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Diennakts aptiekas Latvijā

Latvijas aptieka 18
Rīgas gatve 5, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164

Tālr. 20222373 ilma18@eaptieka.lv

Cēsu Centra aptieka
Vienības laukums 2A, Cēsis, 
Cēsu novads, LV-4101

Tālr./fakss 64107158 zales.cesis@e-apollo.lv

Aptieka “Dziednieks”
Ģimnāzijas iela 23, Daugavpils, 
LV-5401

Tālr./fakss 65422701 dziednieks.aptieka@apollo.lv

BENU aptieka-27 
Aleksandra Čaka iela 104, Rīga, 
LV-1011

Tālr./fakss 67314211 benu.6027@benu.lv

Aptieka „Baltā Baznīca” Baltāsbaznīcas iela 15, Rīga, LV-1021
Tālr. 67340033
Fakss 67343716

baltfarm.bb@gmail.com

Kamēlijas aptieka Brīvības iela 74-26, Rīga, LV-1011
Tālr. 20377466
Fakss 67869026

aptieka5490@aptiekasf.lv

A Aptieka 1 Brīvības gatve 230-1, Rīga, LV-1039
Tālr. 67553368
Fakss 67801178

aptieka1@apothekas.lv

Nometņu aptieka Parādes iela 12A, Rīga, LV-1016 Tālr./fakss 67430415
baltfarm_sklad@inbox.lv 
baltfarm_n@inbox.lv

Salnas aptieka Ulbrokas iela 7, Rīga, LV-1021 Tālr./fakss 67176060 baltfarm_salnas@inbox.lv

Jaunā Torņakalna 
aptieka

Vienības gatve 49, Rīga, LV-1004 Tālr. 20377604 aptieka5372@aptiekasf.lv

Centra aptieka 
Elizabetes iela 8, Tukums, 
Tukuma novads, LV-3101

Tālr. 63125695 
Fakss 63126803

centra@aptinfo.lv

BENU aptieka 29 Ganību iela 8, Ventspils, LV-3601
Tālr. 63625513
Fakss 63625546

benu.6029@benu.lv

Zilupes aptieka un Ko
Brīvības iela 11, Zilupe, 
Zilupes novads, LV-5751

Tālr. 65725371
Fakss 65707263

marinaisharakovai@e-apollo.lv
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Algoloģija / sāpju ārstēšana

Acis / optika / acu veselība

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Vai tā izpaužas acu nogurums?

Man ir 30 gadi. Vairākas dienas acīs ir tāda sajūta, it kā būtu par stingru uzvilktas brilles. Reibst acīs un nevar sakoncentrēt skatienu. Īpaši 
grūti, ja strauji pārvirzu skatīšanās attālumu un mainu virzienu. Vai tas ir no noguruma vai spiediena acīs, vai tam var būt cits iemesls?

Atbild oftalmoloģe GUNTA BLEZŪRA-ŪDRE, „Latvijas Amerikas Acu centrs”, SIA
Ilgstoši strādājot tuvumā, var parādīties akomodācija jeb redzes koncentrēšanas traucējumi, kuri izpaužas ar redzes miglošanos, acs 
sāpīgumu un grūtībām koncentrēt skatienu. Akomodācijas traucējumi var rasties arī tad, ja cilvēkam nepieciešama briļļu korekcija, bet tā 
netiek lietota. Lai noskaidrotu sūdzību iemeslu, jāvēršas pie acu ārsta.
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Atbildīgā iestāde, kura veic ārsta darba kvalitātes (piemēram, 
aizdomas par nepareizu vai nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai 
ārstēšanu) izvērtējumu, ir Veselības inspekcija. Veselības inspekcija 
gadījuma izskatīšanu uzsāk, saņemot personas rakstveida iesnie-
gumu par problēmu. Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 
67819671, e-pasts: vi@vi.gov.lv.  

Ja lietā nav nepieciešams veikt papildus pārbaudi, iesniedzējam 15 
dienu laikā tiek sniegta rakstiska atbilde, kas ierakstītā sūtījumā tiek 
nosūtīta uz iesniegumā norādīto adresi. Ja tiek pieņemts lēmums 
uz iesnieguma pamata ierosināt administratīvo lietu, iesniegumi 
parasti tiek izskatīti 30 dienu laikā (sarežģītos gadījumos termiņu 
var pagarināt līdz 4 mēnešiem).

Ārsts eksperts apkopo un detalizēti analizē pacienta medicīnisko 
dokumentāciju un iepazīstas ar ārstniecības personu paskaidroju-
miem, kā arī uzaicina iesniedzēju vai 3. personu administratīvā lietā 
sniegt viedokli vai argumentus. Pēc informācijas un paskaidrojumu 
apkopošanas ārsts eksperts sniedz atzinumu par iesniegumā minēto 
problēmu. Lēmumu lietā pieņem Inspekcijas amatpersona pēc 
iepazīšanās ar visiem lietas materiāliem, konfliktsituācijā iesaistīto 
pušu paskaidrojumiem un ārstu ekspertu atzinumu un argumentiem.

1. Inspekcijas darbinieki var pieņemt lēmumu par administratīvā 
naudas soda piemērošanu vainīgajai ārstniecības personai. Par 
medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes (izņemot darbne-
spējas ekspertīzi) vai veselības aprūpes pārkāpumiem – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai 
ārstniecības iestādes vadītājam līdz trīssimt piecdesmit eiro. Par 
šādiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu ārstniecības 
personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz septiņsimt 
eiro. Savukārt par pārkāpumiem darbnespējas ekspertīzē – uzliek 
naudas sodu no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro. Ja tie izda-
rīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek 
naudas sodu no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt eiro.

2. Ja Veselības inspekcija saskata iespējamas noziedzīga noda-
rījuma pazīmes, lietas materiāli tiek pārsūtīti tiesībsargājošām 
institūcijām. 

3. Inspekcija var arī lūgt Latvijas Ārsta biedrību izvērtēt ārsta serti-
fikāta atbilstību.

Veselības inspekcijas atzinums šādos gadījumos var būt pierādī-
jums tiesā, ka veselības traucējumi ir radušies, ka tie varētu būt 
saistīti ar noteikto ārstēšanu, nozīmēto terapiju, ko veikusi kāda 
konkrēta persona konkrētā ārstniecības iestādē.

Ārstniecības riska fonds
Vienlaikus pacienti no Ārstniecības riska fonda var pieprasīt 
atlīdzību par kaitējumu, kas pacientam nodarīts pēc 2013. gada 
25. oktobra.

Pacientam ir tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par 
viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo 
kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstnie-
cības iestādē strādājošās ārstniecības personas ārstniecības laikā.

