildu izmeklējuma metode gadījumos,
ja krūšu dziedzeri ir ļoti blīvi, un mamogrāfijā nevar redzēt izmaiņas krūtīs. Šī metode
biežāk tiek ieteikta gados jaunām sievietēm.
Magnētiskā rezonanse ir izmeklējums,
kurā tiek izmantots magnētiskais lauks un
radioviļņi. Šī metode tiek rekomendēta gadījumos, ja sievietei jau konstatēts krūts vēzis un nepieciešama precīzāka informācija
par audzēja izplatību.

Kāpēc profilaktiski krūtis tiek
izmeklētas tieši ar mamogrāfiju?
Mamogrāfija kā primārā krūšu izmeklēšanas metode tiek izmantota profilaktiskas jeb skrīninga izmeklēšanas etapā, lai
agrīni atklātu ļaundabīgas pārmaiņas krūtīs, tādējādi samazinot mirstību no krūts
vēža. Pētījumos ir pierādīts, ka efektīvas
skrīninga programmas samazina mirstību
no krūts vēža līdz pat 60 % . Mamogrāfijas jutību jeb sensitivitāti nosaka piena
dziedzeru anatomiskās īpatnības jeb dziedzeraudu blīvums, ko radioloģiski pēc BIRADS klasifikācijas sistēmas iedala iedala
četrās kategorijās: A, B, C, D. Zema blīvuma dziedzeraudi (A un B kategorija) ir ar
augstu mamogrāfijas izmeklējuma jutību,
savukārt blīvi dziedzeraudi ( C un D kategorija) ir ar zemāku jutību, tāpēc blīvu
dziedzeraudu izvērtēšanai nereti iesaka
papildus veikt arī ultrasonogrāfijas izmeklējumu.
Mamogrāfijā izmantotais rentgena starojums ir ļoti neliels, tāpēc noteikti nebūtu
jāuztraucas par mamogrāfijas izmeklējuma
kaitīgumu.
Kas ir diagnostiskā krūšu izmeklēšana?
Diagnostisku krūšu izmeklējumu veic
sievietēm, kurām ir sūdzības, vai skrīninga
mamogrāfijas izmeklējumā ir konstatētas
pārmaiņas, kas prasa padziļinātu izmeklēšanu. Diagnostisku krūšu izmeklēšanu veicam arī sievietēm pēc krūts vēža ārstēšanas
1 reizi gadā.

Kāpēc krūtis nepieciešams izmeklēt
ar dažādām metodēm?
Katra metode iedod noteiktu informāciju, taču neviena no tām nav pati pilnība. To,
ko var redzēt mamogrāfijā, ne vienmēr var
redzēt ultrasonogrāfijā un otrādi. Arī magnētiskā rezonanse, neskatoties uz to, ka ir
vissensitīvākā metode, nevar parādīt to, ko
var parādīt citas metodes.
Informācija kā puzles gabaliņi tiek salikta kopā no katra izmeklējuma, tāpēc ir
ļoti svarīgi, lai ārsts, kurš veic kādu no izmeklējumiem, redz arī citu izmeklējumu
attēlus. Kaut kas, protams, pārklājas, taču
katra izmeklējumu metode sniedz arī unikālu informāciju.
Vai sievietēm Latvijā tiek veikta kombinēta
diagnostiska krūšu izmeklēšana?
Sievietēm, kuras veic diagnostisko mamogrāfiju, piemēram, sievietēm pēc kombinētas terapijas, Latvijas Onkoloģijas centrā,
mēs lūdzam uzkavēties un sagaidīt rezultātus.
Ja mamogrāfijas attēlā nav nekādu izmaiņu,
papildu izmeklējumi netiek veikti. Taču, ja
mamogrāfijā redzam ko aizdomīgu vai iespējamās izmaiņas nav pietiekami labi saskatāmas, mums ir iespēja tajā pašā dienā pārbaudīt
sievieti ar citām izmeklēšanas metodēm –
sonogrāfiju, tomosintēzi, kompresiju ar palielinājumu vai kādu citu papildu izmeklēšanu, tādējādi nodrošinot multimodālo pieeju,
kurā tiek kombinētas vairākas izmeklējumu
metodes.
Diemžēl ikdienā bieži sastopamies ar sieviešu neiecietību. Viņas mēdz ļoti asi uztvert
lūgumu uzgaidīt. 			
>>>>>>

