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Dakteris Ēriks Niedrītis kā zaldāts frontes līnijā

Ņujorkas ārsti saņēmuši picasĒriks Niedrītis

L A T V I E Š U  Ā R S T I  C Ī Ņ Ā  A R  PA N D Ē M I J U  Ņ U J O R K Ā

Mūsu laikraksta nr. 15 stās-
tījām par Dr. Paula Grūbes 
darbu Ņujorkas Steiten ailendas 
(Statenisland) slimnīcā, pan dē-
mijas epicentrā. Šis raksts iein-
teresēja Latvijas Avīzes žur nā-
listi Māru Libeku, kuŗa spe  cial-
izējas arī medicīnas žur nā lis-
tikā. Viņa intervēja Dr. P. Grūbi 

Dr. Pauls Grūbe par zāļu terapiju
totās  zāles patiesībā ir jau sen 
zināmas, jo iepriekš lietotas citu 
infekciju apkarošanai. Šos me -
di kamentus var iedalīt divās 
grupās – pirmajā tās zāles, kas 
iedarbojas tieši uz vīrusiem, 
otrajā – tie medikamenti, kas 
samazina ķermeņa smagu iekai-
sumu, ko izraisa koronavīruss.

Vīruss Covid-19 turpina 
izplatīties Amerikas Savie no-
tajās Valstīs, inficēto skaits 
pārsniedzis 600 tūkstošus, bet 
miruši vairāk nekā 26 tūkstoši 
cilvēku. Šis ir īpaši saspringts 
laiks ārstiem, kuŗi ik dienu 
cīnās par pacientu dzīvībām. 
Viens no viņiem ir Ēriks 
Niedrītis, kuŗš strādā Long-
ailendas Ebrēju medicīnas 
centrā. Aizvadītās nedēļas vi -
siem slimnīcas darbiniekiem 
bijušas īpaši saspringtas – visi 

ventilātori. Pēc dažām dienām  
skaits dubultojies. „Mēs strā-
dājam frontē kā zaldāti. Nekad 
nevar zināt, kad mums gadīsies 
tas bacilis. Bet mēs mēģinām 
darīt visi, ko varam,” uzsveŗ 
ārsts. Tagad jaunu pacientu 
skaits vairs tik krasi nepieaug, 
mazāk cilvēku tiek pieslēgti pie 
ventilātoriem, un mediķi cer, ka 
sliktākais ir aiz muguras. Tikai 
pāris nedēļu laikā iegūtā pie -
redze un zināšanas esot mil-
zīgas.

procentu turam aptuveni 
95-96%,” stāsta ārsts. Niedrītis 
ikdienā strādā ar vīrusa pacien-
tiem, kuŗiem vēl nav nepie-
ciešami ventilātori. Tos, kuŗiem 
sāk trūkt skābekļa un kāpj 
temperātūra, nosūta uz inten-
sīvās terapijas nodaļu. Ir vien-
mēr bēdīgi, kad kāds nomirst, 
un sirds sāp, bet ir arī cerība, ka 
tagad, kad samazinājās jauno 
slimnieku skaits, pēc pāris ne -
dēļām kritīsies arī mirušo 
skaits.

nopietns. Sākotnēji mediķiem 
trūcis masku, briļļu, cimdu un 
cita tik nepieciešamā aprīko-
juma. N95 maska ir laba, filtrē 
95% no visiem infekcijas pu -
tekļiem. Agrāk lietojuši šādas 
maskas vienu dienu un tad 
izmetuši. Tagad maskas jālieto 
visu nedēļu. Lai maska sag la-
bātos veselu nedēļu, jāuzliek 
otra. Tā mediķi tiek dubultā 
„maskēti”. 

Sākotnēji arī neticis veikts 
pietiekami daudz vīrusa testu. 

turpat blakus ir veļas maiss, kur 
viņš tūlīt ieliek slimnīcas drēbes 
Uz galdiņa noliek maku, 
atslēgas, identifikācijas karti, ar 
salveti to visu noslauku. Tad 
dakteris nomazgājas dušā, uz -
velk tīras drēbes, kas nav nekad 
bijušas slimnīcā. Obligāti iz -
mazgā visu slimnīcas veļu. Un 
tad tiek uztaisīts viens džins ar 
toniku! Varētu jautāt – kāpēc? 
Dakteris Niedrītis skaidro: 

„Tonikā ir hinīns, kas ir vecās 
britu zāles, ko imperijas laikā 
lietoja pret malāriju. Hinīnu, 
kad te ražo fabrikā, to sauc par 
„hlorhinīnu”. Tas ir radinieks 
hidroksihlorhinīnam, un es 
padomāju – kāpēc neiedzert 
džinu ar toniku, kad pēc smagas 
darba dienas esmu mājās.”