Pacients par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī 
morālo kaitējumu atlīdzību no Ārstniecības riska fonda pieprasa ne 
vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne 
vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.

Kur jāvēršas pēc atlīdzības?
Atlīdzību no Ārstniecības riska fonda pacients var pieprasīt, vēršo-
ties ar iesniegumu Veselības inspekcijā. 

Lai pacients pieprasītu atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, viņam 
ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā, 
LV-1012 (iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, ja tas parakstīts 
ar drošu elektronisko parakstu).

Veselības inspekcija un medicine.lv redakcija

Kā rīkoties, ja ir šaubas par ārstniecības 
iestādes vai speciālista darba kvalitāti?
Saskaroties ar problēmām ārstniecības iestādē, tās vispirms ieteicams atrisināt ar konkrēto 
ārstniecības iestādes vadītāju, iesniegt sūdzību (iesniegumu) un informēt par nepilnībām, ar 
kurām saskārāties, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu.

Fo
to

: s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



10

Ārstu privātprakses, speciālisti



11

Ārstu privātprakses, speciālisti



12

Ārstu privātprakses, speciālisti



13

Ārstu privātprakses, speciālisti



14

Ārstu privātprakses, speciālisti



15

Ārstu privātprakses, speciālisti



16

Ārstu privātprakses, speciālisti



17

Ārstu privātprakses, speciālisti

Ivanovas M. ģimenes ārsta prakse Aizkraukles n., Aizkraukle, Bērzu 5-303, LV 5101 Tālr. 29 423724

J.Tralmaka un A.Tralmakas ārsta prakse, SIA Rūjienas n., Rūjiena, Valdemāra 26, LV 4240 Tālr. 29 198917, 29 181968

Lundes D. ģimenes ārsta prakse Talsu n., Sabile, Pilskalna 6, LV 3294 Tālr. 632 52220, 26 432901

Piļipčukas T. ģimenes ārsta, neirologa prakse Jelgava, Raiņa 16 Tālr. 630 10503

Dr. Valda Grīga ārsta privātprakse Aizkraukle, Bērzu 5-413, LV 5101 Tālr. 29 269732

Baumanes M. ģimenes ārsta prakse Rīga, Skolas 22, LV 1010 Tālr. 67 686700, 67 686702

Baumanes A. ģimenes ārsta prakse, Filiāle Līvānu n., Rožupes p., Rožupe, Skolas 7-8, LV 5327 Tālr. 653 29490

Baumanes A. ģimenes ārsta prakse Līvānu n., Līvāni, Rīgas 77-102, LV 5316 Tālr. 653 81867
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Dermatoloģija

Doktorāti, poliklīnikas, veselības centri
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Ne vienmēr par tuvojošos apendiksa plīšanu 
liecina tikai asas, neizturamas sāpes vēdera 
lejasdaļā. Katram pacientam šie simptomi var 
variēt.

Apendicīts ir aklās zarnas piedēkļa (apendiksa) iekaisums. To izraisa 
apendiksa nosprostojums. Apendikss ir neliels tārpveida izaugums 
pie resnās zarnas, kas apendicīta gadījumā sāpīgi iekaist. Tas atro-
das vēdera lejasdaļas labajā pusē.

Aklās zarnas piedēkļa nosprostojumu var radīt uzkrājušās gļotas, 
parazīti, bet visbiežāk – fēču gabaliņi. Dažreiz pie tā vainojama tūska 
vai audzējs. Orgāna iekšpusē strauji palielinās baktēriju izplatība, 
kā rezultātā apendikss pietūkst un tā atvere sašaurinās vai tiek 
nosprostota pilnībā.

Ja šādā gadījumā netiek meklēta tūlītēja medicīniskā palīdzība, se-
kas var būt ļoti nopietnas. Apendikss var pārplīst, izlaižot baktērijas 
vēdera dobumā, tā izraisot vēderplēves iekaisumu, asins saindēša-
nos vai pat nāvi. Ir ļoti būtiski jau laikus atpazīt apendicīta pazīmes.

Simptomi
SĀPES VĒDERA LEJASDAĻĀ
Visbiežāk sastopamais simptoms ir asas sāpes vēdera lejasdaļas 
labajā pusē, taču tās var sākties arī vidusdaļā. Apendicīta sāpes ir 
nepārtrauktas – tās nepazūd, līdz tiek veikta operācija.

STRAUJI PASTIPRINOŠAS SĀPES
Apendicīta izraisītās sāpes ļoti strauji pastiprinās – tas ir pāris 
stundu jautājums. Sāpes ir tik spēcīgas, ka var pamodināt guļošu 
cilvēku.

DRUDZIS, DREBUĻI
Papildus sāpēm vēderā apendicīts var izraisīt gripai līdzīgus sim-
ptomus, piemēram, muskuļu sāpes un drudzi. Šie simptomi strauji 
pastiprināsies, slimībai progresējot.

AIZCIETĒJUMS
Pacienti bieži vien norāda, ka agrīnie apendicīta simptomi ir līdzīgi 
aizcietējumam. Tas var izraisīt vēderkrampjus.

KRAMPJI
Daudzas sievietes salīdzina sākotnējās apendicīta sāpes ar menst-
ruālajiem krampjiem. Daži pacienti tās apraksta kā sāpes muguras 
lejasdaļā, kas pakāpeniski pastiprinās.

GĀZES UN VĒDERA UZPŪŠANĀS
Ja vēders ir uzpūties vairākas dienas pēc kārtas, ir sāpes zarnās 
vai ir problēmas ar gāzu izdalīšanos, tas var norādīt uz apendiksa 
iekaisumu.

SĀPES PĒC UZSPIEŠANAS
Ja tu uzspied uz vēdera lejasdaļas labās puses un tad izjūti sāpes, 
atlaižot pirkstus, ir ļoti liela iespēja, ka attīstījies apendicīts.

Ārstēšanas metodes
Tiklīdz būsi konstatējis kādus no šiem simptomiem, tu nedrīksti 
ēst, izmantot klizmu, lietot pretsāpju līdzekļus, kā arī sāpošo vietu 
sildīt – nepieciešams doties uz slimnīcu pēc iespējas ātrāk, lai 

izoperētu apendiksu, pirms tas ir plīsis! Operācijas rezultāts lielā 
mērā ir atkarīgs no tās savlaicīguma.

Infekcijas novēršanai pieejamas arī antibiotikas, taču aklās zarnas 
piedēkļa izoperēšana ir pati efektīvākā metode.