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES, KURAS NODROŠINA KRŪTS VĒŽA PROFILAKTISKO IZMEKLĒJUMU (SKRĪNINGA MAMMOGRĀFIJU)
Ārstniecības iestādes nosaukums

Adrese
Rīgas nodaļa

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca, Latvijas onkoloģijas centrs, VSIA
Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca, VSIA
Latvijas jūras medicīnas centrs, A/S
Medicīnas sabiedrība „ARS”

Veselības centru apvienība, AS

Dziedniecība, SIA

Hipokrāta iela 4, Rīga

tālr. 67000610

Pilsoņu iela 13, Rīga

tālr. 67069280

Patversmes iela 29, Rīga
Skolas iela 5, Rīga
J.Asara iela 3, Rīga
A. Saharova iela 16,
Lāčplēša iela 38, Rīga
Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga
Slokas ielā 26, Jūrmala
Rušonu iela 15, Rīga
F.Sadovņikova iela 20, Rīga
Vienības gatve 109, Rīga
Valdeķu iela 65, Rīga
Buļļu iela 9, Rīga

Veselības centrs 4, SIA
Možums - 1, firma, SIA
Vidzemes slimnīca, SIA
Madonas slimnīca,
Madonas novada pašvaldības SIA
Limbažu slimnīca, SIA
SIA “Alūksnes primārās veselības
aprūpes centrs”

Tālruņa nr.

Ārstniecības iestādes nosaukums
Adrese
Latgales nodaļa
Rēzeknes slimnīca, SIA
Veselības centru apvienība, AS

Tālruņa nr.

18. novembra iela 41, Rēzekne

tālr. 68805050

Arhitektu iela 12, Daugavpils

tālr. 67799977;
65441226

Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA

Viestura iela 5, Daugavpils

tālr. 65422419

tālr. 67201006; 67201016;
66929750

Ludzas medicīnas centrs, SIA

18.Novembra iela 17, Ludza

tālr. 65707093

tālr. 67799977
tālr. 67799977; 67284981
tālr. 67799977; 26135455
tālr. 67760077; 29427378
tālr. 67131313
tālr. 67131313
tālr. 67131316
tālr. 67676731

Jelgavas Pilsētas slimnīca, SIA

tālr. 67889000

tālr. 67131311

K.Barona iela 117, Rīga
tālr. 67847105; 67847100
Grebenščikova iela 1, Rīga tālr. 67847100, 67144031,
67144046, 29296313
Bruņinieku iela 8, Rīga
tālr. 67273435; 67271234
Vidzemes nodaļa
Jumaras iela 195, Valmiera tālr. 64202601, 64202603

Zemgales nodaļa
Brīvības bulvāris 6, Jelgava

tālr. 63030136

Jelgavas poliklīnika, SIA

Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava

tālr. 63022101;
63084512

Bauskas slimnīca, SIA

Dārza iela 7/2, Bauska,

tālr. 63923174

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA

Ādama iela 2, Dobele

tālr. 63722407

Bērzu iela 5, Aizkraukle

tālr. 65133870;
65133875

Slimnīcas iela 2, Ogre

tālr. 22307203

Aizkraukles slimnīca, SIA
Ogres rajona slimnīca, SIA

Kurzemes nodaļa
Talsu veselības centrs, SIA
Ventspils poliklīnika, Pašvaldības SIA
Vizuālā diagnostika, SIA

V. Ruģēna iela 4, Talsi
Raiņa iela 6, Ventspils
Aizputes iela 22, Kuldīga
Slimnīcas iela 3, Saldus

tālr. 27748740;
63223366
tālr. 63622131
tālr. 63374025;
29100074
tālr. 63821100;
26339991