Ik vakaru Ēriks sazinās ar 
mediķiem no citām slimnīcām, 
kā arī ar medicīnas skolas bied-
riem, lai pārrunātu pieredzi. 
Sazvanīšanās notiek arī ar drau-
giem un radiniekiem, kuŗi uz -
traucas par mediķa veselību. 
Dakteris uzskata, ka šajā laikā 
var novērot īpašu cilvēku 
solidāritāti un labsirdību citam 
pret citu. Piemēram, kaimiņi 
viņam izgatavojuši sejas vairo-
gu, bet vietējā picērija ārstiem 
pagājušajā nedēļā atsūtījusi 35 
picas kā ziedojumu. Ārsts ir 
pārliecināts, ka Ņujorkas iedzī-
votāji apzinās situācijas no  piet-
nību un ievēro īpašu piesar-
dzību. Ja visi būs apzinīgi, 
vīrusa skarto skaits mazināsies.

šobrīd tiek plaši pētītas un 
izmantotas vīrusa ārstēšanai. 
Arī lietojot C vitamīnu lielos 
daudzumos, tiek panākts uz -
labojums.

Paracetamolu, ko plaši lieto 
Latvijā, izmanto, tikai lai sa  ma-
zinātu augstu ķermeņa tem pe-
rātūru un arī pret iekaisumu. 
Arī Amerikā lieto šo medika-
mentu, bet ir citas pret vīrusu 
iedarbīgas zāles.

Es nedomāju, ka mēs ātri 
sagaidīsim to brīdi, kad pret 
vīrusu būs vakcīna. Ir vairākas 
vīrusslimības – Ebola, HIV, he -
patīts C, pret kuŗām joprojām 
nav vakcīnas. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi atrast veidu, kā korona-
vīrusu ierobežot ar medika-
mentu palīdzību.

Tas ir neticami, cik daudz 
jaunu zināšanu nāk par šo 
vīrusu – gandrīz katru nedēļu 
medicīnas žurnālos parādās jaunas 
ziņas. Piemēram, Ko  lum bijas 
universitātē veiktā pētījumā 
konstatēts, ka 14% no sievietēm, 
kuras devušās dzem dēt, ir 
inficētas, bet bijušas bez Covid-
19 simptomiem. Tas ir ārprāts!”

Vīruss skar ne tikai gados 
vecākus un slimus cilvēkus, bet 
arī jauniešus, kuŗiem kādu 
iemeslu dēļ bijusi novājināta 
imūnitāte. Niedrīša ieskatā, ne -
viens ASV neparedzēja, ka 
vīrusa uzliesmojums būs tik 

Pārbaudīti tikai tie, kuŗiem 
bijuši redzami simptomi. Īpašas 
bažas ir par inficēto mediķu 
skaitu. Niedrītis, tāpat kā citi 
medicīnas centra darbinieki, 
ievēro īpašu piesardzību. Mājās 
pie durvīm novelk zābakus, 

strādājuši kā zaldāti frontes 
līnijā. 

Kad dakteris Niedrītis ar 
kollēgām pirms vairāk nekā 
trim nedēļām sācis strādāt, bijis 
apmēram 90 pacientu, no ku -
ŗiem četriem izmantoti plau  šu 

„Tagad katru dienu mēģinām 
citādi ārstēt un kļūstam gud-
rāki. Piemēram, sākumā uz 
ventilātoriem skābekļa procen-
tu „dzinām augšā” uz simt pro-
centiem. Izrādās, ka tas bojājis 
plaušas. Tagad mēs skābekļa 

paplašināti un šai nr. iepazīs-
tinām savus lasītājus ar piere-
dzējušā anesteziologa uzskatu 
par zāļu lietošanu Covid 19 
seku mazināšanā.

Dr. Pauls Grūbe. „Pagaidām 
vēl nav noteiktas zāles, kas būtu 
gana efektīvas un drošas vīrusa 
ārstēšanai.   Šobrīd valda liela 
dažādība  zāļu izvēlē. Patlaban 
slimnīcās tiek pētīti desmit 
medikamenti. Šobrīd izman-

Divas visbiežāk lietotās tiešās 
iedarbības pretvīrusu zāles ir 
cloroquine un remdevisir. Pir-
mās parasti tiek lietotas, lai 
ārstētu malāriju un reimatoīdo 
artrītu. Tās tiek lietotas kom-
binācijā ar azithromycin, kas ir 
efektīva antibiotika pret smagu 
plaušu iekaisumu. Savukārt 
remdevisir mēģina lietot Ebola 
vīrusslimības apkarošanā, taču 
pagaidām neefektīvi. Šīs zāles 