Operāciju iespējams veikt divos veidos. Viens paņēmiens ir atvērta 
operācija, izdarot nelielu griezienu vēdera lejasdaļā. Otrs variants – 
laparoskopiskā apendektomija – tā ir jaunāka metode, ko veic, izda-
rot trīs mazus griezienus un ar speciāliem instrumentiem izņemot 
apendiksu, ko kontrolē kameras. Pēc šī veida operācijas ir mazākas 
sāpes pēcoperācijas periodā, kā arī iespējams konstatēt citas slimī-
bas, ja sāpju iemesls nav bijis apendiksa iekaisums.

Profilakse
Diemžēl nepastāv konkrēti veidi, kas ļautu izvairīties no apendicīta, 
tomēr dažas dzīvesveida izmaiņas varētu mazināt tā risku.

Uzturā jāuzņem pietiekami daudz šķiedrvielu. Tās atrodamas 
dārzeņos un augļos. Šķiedrvielas atvieglo vēdera izeju, tā mazinot 
iespēju, ka fēču daļiņas uzkrāsies apendiksā. Nedrīkst aizmirst arī 
par regulāru ūdens uzņemšanu.

Iespējams papildus uzņemt vitamīnus, kas var palielināt ķermeņa 
izturību pret infekcijām – tas ir beta karotīns, C vitamīns un cinks.

Medicine.lv redakcija

Kā atpazīt apendicītu?
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Fitoterapija

Endokrinoloģija / diabēts

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Vai pēc vēnu operācijas paliks rētas?

Vēlējos uzzināt, vai pēc vēnu operācijas paliek rētas? Un vai operācija spēj pilnībā izārstēt varikozas vēnas?

Atbild flebologs ANDREJS VANAGS, „Flebomedika”, SIA, „Dr. Mauriņa Vēnu centrs”
Vēnu ārstēšana sākas ar precīzu diagnostiku, un ir svarīgi, ka tas pats ārsts, kurš sastāda ārstēšanas plānu, arī veic dupleksonogrāfijas 
izmeklējumu.
Par rētām – noteikti vajadzētu izvēlēties vēnu ārstēšanas veidu, kas ir maztraumatisks pacientam. Klīnikā tiek izmantotas pacientam 
saudzīgas vēnu ārstēšanas metodes, tāpēc rētas noteikti nepaliks. Droši pierakstieties pie flebologa uz konsultāciju, un ārsts vizītes laikā 
izstāstīs ārstēšanas etapus un atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem.
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Fleboloģija / vēnu saslimšana

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Kā vēnu varikoze ietekmē sirds darbību un veselību?  

Ilgu laiku man bija ļoti ielaistas problēmas ar vēnām. Tika veikta arī  putu skleroterapija. Tāpēc vēlos uzzināt, kā vēnu varikoze var ietekmēt 
sirds darbību, veselību? 

Atbild flebologs ANDREJS VANAGS, „Flebomedika”, SIA, „Dr. Mauriņa Vēnu centrs”
Vēnu varikozei ir daudzveidīgas sūdzības: smaguma sajūta kājās, pietūkums vakaros un pat dienas laikā. Ielaistos gadījumos attīstās ādas 
iekaisumi, ādas pigmentācija un pat atrofija, attīstās vēnu iekaisumi un trombozes. 
Izmainītas ādas mehāniska bojājuma gadījumā rodas hroniski dzīstoša brūce – čūla. Tādēļ svarīgi savlaicīgi atnākt pie flebologa, kurš 
izvērtēs saslimšanas pakāpi un ieteiks optimālu ārstēšanas plānu. Ārstējot vēnu saslimšanas, mēs pasargājam kājas no vēnu varikozes 
izraisītiem sarežģījumiem. 
Vēnu varikozes ārstēšana neietekmē sirdsdarbību un sirds veselību. Ja ir aizdomas par sirdsdarbības traucējumiem, jādodas pie kardiologa, 
kurš sniegs kvalificētus padomus, ieteiks nepieciešamos papildizmeklējumus.
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Fleboloģija / vēnu saslimšana
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības



29

Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības
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Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības
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Kukličas Ingrīdas ārsta ginekologa prakse Salaspils n., Salaspils, Lauku 8, LV 2121 Tālr. 26 403571

Bičevskas I. ārsta ginekologa prakse Jelgava, Pulkveža O.Kalpaka 16-108., LV 3001 Tālr. 26 514031 (iepriekšējs pieraksts)

Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma

Ginekoloģija / sievietes veselība / dzemdības

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Vai iespējams palikt stāvoklī ar lieko svaru? 

Esmu 175 cm gara un sveru 125 kg. Vai ar šādu lieko svaru ir iespējams palikt stāvoklī ?

Atbild ginekoloģe MAIJA DACE BROŠA, „Rīgas 1. Slimnīca”, SIA, Poliklīnika „Šarlotes”
Jā, ir iespējams, tomēr iepriekš vajadzētu parūpēties par savu veselību. Ir jārēķinās, ka grūtniecības laikā svars pieaug vismaz par 10 kg. 
Cilvēkiem ar lieko svaru ir problēmas ar sirdi un asinsvadiem, cukura vielmaiņu utt. Tas viss apdraud grūtniecības iznēsāšanas iespējas un 
bērna veselību. Pirms plānojiet grūtniecību, veiciet veselības pārbaudi un tomēr kaut nedaudz samaziniet svaru.
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Laboratorijas
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Vēža savlaicīgas atklāšanas programma ietver 
valsts apmaksātas krūts vēža, dzemdes kakla 
vēža un zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes. 

Lai pasargātu sevi no saslimšanas un savlaicīgi diagnosticētu slimī-
bu, būtiskas ir profilaktiskās pārbaudes un nenovēlota ārstēšanās 
uzsākšana.

Katru gadu izlases kārtībā pēc iedzīvotāju reģistra datiem Nacio-
nālais veselības dienests nosūta uzaicinājuma vēstules valsts 
apmaksātai dzemdes kakla pārbaudei sievietēm, kurām attiecīgajā 
gadā paliek 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 
gadi, un valsts apmaksāta mammogrāfijas izmeklējuma veikšanai 
sievietēm, kurām paliek 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 gadi. 

Uzaicinājuma vēstules izsūta Nacionālais veselības dienests uz 
personas deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā, 
skaitot no dienas, kad iestājas iepriekš minētais vecums.

Par dzemdes kakla vēža un 
krūts vēža izmeklējumiem
Apmeklējot valsts apmaksāto dzemdes kakla vēža un krūts vēža 
profilaktisko apskati, ir iespēja pasargāt sevi no dzemdes kakla 
vēža un krūts vēža. Lai pasargātu sevi no saslimšanas un laikus 
diagnosticētu slimību, ir ļoti būtiski savlaicīgi atklāt saslimšanu un 
nenovēloti uzsākt tās ārstēšanu. 