Rūpniecības iela 38, Madona

tālr. 64860586

Klostera iela 3, Limbaži

tālr. 29637574

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA

Inženieru iela 60, Ventspils

tālr. 63624665

Vidus iela 1, Alūksne

tālr. 64322482

Liepājas reģionālā slimnīca, SIA

Slimnīcas iela 25, Liepāja

tālr. 63403231
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<<<<<< Jā, reizēm nākas gaidīt stundu vai divas,
taču tā ir normāla prakse arī Eiropas klīnikās, tāpēc es gribu aicināt sievietes būt saprotošām un novērtēt viņām sniegto iespēju
veikt papildu izmeklējumus tajā pašā dienā.
Ar ko krūšu izmeklēšana ar jauno
diagnostisko mamogrāfijas iekārtu
atšķiras no iepriekš veiktās?
Standarta mamogrāfija ir krūšu rentgenoloģiska izmeklēšana, kurā tiek iegūti divdimensiju attēli, kas ir pamata izmeklējums
piena dziedzeriem gan skrīninga, gan diagnostiskās izmeklēšanas etapā. Mamogrāfija
ar tomosintēzi ir padziļināta krūšu dziedzeru izmeklēšana, kas ļauj iegūt trīsdimensiju
attēlus un izmeklēt krūts audus ļoti plānos
slāņos.
Vēl viens diagnostiskās mamogrāfijas
izmeklējums ir mamogrāfija ar kontrastvielu. Tā ir pavisam jauna un moderna
metode un pagaidām nekur citur Baltijā
nav pieejama kā vien Latvijas Onkoloģijas
centrā. Šis izmeklējums tiek veikts, ja pacientei jau ir noteikta onkoloģiska saslimšana un nepieciešams atklāt reālo audzēja
izplatību.
Kāpēc profilaktiskajās pārbaudēs netiek
veikta padziļināta krūšu izmeklēšana?

Katram izmeklējumam ir savas noteiktas
indikācijas. Nav pilnīgi nekādas vajadzības
profilaktiski veikt tomosintēzi vai mamogrāfiju ar kontrastvielu. Skrīninga etapā informācija, ko sniedz parastais mamogrāfs, ir
pilnīgi pietiekama. Ja radīsies kādas aizdomas, sieviete tāpat nonāks līdz diagnostiskajai mamogrāfijai.
Kad jāsāk pārbaudīt krūtis?
• Ja nav nekādu sūdzību
• Ja esi jaunāka par 40 gadiem un Tev nav
riska faktoru, pietiek ar krūšu pašizmeklēšanu;
• Ja esi vecumā no 40 – 50 gadiem, tiek rekomendēts uzsākt regulāru, profilaktisku krūšu
izmeklēšanu, reizi 1.5 gados, veicot mamogrāfiju. Šajā vecumposmā netiek izsūtīts uzaicinājums veikt bezmaksas
profilaktisku izmeklēšanu, bet ar ārsta, piemēram, ģimenes ārsta nosūtījumu krūšu
izmeklēšanu var veikt par valsts kvotām,
maksājot vien pacienta līdzmaksājumu.
• Ja esi vecumā no 50 – 69 gadiem, mamogrāfija būtu jāveic reizi 2 gados. Šajā vecumposmā par izmeklējumiem nav jāmaksā,
jo tos sedz valsts.
• Ja esi vecumā virs 69 gadiem, būtu vēlams turpināt veikt regulāru mamogrāfiju
reizi 2 gados.

• Ja ir sūdzības vai esi riska grupā
• Ja esi jaunāka par 40 gadiem un vairāk
kā diviem taviem pirmās pakāpes asinsradiniekiem bijis krūts vai olnīcu vēzis, vai arī tev
ir noteiktas gēnu BRCA1 vai BRCA2 mutācijas vai ir bijusi krūšu kurvja staru terapija,
tiek uzskatīts, ka esi augsta riska grupā. Tad,
sākot no 25 – 30 gadu vecuma, 1 reizi gadā
būtu ieteicama magnētiskā rezonanse ar kontrastvielu un pēc ārsta ieskatiem arī regulāra
mamogrāfija kombinācijā ar sonogrāfiju.
• Neatkarīgi no vecuma, gadījumos, kad
parādās kādas sūdzības (veidojumi krūtīs
vai padusēs, izdalījumi no krūtsgaliem, ievilkti krūtsgali, krūšu formas vai citas vizuālas izmaiņas), ir jādodas pie ģimenes ārsta,
kurš nosūtīs uz diagnostisko mamogrāfiju.
Cik izmaksā mamogrāfijas veikšana
par saviem līdzekļiem?
Mamogrāfiju var veikt gan privātos veselības centros, gan valsts slimnīcās, tāpēc cenas
ir ļoti dažādas. Ja esat jaunāka par 50 gadiem
vai vecāka par 69 gadiem un Jūsu ģimenes
ārsts vai ginekologs uzskata, ka mamogrāfiju
būtu lietderīgi veikt un iedod nosūtījumu, tā
Jums izmaksās pāris eiro. Ja Jums nav nosūtījuma, šis izmeklējums izmaksā, sākot no 2030 eiro līdz pat 60 eiro. �

PSKUS KRŪTS SLIMĪBU CENTRS PIEDĀVĀ PLAŠU PAKALPOJUMU KLĀSTU
2019. gada nogalē Paula Stradiņa
Klīniskās
universitātes slimnīcas
paspārnē
tika atklātas jaunās Krūts Slimību
centra telpas, kurās pacienti var saņemt plašu pakalpojumu klāstu no
labākajiem nozares profesionāļiem. Par to,
kādus pakalpojumus piedāvā Krūts slimību centrs un kāpēc bija nepieciešama šāda
centra izveide, stāsta Krūts slimību centra
vadītājs, Dr.med. Arvīds Irmejs.
Kāpēc tika izveidots specializēts
krūts slimību centrs?
Pirmie krūts slimību centri (angļu val. –
breast units) tika atklāti Rietumos pagājušā
gadsimta 80. – 90. gados. Pieaugot saslimstībai ar krūts vēzi, radās nepieciešamība
veidot profesionāļu komandas, lai visi nepieciešamie izmeklējumi, konsultācijas un
ārstēšana pacientiem būtu pieejama vienkopus. Arī mēs, sekojot citu valstu pieredzei, 2008. gadā nodibinājām pirmo krūts
slimību centru Latvijā.
Kopš 2019. gada nogales esat jaunās
telpās. Kas palīdzēja piepildīt šo mērķi?
Ilgu laiku darbojāmies telpās, kas nebija
īsti piemērotas pieaugošajai pacientu plūsmai. Gaiteņi bija šauri, un tajos nevarēja
uzturēties liels cilvēku skaits. Nu jau gandrīz gadu mums ir jaunas, pietiekami plašas
telpas, kuras izdevās izremontēt un iekārtot,
pateicoties kompānijas „AVON Cosmetics”
ziedojumam 20 000 eiro apmērā.

Turklāt „AVON Cosmetics” ziedoja līdzekļus ne vien remontam, bet arī jaunas
ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei.
Kādus pakalpojumus var saņemt
Krūts slimību centrā?
Krūts slimību centrs piedāvā ļoti plašu
pakalpojumu klāstu, ietverot gan diagnostiku, gan ārstēšanu un rekonstruktīvo ķirurģiju.
Uz vietas Krūts slimību centra telpās var
saņemt krūts ķirurgu un plastikas ķirurgu
konsultācijas. Būtisku atbalstu pacientiem
nodrošina Krūts slimību centra medmāsas, kuras veic ne vien praktisko darbu,
piemēram, brūču pārsiešanu, bet pilda arī
koordinējošo funkciju, palīdzot pacientiem
noskaidrot nepieciešamo informāciju par
turpmāko ārstēšanu, un sniedz psihoemocionālo atbalstu.
Kaut arī izmeklējumi un operācijas notiek ari citās PSKUS telpās, Krūts slimību
centrs ir sākumpunkts, kur pacienti nonāk
pēc tam, kad ģimenes ārsts viņus ir nosūtījis
uz mamogrāfiju un papildu izmeklējumiem.
90% no pacientu plūsmas notiek caur krūts
ķirurgu, kurš tālāk sadarbojas ar citiem speciālistiem - onkologiem - ķīmijterapeitiem,
patologiem, radiologiem un ģenētiķiem.
Stradiņa slimnīcas krūts multidisciplinārā komanda piedāvā:
• Diagnostiskos izmeklējumus - krūts dziedzeru ultrasonogrāfiju, mamogrāfiju, magnētisko rezonansi, stereotaktisko biopsiju.
• Iespēju konsultēties Pārmantotā vēža
kabinetā un veikt ģenētiskus izmeklējumus,
ja ir aizdomas, ka vēzis ir pārmantots. Padziļināta ģenētiska izmeklēšana iespējama
sadarbībā ar ģenētiķiem Bērnu klīniskajā
universtātes slimnīcā.

