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Dr. P. Grūbe dubultā ekipējumā Intensīvās terapijas nodaļā Kaste drošam intubācijas procesam

ŅUJORKĀ, PANDĒMIJAS CENTRĀ

Veselības krizi nedrīkst
pārvērst par drošības krizi

Šobrīd, kad pasaulē notiek 
sprie ga cīņa pret Covid-19 pan-
dēmiju, tajā iesaistās arī latviešu 
ārsti – ne tikai Latvijā, bet arī 
ārzemēs. Viņu vidū ir arī anes-
teziologs, Amerikas latviešu ārsts 
Pauls Grūbe Ņujorkā, kuŗš 
šobrīd atrodas tieši kaŗa zonā. 
Viņš ir viens no pieprasītākajiem 
ārstiem, kuŗa tiešais uzdevums ir 
palīdzēt slimniekiem smagā stā -
voklī ar elpošanas grūtībām. 

Dr. Pauls Grūbe ir anestezio-
logs ar ilggadēju pieredzi, do -
cents Ņu  jorkas Štata Medicīnas 
fakultātē Bruklinā, LĀZA (Lat-
vie šu ārstu un zobārstu apvienība) 

paša nosaukuma salas. Te dzīvo 
apmēram 500 000 iedzī votāji un 
darbojas trīs slimnīcas.) Tieši 
anesteziologs ir ārsts, ku  ŗam ir 
vistuvākā un vistiešākā saskarsme 
ar slimnieku, nodro šinot viņu ar 
skābekļa piegādi. Tādējādi ir ļoti 
augsts risks ar šo vīrusu inficēties 
pašam. Jāatzīmē, ka ārstiem trūkst 
de  tālizētas informācijas, kā visla-
bāk izsar gāties no saslimšanas. 
Ļoti daudz informācijas pieejams 
so  ciālajos tīklos un medicīnas 
žurnālos, ko arī ārsti mēģina 
apzināt un izmantot praksē. 

Dr. Pauls Grūbe: ”Pirms ap -
mek lējam pacientu, mēģinām 

daudzās zemēs, arī Amerikā liels 
deficīts bija aizsargtērpu trūkums 
(personal protection equipment), 
it īpaši maskas N95, kas īpaši 
aizsargā pret dažādu vīrusu un 
baciļu nokļūšanu organismā.

Ārsti savā darbā nereti sastopas 
ar neparedzētām situācijām, kuŗās 
viņiem jārīkojas radoši. Lai palie-
 linātu savu drošību no in  ficē ša-
nās, mēs radījām vienkāršu plast-
masas kasti, kas pārklāj pacienta 
galvu, kalpojot kā aiz sargbarjēra 
intubācijas veikšanas laikā. 

Ņujorka ir ļoti smagi cietusi no 
Covid-19 pandēmijas, tieši te ir 
konstatēts vairāk saslimšanas 

kajai daļai pacientu nākas lietot 
respiratorus neierasti ilgi – no 
divām līdz trim nedēļām. Tieši 
tas ir iemesls, kādēļ slimnīcās 
Amerikā nav pietiekami ventila-
toru, lai apmierinātu lielo pie pra-
sījumu. Un diemžēl gandrīz puse 
no pacientiem, kuŗiem nepie-
ciešams respirators, neizdzīvo.

Parasti pacienti, kuŗiem ir 
uzlikti respiratori, tiek aprūpēti 
un uzmanīti intensīvās terapijas 
nodaļā. Diemžēl tas vairs nav 
iespējams. Dažādas slimnīcas 
tel pas ir piemērotas slimnieku ar 
respiratoriem izvietošanai. Ne  reti 
slimnīcas darbinieki, kas par 

katru dienu. Tā ir stratēģija, kuŗai 
šobrīd seko gandrīz visas valstis.