Krūts dziedzera un dzemdes kakla vēzis ir tās ļaundabīgās saslim-
šanas, kuras samērā vienkārši ir atklāt agrīnās stadijās, kad ir ļoti 
lielas iespējas izveseļoties. Šie uzaicinājumi rosina sievietes pado-
māt par savu veselību un neatlikt apmeklējumu pie ārsta savlaicīgi. 
Vēzis mūsdienās ir uzveicams, bet labāki rezultāti ir ārstēšanai 
sākuma stadijās.

Lai mazinātu ļaundabīgo audzēju izraisīto mirstību un sekmētu ļaun-
dabīgo saslimšanu savlaicīgu atklāšanu un ārstēšanu, kopš 2009.
gada janvāra Veselības ministrija ir uzsākusi valsts organizētu un 
apmaksātu krūts dziedzera un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju 
savlaicīgas atklāšanas (diagnostikas) programmu. Uzsāktās prog-
rammas galvenais mērķis ir samazināt mirstību, kuras iemesls ir 
vēzis. Pēc esošajiem rādītājiem krūts vēzis ir viena no izplatītākajām 
vēža formām Latvijā, kuru, savlaicīgi atklājot, iespējams pilnīgi 
izārstēt. Arī dzemdes kakla vēzi iespējams pilnībā novērst, savlaicīgi 
atklājot un izārstējot pirmsvēža dzemdes kakla slimību.

Par zarnu vēža profilaktisko pārbaudi
Zarnu vēža profilaktisko pārbaudi valsts apmaksā sievietēm un 
vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem.

Zarnu vēža profilaksei uzaicinājuma vēstule netiek izsūtīta. Lai veik-
tu profilaktisko pārbaudi, ir jāvēršas savā ģimenes ārsta praksē, lai 
saņemtu testa komplektu un informāciju par izmeklējuma veikšanu 
mājas apstākļos. Šo testu ir iespējams veikt arī laboratorijā, ja 
pacientam ir ģimenes ārsta nosūtījums.

Veselības ministrija un medicine.lv redakcija

Valsts apmaksātas pārbaudes vēža profilaksei
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Laboratorijas



35

Laboratorijas
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Laboratorijas

Medicīnas iekārtas, instrumenti, piederumi, palīglīdzekļi
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Medicīnas iekārtas, instrumenti, piederumi, palīglīdzekļi
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Narkoloģija / atkarību ārstēšana
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Neiroloģija / nervu sistēmas saslimšanas

Kaļenčukas S. ārsta neirologa prakse Sudrabu Edžus 9/6, Jelgava, LV-3001 Tālr. 630 26338, 26 305347

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Kur meklēt psiholoģisku palīdzību epilepsijas gadījumā?

Meklēju speciālistu, kurš pārzina dažādus epilepsijas gadījumus un būtu gatavs palīdzēt. Tādu, kas būtu spējīgs ieklausīties un izprast, kā 
dzīvot tālāk, kur rast spēku no rīta piecelties. Nevēlos dzert antidepresantus, vēlos labu speciālistu, kas var regulāri pieņemt uz sarunām. 
Tāpat meklēju grupu terapijas, kurās var dalīties pieredzē, dzīvojot ar epilepsiju. Sakiet, lūdzu, kur es varētu vērsties?

Atbild neiroloģe Vita Pūķe, MFD Veselības centrs „Dziedniecība”
Epilepsijas gadījumā Jūs varat vērsties pie ikviena neirologa, galvenais – atrast ārstu, kuram Jūs uzticaties. 

Atbild klīniskā psiholoģe, eksistenciālā psihoterapeite ANITA ČODERE, „Veselības salons 888”, SIA, Medicīnas iestāde
Individuālo psiholoģisko palīdzību, atbalstu sniedz klīniskie psihologi, kuriem ir dziļākas zināšanas un pieredze dažādu neiroloģisko un psihis-
ko slimību jomā. Par specifiskām grupu terapiju grupām tieši slimniekiem ar epilepsiju manā rīcībā informācijas nav, bet es zinu, ka RPNC 
ambulatorajā centrā „Pārdaugava” notiek pašu pacientu organizētās atbalsta grupas (tajās piedalās pacienti ar dažādām slimībām). Sīkāku 
informāciju par šīm grupām var uzzināt, piezvanot uz reģistratūru. Centrā var saņemt arī bezmaksas psihologa konsultācijas (ierobežotā 
skaitā), taču tad ir jābūt norīkojumam no ģimenes ārsta vai psihiatra.
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Onkoloģija / ļaundabīgas saslimšanas
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Organisma limfātisko sistēmu veido limfvadi, limfmezgli un orgāni – 
liesa un aizkrūts dziedzeris. Šī sarežģītā sistēma ir būtiska ķermeņa 
imūnsistēmas daļa, un ar tās palīdzību organisma audos nonāk 
vērtīgas vielas. Limfātiskās sistēmas šūnas līdz šim neskaidru 
faktoru ietekmē var pārveidoties par vēža šūnām, tādējādi veidojot 
audzēju – limfomu. Limfomu pamatā iedala divos atšķirīgos pavei-
dos – Hodžkina limfomā un Nehodžkina limfomā. Saslimšanas cēlo-
nis nav noskaidrots, taču zinātnieki uzskata, ka audzēja veidošanos 
sekmē infekcijas, vīrusi, radiācija un ilgstoša atrašanās toksisku 
vielu ietekmē.

Limfomai nav specifisku simptomu – tai raksturīgās pazīmes var 
izraisīt arī citas, daudz mazāk nopietnas saslimšanas, piemēram, 
vīruss vai infekcijas slimība. Tomēr, novērojot limfomai raksturīgos 
simptomus, ir svarīgi doties pie ārsta un veikt izmeklēšanu – jo 
ātrāk audzējs tiks diagnosticēts, jo lielāka ir iespēja, ka ārstēšana 
noritēs sekmīgi.

Nesāpīgs limfmezglu pietūkums
Limfaudi atrodami visā ķermenī, līdz ar to limfoma spēj attīstīties 
teju ikvienā organisma daļā. Tā var atrasties vienā limfmezglā, 
limfmezglu grupā vai pat citā orgānā, piemēram, aknās vai liesā. Iz-
platītākais limfomas simptoms ir nesāpīgs pietūkums kakla, padušu 
vai cirkšņu limfmezglos.

Tūska
Limfoma var bloķēt daļu asinsvadu, tādējādi radot tūsku atsevišķās 
ķermeņa daļās. Pietūkums var būt pavisam neliels, taču tāpat var 
kļūt ievērojams, radīt sāpes un nopietnu diskomfortu. Nereti novē-
rojama tūska sejas, krūšu un kakla daļā. Limfomas ietekmē tāpat 
var izveidoties tūska kuņģa un zarnu apvidū. Pacients var just pie-
augošu spiediena sajūtu vai sāpes. Var rasties dažādi gremošanas 
traucējumi, piemēram, caureja vai apetītes zudums.