• Pilnu krūts vēža un labdabīgo operāciju spektru, ieskaitot krūti un padusi saudzējošas operācijas
• Krūts rekonstruktīvās operācijas (piemēram, implantu ievietošanu).
Reizēm pacienti atliek vizītes pie
ārsta, baidoties par augstajām
izmaksām. Vai par Krūts slimību
centra sniegtajiem pakalpojumiem
maksā pats pacients vai valsts?
Ja ir ģimenes ārsta nosūtījums, par ārstu
konsultācijām un izmeklējumiem jāmaksā
tikai pacienta nodeva. Operāciju izmaksas
sedz valsts. Pagaidām maksas pakalpojums
ir krūšu implantu ievietošana, taču mēs ceram, ka no nākamā gada arī šo pakalpojumu
varētu apmaksāt valsts. Šobrīd šis jautājums
ir Veselības ministrijas dienaskārtībā.
Par profilaktisko mamogrāfiju vecumā
no 50 – 69 gadiem nav jāmaksā, to skrīninga programmas ietvaros sedz valsts. Taču
jaunākās vadlīnijas iesaka profilaktisko
mamogrāfiju sākt veikt jau 45 vai pat 40
gadu vecumā. Ja sieviete vēl nav sasniegusi
50 gadu vecumu, bet vēlas pārbaudīt savas
krūtis, viņa to var veikt par saviem līdzekļiem, kas nepārsniedz 10 eiro.
Atsaucība krūšu skrīningam joprojām nav
pietiekami augsta. Ko Jūs teiktu sievietēm,
kuras šaubās par mamogrāfijas lietderību?
Varu tikai vēlreiz atgādināt, ka rūpes par
veselību ir mūsu katra atbildība, un neviens
cits to nevar izdarīt mūsu vietā. Ir svarīgi būt
fiziski aktīvam un veselīgi ēst, tomēr mēs nevaram sevi pilnībā pasargāt no visa neveselīgā. Mēs arī nezinām, ko slēpj mūsu gēni, tāpēc
ir regulāri jāveic profilaktiskās pārbaudes. �
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LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRĀ DIVAS JAUNAS DIAGNOTIKAS IEKĀRTAS
No šī gada RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrā ir pieejamas divas jaunas iekārtas – moderns,
augstas izšķirtspējas mamogrāfs un stereotaktiskās biopsijas izmeklējumu iekārta. RAKUS
virsārste mamoloģijā Ilze Eņģele, kura jaunās
iekārtas jau izmēģinājusi praksē, atzīst, ka šis ir
ievērojams solis krūts vēža diagnostikas attīstībā. Tagad izmeklējumi ir ne vien precīzāki, bet
biopsijas gadījumā arī saudzīgāki pacientēm.
Kad tika iegādāts jaunais mamogrāfs?
Mamogrāfijas iekārtu slimnīca iegādājās 2019.
gadā, taču sākumā bija jāveic uzstādīšana, testēšana
un speciālistiem, kas ar to strādā, bija jāiziet apmācība. Pacientes ar jauno mamogrāfu sākām izmeklēt 2020. gada sākumā.
Kādas diagnostikas iespējas tas sniedz?
Jaunajam mamogrāfam ir ļoti augsta izšķirtspēja, augstākā kāda šobrīd vispār ir pieejama tirgū.
Diagnostikas etapā tas ļauj iegūt daudz precīzākus
attēlus. Ar jauno iekārto varam veikt tomosintēzi,
kā arī mamogrāfiju ar kontrastvielu.
Tomosintēze ir padziļināta krūšu dziedzeru izmeklēšana, ko parasti izmanto, ja ir kādas neskaidrības un nepieciešams precizēt diagnozi. Tomosintēzes laikā krūšu audi tiek izmeklēti ļoti plānos
slāņos jeb tādās kā „šķēlēs”, un šis izmeklējums ļauj