Visi slimnīcu darbinieki saņem 
augstu novērtējumu un atbalstu. 
Mēs jūtam nepārtrauktu ap  kār-
tējo cilvēku pateicību par pūlēm, 
ko mēs veltījam, glābjot dzīvības. 
Daudzi restorāni mums gatavo 
un piegādā ēdienu uz slimnīcu; 
privātpersonas un uzņēmumi 
ziedo maskas un citu aprīkojumu, 
lai palīdzētu mums mūsu darbā; 
polītiķi un valsts vadītāji izsaka 
savu pateicību televīzijā un radio. 
Tas mūs tiešām aizkustina ļoti 
personīgi! Viena no visjaukā ka-
jām pateicības izpausmēm, ko 

biedrs. Intere santi, ka Dr. Grūbes 
tēvs Pauls Grūbe seniors savulaik 
bija arī LĀZA prezidents. Paula 
Grūbes darbavieta ir Steinten ail-
endas Uni  versitātes (Stanten Island 
University) slimnīcā. (Stein ten ail-
enda ir viens no pieciem Ņu  jor-
kas rajoniem, kas atrodas uz tāda 

maksimāli sevi aizsargāt – iz -
man tojam divkāršus drošības 
tērpus, kas mūs nosedz pilnībā 
no galvas līdz kājām. Pēc intu-
bācijas veikšanas virsējo drošības 
tērpu likvidējam. Instrumentus, 
ko lietojam, pilnībā sterilizējam 
vai arī izmetam. Līdzīgi kā 

gadījumu nekā jebkuŗā citā 
valstī. Mūsu slimnīcā ir iespē-
jams izvietot apmēram 700 gultas. 
Apmēram pusi no tām aizņem 
inficētie pacienti, līdzīgi kā citās 
slimnīcās pilsētā. Apmēram 25% 
no šiem slimniekiem nepie cie-
šami respiratori. Diemžēl lielā-

viņiem rūpējas, nav tam sagata-
voti. Tas viss palielina slimnīcas 
personāla stresu un nogurumu. 
Šobrīd nelielu cerību stariņu vieš 
fakts, ka pasākumi cilvēku sav-
starpējo kontaktu ierobežošanai 
ir samazinājuši to saslimušo 
skaitu, kas nonāk pie mums 

mēs piedzīvojam katru vakaru, – 
plkst. 19 cilvēki atver savu mā -
jokļu logus vai arī apstājas uz 
ielas un aplaudē mums. Aplausi 
ilgst vairākas minūtes. Šī gais ot ne 
ir līdzīga tai, ko rada fani, uzmun-
drinot un atbalstot Lat vijas 
nacionālo hokeja komandu.”

Koronavīrusa apkarošanas pa -
sākumi lielākā vai mazākā mērā 
skāruši katru Latvijas iedzīvotāju, 
un, ārkārtas situācijai ieilgstot, 
ietekmēs mūsu visu dzīvi aizvien 
vairāk. Skaidrs, ka šādos apstāk-
ļos sabiedrībai un valsts valdībai 
jādara viss iespējamais, lai pēc 
iespējas samazinātu slimības iz -
platību un mīkstinātu triecienu 
ekonomikai. Sērga arī izgaismo 
veselības aprūpes sistēmas vājās 
vietas, un šajā pavasarī gūtās 
mācības var palīdzēt mums izvei-
  dot spēcīgāku, mūsdienu izai-
cinājumiem atbilstošāku medi-
cīnas sistēmu. 

Nav šaubu, ka daudzus uzlabo-
jumus var veikt jau tagad. Iegā-
dāties modernas medicīnas ie -
kārtas, atjaunot kādas slēgtās slim -
nīcas darbību, ar augstāku atal-
gojumu motivējot uz ārzemēm 
aizbraukušos ārstus. Tomēr šajā 
procesā ne  drīkst ļauties panikai 
un padoties bīstamiem aicinā-
jumiem uz Covid-19 altāŗa upu-
rēt itin visu. Diemžēl šobrīd šādas 
balsis izskan.

Lai arī polītiskajā un mediju 
dienaskārtībā koronavīruss neap-
strīdami ieņēmis centrālo vietu 
un brīžiem šķiet, ka visi spēki 

jāmobilizē tikai tā apkarošanai, 
tā tomēr nav. Ja mēs akli me  tī-
simies vienas problēmas risinā-
šanā, tad pēc šīs krizes atskār-
tīsim, ka esam sevi nostādījuši 
neapskaužamā situācijā daudzās 
citās jomās. 