Sāpes
Saslimšanas sākuma stadijā limfoma lielākoties ir nesāpīga. Taču 
gadījumā, ja audzējs attīstoties skar kādu no orgāniem, daļa 
pacientu sūdzas par spēcīgām sāpēm. Piemēram, smadzeņu lim-
foma spēj izraisīt smagas, migrēnai līdzīgas galvassāpes, savukārt 
kuņģa limfoma veicina spēcīgus vēdera krampjus. Svarīgi paturēt 
prātā – jebkuras neizskaidrojamas sāpes, kas turpinās ilgāk nekā 
trīs dienas, nedrīkst atstāt bez ievērības. Dodies pie ārsta, lai no-
skaidrotu to cēloni!

Neizskaidrojams svara zudums
Līdzīgi kā citi vēža paveidi, arī limfoma var izraisīt neizskaidrojamu 
svara zudumu. Salīdzinoši īsā laika posmā slimnieks var zaudēt 
ievērojamu daudzumu svara, neskatoties uz to, ka viņa ēdienkarte 
un aktivitāšu daudzums palicis nemainīgs. Tāpat iespējams apetītes 
zudums un gremošanas traucējumi, kuru ietekmē slimnieks ilgstoši 

saglabā sāta sajūtu un būtiski samazina kaloriju patēriņu. Tas īpaši 
bieži novērojams tad, ja vēzis skar kuņģi, zarnas vai ar tiem saistītās 
ķermeņa sistēmas.

Ilgstošs drudzis
Limfomas slimniekus bieži piemeklē ilgstošs drudzis, kas nav sais-
tīts ar saaukstēšanos, gripu vai citu līdzīgu saslimšanu. Novēroja-
mas izteiktas ķermeņa temperatūras svārstības – no pazeminātas 
uz augstu temperatūru un otrādi. Slimnieku pārmaiņus skar drebuļi 
un pastiprināta svīšana.

Pastiprināta svīšana
Limfomas pacienti novēro izteiktu svīšanu, kas parādās pat miera 
stāvoklī vai mērenu aktivitāšu laikā. Svīšana lielākoties konstatēta 
naktī, miegā. Zinātnieki uzskata, ka tas saistāms ar faktu, ka nakts 
laikā pastiprināti darbojas imūnsistēma. Pastiprinātā sviedru 
izdale viegli rada dehidrāciju, kas savukārt izraisa galvassāpes un 
nespēku.

Nogurums
Slimībai attīstoties, cilvēks aizvien biežāk piedzīvo nogurumu un 
nespēku. Vēža šūnas neļauj organismam uzņemt barības vielas, 
turklāt imūnsistēmai nepieciešama papildu enerģija, lai cīnītos ar 
ļaundabīgo audzēju.

Ādas kairinājums
Limfomas šūnām attīstoties, izdalās ķīmiskas vielas, kas var radīt 
ādas kairinājumu – nelielus pinnēm līdzīgus izsitumus, kas izraisa 
niezi. Tāpat uz ādas var parādīties sarkanīgi plankumi.

Elpas trūkums
Limfomas pacienti nereti sūdzas par elpas trūkumu, kas novērojams 
pat tad, kad cilvēks atrodas miera stāvoklī. Elpošanas grūtības 
izraisa pietūkušie limfmezgli. Var parādīties arī asas sāpes krūtīs 
un pastāvīgs klepus.

Medicine.lv redakcija

Simptomi, kas var liecināt 
par limfātiskās sistēmas vēzi
Limfoma ir ļaundabīgs audzējs, viens no vēža paveidiem, kas skar organisma limfātisko sis-
tēmu – asinsrites sistēmas daļu, pa kuru plūst limfa. Lai gan saslimšanas cēlonis nav zināms, 
mediķi konstatējuši, ka limfomas gadījumu skaits pēdējo gadu laikā aizvien turpina pieaugt.
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Hanis M. ārsta otolaringologa prakse Limbažu n., Limbaži, Klostera 4a-1.st., LV 4001 Tālr. 26 448301, 640 21965

Otorinolaringoloģija
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Pediatrija / bērnu veselība
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Plastiskā ķirurģija / estētiskā, rokas, rekonstruktīvā ķirurģija

Podoloģija / pēdu aprūpe

Pediatrija / bērnu veselība
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Psiholoģija

Psihoterapija / psihiatrija
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Psihoterapija / psihiatrija
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Reimatoloģija / kaulu, locītavu un saistaudu slimības

Seksopatoloģija / seksuālā veselība

DB prakse, SIA Rīga, Dzirnavu 34a-23, LV 1010 Tālr. 29 423164

Slimnīcas / stacionārā ārstēšana
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Slimnīcas / stacionārā ārstēšana
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Slimnīcas / stacionārā ārstēšana



50

Traumatoloģija / ortopēdija / ķirurģija
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Traumatoloģija / ortopēdija / ķirurģija

Mareka Vējiņa  urologa ārsta prakse Valmiera, Meža 7-2.st., LV 4201 Tālr. 642 32511

Uroloģija / nefroloģija

Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība
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Zobārstniecība / mutes veselība
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Šmites Ingūnas zobārstniecības prakse Salacgrīvas n., Salacgrīva, Pērnavas 52-2, LV 4033 Tālr. 640 71800

Štosas D. zobārstniecības prakse Dobeles n., Dobele, Brīvības 7-3.st., LV 3701 Tālr. 637 21942, 26 096419

Šlegelmilhas un Trepšas zobārstu prakse, SIA Jelgava, Dambja 10, LV 3001 Tālr. 630 11733

Rumas zobārstniecība, SIA Siguldas n., Sigulda, Ziedu 5, LV 2150 Tālr. 67 971404

DOO, SIA, Zobārstniecības kabinets Aizkraukle, Bērzu 5, LV 5101 Tālr. 651 22689, 26 377986

Zobārstniecība / mutes veselība

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Kāds varētu būt alternatīvais risinājums, ja zaudēts īstais zobs?

Diemžēl sanāca zaudēt īsto zobu, bet slīpēt blakuszobus nevēlos, arī implantu likt negribētu. Vai Jūs, lūdzu, varētu ieteikt, kā aizstāt tukšo 
vietu, lai izskatītos dabiski?

Atbild zobārste SVETLANA PISKUNOVA, „Tropi”, SIA, Zobārstniecības kabinets
Ja jūs nevēlaties ne implantu, ne slīpēšanu, tad iespējams izgatavot izņemamu platīti vienam zobam.

Vai jaunam cilvēkam zobu plate ir piemērota?