aplūkot krūšu audus nevis 2D, bet 3D attēlā.
Savukārt mamogrāfija ar kontrastvielu ir jauns
un ļoti moderns izmeklējums, kas tiek veikts etapā,
kad pacientei jau ir bijusi biopsija un ir pierādīta onkoloģiska saslimšana. Tā kā audzēji intensīvi aug, tie
tiek arī pastiprināti apasiņoti. Ievadot kontrastvielu,
var ieraudzīt, vai un kur šī apasiņošana ir vislielākā.
Cik pacientes dienā varat izmeklēt un vai
uz izmeklējumiem veidojas rinda?
Ar jauno mamogrāfu dienā varam izmeklēt
apmēram 25 pacientes. Tā kā joprojām strādājam
arī ar veco mamogrāfu, šobrīd varam paņemt visus
Latvijas Onkoloģijas centra pacientus, un garas rindas neveidojas.
Vai ar šo mamogrāfu var veikt arī valsts apmaksātās
krūts vēža profilaktiskās pārbaudes?
Jaunais mamogrāfs galvenokārt paredzēts diagnostiskajai mamogrāfijai, kad pacientei jau ir konstatēts krūts vēzis vai ir aizdomas par audzēju.
Tām pacientēm, kuras ierodas uz profilaktisko
krūšu pārbaudi jeb skrīningu, nebūtu jāapvainojas, ja viņas tiek pārbauditas ar veco iekārtu, nevis
jauno. Kaut arī vecajam mamogrāfam nav tik liela
izšķirtspēja un papildu funkcijas, kādas ir jaunajam
mamogrāfam, krūšu profilaktisko skrīningu veikšanai tas ir pilnībā piemērots un atbilst Eiropas un

Amerikas vadlīnijām.
Pie jau apstiprinātas diagnozes vajadzīgi ļoti
smalki izmeklējumi, bet profilaktiskām pārbaudēm
pietiek ar visvienkāršāko mamogrāfiju. Ja kaut kas
būs nepieciešams papildus, sieviete tāpat tiks izmeklēta ar jauno mamogrāfu.
Profilaktiskos izmeklējumus ar jauno mamogrāfu veicam tajos gadījumos, ja sievietei kādreiz
bijis krūts vēzis un tagad viņa nāk uz novērošanu.
Kādus izmeklējumus var veikt ar jauno
stereotaktiskās biopsijas izmeklējumu iekārtu?
Ar šo iekārtu mēs varam veikt biopsiju rentgena kontrolē. Ar vakuuma palīdzību no ļoti precīza
krūts apgabala tiek izņemti audu paraugi.
Agrāk bija jāveic diagnostiskas operācijas, kuru
laikā ķirurgam nācās meklēt audzēju gluži kā adatu siena kaudzē. Daudzkārt šīs operācijas bija deformējošas, jo nācās izņemt lielu daudzumu krūts
audu, tāpēc sievietes mēdza no tām atteikties. Ar
jauno biopsijas iekārtu izmeklējumi ir daudz saudzīgāki.
Gribas cerēt, ka, pateicoties jaunajam mamogrāfam un biopsijas iekārtai, krūts vēža diagnostika
kļūs vēl agrīnāka un būs arvien vairāk sieviešu, kas
varēs iztikt tikai ar operāciju, izvairoties no ķīmij
terapijas, kas rada nopietnas blaknes un valstij izmaksā ļoti dārgi. �

Kampaņu “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” atbalsta biedrība “Vita”, Latvijas Onkologu asociācija un Latvijas Basketbola savienība
Avīze tapusi, pateicoties “Roche Latvija” un “TENA” atbalstam
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Jautājumi un atbildes par vēzi un tā ārstēšanu www.onko.lv

Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV 1001,
tālr. 67039831, e-pasts: riga.info_latvija@roche.com

www.pārbaudikrūtis.lv