Viens otrs pārcentīgs polītiķis ir 
gatavs cīņā pret Covid-19 «mest» 
Latvijas aizsardzības budžetu. 
Nevar noliegt, ka citas nozares ar 
skaudību skatās uz šiem 2% no 
IKP un labprāt «iekostos kārdi-
nošajā pīrāgā». Taču pirms pie -
ņemt pārsteidzīgus lēmumus, 
padomāsim par aizsardzības sis-
tēmas lomu vīrusa izraisītajā 
krizē un pēc tās. 

Profesionāli, labi apmācīta un 
ekipēta armija ir sabiedriskās 
drošības mugurkauls ne vien mi -
litārās, bet arī civilās krizēs. Kaut 
pavirši pārlapojot ziņu portālus, 
pamanīsim, ka pēc postošām da -
bas katastrofām civilajiem dienes -
tiem steidz palīgā armija. Cilvēku 
evakuāciju ļoti bieži koordinē un 
īsteno gaisa spēki. Slimības drau du 
mazināšanā un seku novēršanā 
armijai ir būtiska loma, ko uz -
skatāmi illustrē šābrīža notikumi 
Italijā. Piemēram, Latvijā jau ta -
gad armija ir devusies uz austrumu 

robežu palīdzēt robežsargiem 
gā  dāt, lai valsts territorijā neie-
nāktu inficēti cilvēki, kuŗi po -
tenciāli varētu paplašināt sli  mī-
bas izplatību.

Pasaules vēsture māca, ka tieši 
krizes situācijās, kad sabiedrība 
ir apjukusi un valsts vara vājinās, 
sarosās sistēmas pretinieki. Ne -
mieru kurināšana, centieni pār-

ņemt varu, pat ārvalstu agresoru 
intervence – tās visas vēsturiski ir 
bijušas krizes situāciju sastāv da-
ļas. Neaizmirsīsim par neskaitā-
miem militāriem konfliktiem, 
kas radušies starp valstīm pēc 
ilgstošām ekonomiskām krizēm. 
Cenšoties iegūt izdzīvošanai ne -
pieciešamos resursus, cilvēki ir 
gatavi uz izmisuma soļiem. Šādus 

individus nav grūti sakūdīt pat 
uz bruņotu iebrukumu citā valstī. 

Diemžēl visi šie scenāriji ir 
iespējami arī mūsdienās, un tikai 
spēcīga armija var atturēt opor-
tūnistus no centieniem desta bi-
lizēt situāciju valstī. Esam NATO 
dalībvalsts un varam rēķināties 
ar aliances atbalstu grūtos brīžos. 
To nupat kārtējo reizi apliecināja 
NATO, īpaši aicinot «veselības 
nozares krizi nepadarīt par dro-
šības krizi». Manuprāt, tas ir 
pragmatisks ieteikums, un mums 
šajos mulsinošajos laikos vaja-
dzētu sadarboties ar NATO cie -
šāk kā jebkad. Kā liecina pētī-
jumu dati, uz alianci paļaujas trīs 
ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju. 
Dalībvalstīs veiktā aptaujā apgal-
vojumam, ka dalība NATO ma -
zina iespēju, ka kāda agresor-
valsts veic militāru uzbrukumu 
konkrētai valstij, piekrita 73% 
respondentu Latvijā. Tas ir pār-
liecinošs signāls, ka mums jātur-
pina ievērot savus solījumus ali-
ancei, arī tos, kas attiecas uz 
financējuma apjomu bruņo ta-
jiem spēkiem. 

Atgriežoties pie Covid-19 krizes, 
ierosinu uz potenciālajiem risi nā-
jumiem raudzīties plašāk.

„Tā vietā, lai vienkārši kaŗavīriem un zemes  sargiem 
paredzēto naudu atdotu ārstiem, vajadzētu domāt, kā liet-
derīgi izmantot bruņoto spēku rīcībā esošos resursus un 
infra struktūru.“