Draudzenei pēc bērna piedzimšanas ļoti sabojājās zobi, kā rezultātā tika zaudēti četri priekšzobi. Tagad viņa nēsā mazu, izņemamu zobu 
plati. Tā kā turpmākos gadus implantus nevarēsim atļauties, draudzenei ar šo faktu ir ļoti grūti sadzīvot, pastāvīgi nomoka kompleksi. Viņa ir 
tikai 20 gadus jauna. Vai ir daudz jaunu cilvēku, kuri izvēlas un nēsā zobu plati, jo nevar atļauties ko dārgāku? Varbūt ir kādi citi ekonomiski 
risinājumi?

Atbild zobārste SVETLANA PISKUNOVA, „Tropi”, SIA, Zobārstniecības kabinets
Diemžēl diezgan bieži jauniem cilvēkiem jālieto izņemamās protēzes. Tomēr ir vērts paciesties un pēc laika atrast iespēju izveidot jaunus 
zobiņus uz implantiem. Citādāk būs jāslīpē blakus zobi, no kā tie veselīgāki nekļūs.

Kā pavisam nekaitīgā veidā atvieglot iesnu simptomus?

Man ir pirmā iesnu stadija, un nekādi nevaru paelpot caur degunu, jo viena nāss visu laiku ir ciet. Vajadzības gadījumā iepūšu pretiesnu 
līdzekli, taču – vai ir kāds pavisam nekaitīgs veids, kā vienas dienas laikā izārstēt/atvieglot iesnu simptomus?

Atbild farmaceits JĀNIS VENTIŅŠ, „Homeopātija”, SIA, Homeopātiskā aptieka
Iesnu izārstēšanai dienas laikā garantiju dot nevar – ne ar kaitīgiem, ne nekaitīgiem veidiem. Atvieglot iesnas var ar C vitamīnu, deguna 
aerosoliem/eļļām, stresa mazināšanu, izgulēšanos, ēdot kvalitatīvus augu valsts pārtikas produktus. Arī homeopātija, fizioterapija un citi 
veidi var ātri palīdzēt, bet tad jādodas pie attiecīgā speciālista.

Atbild ārsts otolaringologs, homeopāts PĀVELS NAUMOVS
Ir ļoti daudz alternatīvu (arī nekaitīgu) metožu iesnu ārstēšanā – homeopātiskie preparāti, aktīvo ķermeņa punktu pašmasāža, fitoterapija, 
speciālie elpošanas un ķermeņa vingrojumi un tamlīdzīgi. Tomēr, lai tās izmantotu, vajadzētu novērtēt ausu, kakla un deguna stāvokli, 
tāpēc jāapmeklē ārsts.
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Medikamentu ražošana

Medikamentu tirdzniecība / aptiekas

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Vai epilepsijas zāles var lietot kopā ar kontracepcijas tabletēm?

Līdz šim lietoju noteiktas kontracepcijas tabletes. Pret epilepsiju man izrakstīja zāles, kuras, cik saprotu, nesamazina kontracepcijas iedar-
bību, t. i., nepalielina grūtniecības iestāšanās risku. Arī ginekoloģe teica, ka man nozīmēto hormonālo kontracepciju var droši lietot ar visām 
zālēm. Tomēr internetā uzgāju informāciju, ka kontracepcijas tablešu lietošana kopā ar Lamotriginum, kas ir epilepsijas zāļu sastāvā esoša 
viela, var palielināt lēkmju risku. Vai tā ir patiesa informācija, vai tomēr kontracepcijas tabletes un zāles pret epilepsiju var droši lietot kopā?

Atbild farmaceite ILZE PAEGLE, „Inta”, SIA, aptieka
Hormonālo kontracepciju lietojot kopā ar pretepilepsijas zālēm, iespējama šo epilepsijas zāļu koncentrācijas samazināšanās, līdz ar to 
kontracepcijas tablešu lietošanas laikā varētu būt nepieciešama lielāka pretepilepsijas zāļu deva. Šos medikamentus var lietot kopā, bet 
var būt nepieciešama ieteiktās lamotrigīna balstdevas pielāgošana.

Vai man varētu būt alerģija pret šīm pretsāpju zāļu sastāvā esošām vielām?

Pēc pretsāpju tablešu lietošanas parādās alerģiska reakcija, kas izpaužas kā sārti izsitumi – plankumi pa visu ķermeni. Pretalerģijas tabletes 
praktiski nepalīdz. Alerģiska reakcija rodas no vairākām pretsāpju zālēm. Papētot to sastāvu, secināju, ka vienādie komponenti ir magnija 
stearāts (E572) un talks. Vai man varētu būt alerģija pret kādu no šīm vielām? Ja jā, vai pastāv tādas pretsāpju tabletes, kurās šo vielu nav? 

Atbild farmaceite ILZE PAEGLE, „Inta”, SIA, aptieka
Nosauktie komponenti – magnija stearāts un talks – parasti tiek lietoti tabletēs kā pildviela, un maz ticams, ka izraisa alerģiju. Tie varētu 
būt gandrīz jebkurā tabletē. Drīzāk alerģiju izraisa kāds cits cēlonis, kas jānoskaidro, veicot atbilstošas pārbaudes.
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Laktoze ir ogļhidrāts, kas sastopams pienā. To var saturēt tādi 
produkti kā maize, sausās brokastis, kūkas un cepumi, konfektes, 
sausais kartupeļu biezenis, margarīns, maisījumi pankūku, biskvītu 
un cepumu pagatavošanai, salātu mērces, atsevišķi gaļas izstrā-
dājumi, zupas, kā arī vairāki recepšu un bezrecepšu medikamenti. 
Reizēm laktozes nepanesība ir iedzimta, reizēm rodas bērnībā vai 
vēlākos gados. Bieži tā attīstās bērnam pēc divu gadu vecuma 
sasniegšanas. 

Iepazīsties ar simptomiem, kas var norādīt uz laktozes intoleranci 
jeb nepanesību!

Regulāras gāzes vēderā, tā uzpūšanās
Piena produkts vai laktozi saturošs ēdiens, ko pirms laika esi apēdis, 
bet kas nav pārstrādājies kuņģī, bieži noved pie vēdera uzpūša-
nās, radot diskomforta sajūtu tā apvidū. Laktoze jeb tā sauktais 
piena cukurs ir disaharīda molekula, kas sastāv no galaktozes un 
glikozes. Monosaharīdi šajā disaharīdā ir savienoti ar relatīvi grūti 
pāršķeļamu saiti, uz ko iedarboties spēj īpašs enzīms – laktāze, ko 
sauc arī par galaktizādi. To sintezē un uz savas virsmas izstrādā 
zarnu bārkstiņu epitēlijšūnas. Piena cukurs tiek sašķelts brīdī, kad 
piens vai to saturoši produkti nokļūst tiešā saskarē ar laktozi, kas 
piesaistīta pie tievo zarnu šūnu membrānas. Nesašķelto laktozi 
fermentē daudzas zarnu mikrofloras baktērijas. Šī procesa rezultātā 
no laktozes monosaharīdi neatbrīvojas, bet veidojas taukskābes, 
gāzveida savienojumi CO2, H2. Līdz ar to pastiprinās gāzu izdale un 
uzpūšas vēders. Pastiprināta flatulence jeb gāzu izdale var liecināt 
par laktozes nepanesību, lai gan ir arī citu saslimšanu simptoms.

Vēdergraizes, caureja
Iztrūkstot laktāzes enzīmiem, organisms mēģina likvidēt laktozi 
ar liela ūdens daudzuma palīdzību. Tam uzkrājoties zarnās, rodas 
caureja, krampji, tiek novērota burbuļojoša skaņa vēderā. Gremo-
šanas traucējumi, ko papildina sāpes vēderā, cilvēkiem ar laktozes 
nepanesību ir bieži sastopami. Lai arī tie neatstāj uz veselību izteikti 
bīstamu iedarbību, to novēršana būtiski uzlabo dzīves kvalitāti un 
pašsajūtu.

Nelabuma sajūta
Nelabuma sajūta pēc tam, kad ticis apēsts kāds piena produktus 
saturošs ēdiens vai dzēriens, var liecināt par laktozes nepanesību. 
Laktozes intolerance var izpausties vairākos veidos. Smagākajos 
gadījumos tā var izraisīt nelabuma sajūtu, vemšanu tūlīt pēc piena 
produktu uzņemšanas.

Tā kā noteikt laktozes intoleranci, balstoties tikai uz novērotajiem 
simptomiem, ir sarežģīti, jo daudzas slimības izraisa līdzīgus orga-
nisma darbības traucējumus, laktozes nepanesība tiek konstatēta 
ar laboratoriskiem izmeklējumiem. Ja cilvēkam ir diagnosticēta 
laktozes intolerance, tās izraisītos gremošanas traucējumus var 
novērst, uzturā iekļaujot piena produktus ar zemu laktozes saturu 
vai atturoties no laktozi saturošiem produktiem vispār. Pēc ārsta ap-
meklējuma, lietojot laktāzi saturošus medikamentus, kas palīdz šķelt 
tā saukto piena cukuru, iespējams turpināt lietot laktozi saturošus 
produktus un saglabāt esošo ēdienkarti.

Medicine.lv redakcija

Pazīmes, kas var liecināt par laktozes nepanesību
Vēdersāpes, ko jūti pēc tam, kad esi iedzēris piena glāzi, var nešķist īpaši nozīmīgas, tomēr, 
ja jūties slikti ikreiz, kad esi ēdis kādu piena produktu, iespējams, tas liecina par kādu lielāku 
veselības problēmu.
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1. mīts: Uzsākt aktīvu dzīvesveidu 
senioru vecumā jau ir par vēlu
Nekad nav par vēlu sākt nodarboties ar sportu un rūpēties par savu 
veselību! Turklāt cilvēki, kas uzsāk treniņus vēlākā vecumā, bieži 
parāda daudz labākus psihiskās un fiziskās veselības rezultātus ne-
kā gados jaunāki cilvēki. Dažādi vingrinājumi un spēka treniņi palīdz 
izskatīties un justies jaunākam, ilgāk saglabāt enerģiju. Regulāras 
fiziskās aktivitātes samazina risku saslimt ar dažādām slimībām, 
piemēram, Alcheimera slimību (centrālās nervu sistēmas saslim-
šanu) un demenci (atmiņas traucējumiem), sirdskaitēm, diabētu, 
asinsspiediena saslimšanām un aptaukošanos, kas ir daudzu ve-
selības problēmu veicinošais faktors. Nodarbības ar sportu var 
ne tikai palīdzēt ilgāk saglabāt spēku un dzīves enerģiju, kas līdz 
ar novecošanos vairumā gadījumu pazūd, bet arī uzlabot kopējos 
veselības rādītājus.

2. mīts: Treniņi dzīves 
pilnbrieda vecumā nav droši
Patiesībā sportiskās aktivitātes samazina iespējamo traumu risku 
ikdienas dzīvē, jo, pateicoties tām, locītavas kļūst stiprākas un 
lokanākas, tāpat uzlabojas koordinācijas spējas un samazinās os-
teoporozes (hroniskas kaulu slimības) un kaulu lūzuma risks. 

Viens no īpaši efektīviem sporta veidiem, kas palīdz saglabāt 
koordināciju un līdzsvaru, ir taidzi – ķīniešu kaujas mākslas veids, 
kas māca ne tikai to, kā sevi aizstāvēt, bet galvenokārt ļauj uzlabot 
veselību un pareizi izkustināt savu ķermeni. Šī kaujas māksla ir 
piemērota ikvienam neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. 
To iespējams pielāgot arī cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. 
Taidzi pamatā ir dziļas elpošanas vingrinājumi, koncentrēšanās un 
koordinācijas spēju uzlabošana, veicot lēnus vingrinājumus. Taidzi 
ir sava veida meditācija, kas vienlaikus ļauj uzturēt ķermeņa formu, 
saglabāt tonusu un enerģiju.

3. mīts: Neesmu vairs tik spēcīgs, 
lai veiktu vingrinājumus
Ja tu ciet no kādas hroniskas saslimšanas, piemēram, artrīta, dia-
bēta vai sirds slimības, regulāras fiziskās aktivitātes tavu veselības 
stāvokli nepasliktinās, bet gan tieši pretēji – ļaus justies veselākam. 
Atceries, ka vecums pats par sevi nav šķērslis fizisko vingrinājumu 
veikšanai. Tomēr pirms sporta aktivitāšu uzsākšanas noteikti kon-
sultējies ar savu ģimenes ārstu, kas sniegs ieteikumus par to, kādas 
fiziskās aktivitātes tev būs piemērotākas.

4. mīts: Sporta zāle ir 
domāta tikai jauniešiem
Neviens nav uzstādījis vecuma ierobežojumus sporta zāles ap-
meklējumam. Ja tomēr izjūti diskomfortu, atrodoties jauniešu 
vidū, aprunājies ar sporta kluba administratoru. Ļoti iespējams, ka 
noteiktos laikos nodarbības apmeklē arī tava vecuma cilvēki. Atrodi 
tādas nodarbības un grupu, kurā jutīsies komfortabli!

5. mīts: Abonements uz sporta 
zāli ir “dārgs prieks”
Iespējams, taču fiziskos vingrinājumus var veikt arī ārpus sporta zā-
les. Arī pastaiga dabā ir ļoti vērtīga slodze tavam organismam – tas 
ir daudz veselīgāk nekā pavadīt laiku, atpūšoties krēslā vai dīvānā. 
Arī vingrošanas hanteles vari aizvietot ar mājās esošiem priekš-
metiem, piemēram, plastmasas pudelēm, kas piepildītas ar ūdeni. 
Tāpat tiek piedāvātas arī dažādas bezmaksas nodarbības, kas pare-
dzētas tieši gados vecākiem cilvēkiem.

Atceries, veselība ir tikai mūsu pašu rokās, un fiziskās aktivitātes 
neatkarīgi no vecuma ir drošs solis ceļā uz lielisku pašsajūtu un 
stiprāku veselību! Taču, ja tomēr šaubies, vai tavs veselības stā-
voklis ir piemērots regulārai fiziskai slodzei, konsultējies ar savu 
ģimenes ārstu.

Medicine.lv redakcija

5 mīti par sportošanu senioru vecumā
Daudzi seniori ir pārliecināti, ka viņu vecumā fiziskās aktivitātes vairs nav iespējamas, taču 
šāds uzskats ir kļūdains. Novecošana nav šķērslis, lai uzturētu ķermeni lieliskā formā un to-
nusā, justos vesels un laimīgs. Svarīgi saprast, ka dzīves pilnbriedā aktīvam dzīvesveidam ir 
īpaši būtiska nozīme. Pateicoties regulāriem treniņiem, iespējams saglabāt locītavu elastību 
un pat palēnināt novecošanās procesu. Tāpat fiziskās aktivitātes ļauj saglabāt prāta asumu, 
atmiņu, reakciju un lielisku noskaņojumu. Cilvēks, kas nodarbojas ar sportu, kļūst enerģiskāks 
un spēj ātrāk uzveikt dažādu saslimšanu simptomus. 
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Ilonas Sarelainenas masieres prakse Valmiera, G.Apiņa 12-2.st., LV 4201 Tālr. 26481316

Rehabilitācija

Ekspertu atbildes (visas ekspertu atbildes skaties www.medicine.lv)

Kāds var būt cēlonis hroniskām sāpēm locītavās un ekstremitātēs?

Sieviete, 33 gadi. Jau divus gadus periodiski sāp ceļu locītavas. Viss sākās ar saites sastiepšanu, kas tika izārstēts, bet periodiskās sāpes 
sāka atkārtoties arvien biežāk. Savukārt ekstremitāšu sāpes mani pavada jau ilgāku laiku un ir kļuvušas par normālu dienas sastāvdaļu, it 
īpaši vakarā. Sāp kāja visā garumā, ir pulsējošas sāpes vienas rokas lielajā pirkstā, kas atstarojas pēdā, ir svīšana, sirdsklauves no rītiem, 
galvassāpes. Sāp divi pirksti rokai, ar kuriem neko nevaru stingri satvert un ilgi noturēt rokās lietas vai cilāt rokas. Tāpat izjūtu bezspēku 
un nogurumu. Arī fizisks darbs man sagādā problēmas. Visas analīzes un izmeklējumi neko sliktu neuzrāda. Ir tikai viegla spondiloze, tāpēc 
veicu vingrojumus, kurus ieteica ārsts. Dzeru arī Magniju B6. Varbūt tā ir kāda infekcija vai neatklāts vīruss?

Atbild FRM ārste ILZE BĒRZIŅA, Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, SIA
Hronisku sāpju iemesli var būt dažādi. Ja “visas analīzes” ir normālas, tad infekcijas klātbūtne ir visai apšaubāma. Jāizvērtē stāvoklis 
kopumā: psiholoģiskais stāvoklis (depresija, trauksme u. tml.), ēšanas paradumi, miegs, ķermeņa masa, ikdienas (darba) veids (fiziskā 
slodze, piespiedu pozas), fizisko aktivitāšu apjoms ikdienā, stājas īpatnības. Iespējams, atkārtoti jākonsultējas ar fizioterapeitu (jākoriģē 
vingrojumu programma). Vajadzētu pārbaudīt D vitamīna līmeni. Tāpat iesaku konsultēties ar algologu un/vai psihiatru (vai psihologu), un/
vai FRM ārstu.

Vai galvas un muguras sāpes pēc muguras traumas var novērst tikai ar vingrošanu?

Agrāk nav bijis problēmu ar muguru, bet pirms divām nedēļām pakritu uz ledus uz labā sāna. Sākās sāpes muguras vidusdaļā un spiediena 
sajūta pierē. Ģimenes ārsts skaidroja, ka rentgenā un tā aprakstā nekas slikts neparādās. Biju pie fizioterapeita, kas „salika vietā” skrie-
meļus un mugurai uzlīmēja teipus. Kādu laiku jutos labi, nesāpēja ne mugura, ne galva, bet pēc nedēļas teipus noņēmu un galva atkal sāka 
sāpēt. Fizioterapeits atkal „salika vietā” skriemeļus un lika vingrot. Cik situācija ir nopietna? Vai var tikt galā tikai ar vingrošanu? Kā man 
rīkoties tālāk, ja sāpes atkārtosies?

Atbild fizioterapeite BAIBA ĶENCE, „Arho Medicīnas Serviss”, SIA
Kritiens, visdrīzāk, ir izprovocējis kakla skriemeļu segmentārās nestabilitātes vai muskulatūras disbalansa izpausmes. Teips ir nostrādājis 
kā stabilizējošs elements, tas izskaidro simptomu atjaunošanos pēc teipa noņemšanas. Atkārtota manuālā terapija (skriemeļu „salikšana 
vietā”) var nedot ilglaicīgu rezultātu. Šādā situācijā būtu vēlama fizioterapeita konsultācija, lai izvērtētu Jūsu funkcionālo stāvokli un tā sais-
tību ar simptomiem, kam sekotu individuāli pielāgots fizioterapijas kurss. Praksē kakla daļas problēmām efektīva ir slinga jeb saišu terapija.
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Sporta preces

Sports veselībai / sporta centri

Skaistumkopšanas saloni
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Asociācijas, biedrības, organizācijas

Internetveikali, e-komercija

Kosmētikas veikali
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Mācību iestādes / kursi / semināri
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Rekreācijas centrs Vīķi, SIA Alojas n., Staiceles p., “Veckabi”, LV 4043 Tālr. 26 320773, 640 31019

Aprūpes nams Urga, SIA Alojas n., Braslavas p., “Urgas pansionāts”, LV 4068 Tālr. 640 31009

Sociālā aprūpe

Veselīgs uzturs

Uztura bagātinātāji






