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PALDIES VISIEM PAR ENERĢISKU UN
IZDEVUŠOS LĀZA SEPTIŅDESMITO
PASTĀVĒŠANAS GADU!
Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis
LĀZA biedru, draugu un atbalstītāju
loma šajos 70. gados, sevišķi pēdējos
27 gados, ir bijusi neatsverama un
kritiski svarīga. Kopā esam būtiski
palīdzējuši kolēģiem!
Kā teica bijušais Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers LĀZA
svētku sarīkojumā: “Gandrīz visi
šodienas vadošie Latvijas ārsti ir
saņēmuši atbalstu no LĀZA kolēģiem
kādā brīdī.”
2017. gadā tapa arī LĀZA 70 gadu
jubilejas filma, kuru var noskatīties
mūsu mājaslapā lazariga.lv vai www.
youtube.com. Kas esam, ko darām
un ko darīsim – tie ir jautājumi, uz
kuriem filmā sniedz atbildes LĀZA
jubilejas sarīkojumu dalībnieki.
Filmas beigu tekstā esam centušies
nosaukt visus, kas ar sirdi un dvēseli
atbalstījuši Latvijas kolēģus – ārstus,
rezidentus, medicīnas studentus
un māsas gan profesionāli, gan
uzņemot pie sevis mājās. Viņu vārdi
ir arī šajā Apkārtrakstā, bet aicinājums
rakstīt uz LĀZA biroju par visiem, kas
atbalstījuši profesionālās izaugsmes
ceļā, paliek spēkā arī 2018. gadā.
LĀZA 70 gadu pastāvēšanas svinības
norisinājās zem Raiņa atziņas “Gūt
var dodot”. Daudzi no Jums ir aktīvi
ziedojuši savu laiku, zināšanas un
līdzekļus! Vissirsnīgākais paldies
Jums visiem par to!
Mēs, LĀZA valde, kas izkaisīta pa
visu pasauli, gandrīz katru mēnesi
tiekamies virtuālā realitātē ar Zoom
palīdzību un aktīvi iesaistāmies mūsu
kopējās devīzes īstenošanā: “Visiem
spēkiem veicināt veselības aprūpē
un zinātnē iesaistīto studentu,
rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību
un sadarbību”.
Paturot prātā mūsu devīzi, 1. jūlijā
Baltimorā XIV Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku laikā kuplā

Uģis Gruntmanis. 2017

pulkā svinējām mūsu 70 gadu
jubileju. Konferencē ar izcilām
lekcijām uzstājās Bertrams Zariņš
par LĀZA vēsturi, Kristaps Zariņš par
koronārās sirds slimības neinvazīvu
diagnostiku, Juris Lazovskis par to, kā
ārstēšanā, lietojot “Choosing Wisely”
principus, varam ietaupīt un reizē
arī uzlabot pacientu aprūpi, Daina
Dreimane par pieredzi distances
medicīnā, ārstējot bērnus ar diabētu,
Jānis Tupesis par viņa iesaisti Global
Health attīstībā Āfrikas valstīs,
Kamena Kaidaka par LĀZA paveikto
pēdējā gadā, Zaiga Alksne-Phillips
par bērnu aprūpi Latvijā pēdējos
27 gados un pētnieks Ēriks Šmagris
un medicīnas studente Helēna
Dauvarte par to, kā LĀZA atbalsts
palīdzējis viņu profesionālajā attīstībā un izaugsmē. Liels paldies
valdes loceklim Ērikam Niedrītim par
jauko konferences vietas sarūpēšanu
un svētku mielastu un Latvijas
vēstniekam ASV Andrim Teikmanim
par sirsnīgiem apsveikuma vārdiem!
Bērnu deju kolektīvs Zelta Sietiņš

(vadītāja Baiba Šteina) no Latvijas
sniedza mums fantastisku koncertu
un lika atcerēties, kā lēkt polkas solī!
Paldies sirsnīgs visiem, kas piedalījās un atbrauca!
Plašāk par Baltimoru gan LĀZA,
gan dziesmusvētku mājaslapā.
Taču tieši 70 gadu svētku konference Rīgā 20. septembrī, kurā
piedalījās desmitiem kolēģu no ASV,
Kanādas, Zviedrijas, Norvēģijas,
Itālijas, Vācijas, Francijas, Anglijas,
Šveices un Latvijas ar lekcijām un
vadot seminārus, bija mūsu lielākais
notikums. Vissirsnīgākais paldies
visiem sekciju sēžu organizatoriem,
lektoriem, studentiem, kas brīvprātīgi
palīdzēja organizēt konferenci!
Visas lekcijas un seminārus var
noskatīties lazariga.lv. Liels paldies
Rīgas Stradiņa universitātei kā mūsu pasākuma ko-organizatoram.
Konferences laikā pateicām paldies
izciliem kolēģiem, kas Latvijas vārdu
nesuši pasaules zinātnē – Kristapam
Zariņam un Robertam Ozolam,
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Kristapam Keggi par vairāk nekā simts
Latvijas ārstu izglītošanu ASV un
Egilam Vēverbrantam par ilggadēju
palīdzību nefroloģijas nozares attīstībā un Latvijas Universitātes
medicīnas studentu apmācību.
Zaigai Alksnei-Phillips teicām paldies
par nepagurstošu atbalstu Latvijas
pediatriem un bērniem. Ar siltām
atmiņām par savu vectēvu, LĀZA
pirmo priekšsēdi Kārli Apini, dalījās
ārste Anita Balodis. Zinātniece
Zane Jaunmuktāne uzstājās ar
visiem jaunajiem kolēģiem svarīgu
informāciju par izaugsmes ceļu.

Paldies profesoram Šimonam
Svirskim par īpašo veltījumu –
ērģeļmūzikas
skaņdarbu,
kas
vakaram piešķīra īpašu nokrāsu,
paldies Ainas Galējas stipendiātei
Evai Johansonei par sarīkojuma
vadību. Muzikālus priekšnesumus
sniedza arī medicīnas studenti
un rezidenti, kas saņēmuši LĀZA
atbalstu. Noslēgumā visi vienojāmies
kopējā dziesmā “Viena saule, tas pats
mēness, visiem viena Tēvu valodiņ!”
Vislielākais paldies par šī pasākuma
organizāciju mūsu biroja vadītājai
Latvijā Kamenai Kaidakai!

Sēdes kopā ar pieredzējušiem
LĀZA kolēģiem vadīja Latvijas
Medicīnas studentu asociācijas un
Latvijas Jauno ārstu asociācijas
pārstāvji, skaidri parādot, ka LĀZA
darbs ir un būs fokusēts uz jauno
kolēģu atbalstu un attīstību! Visas
lekcijas un seminārus var noskatīties
LĀZA mājaslapā.

Arī vakara pasākums LU ir saglabāts
videoierakstā, ko var apskatīt mūsu
mājaslapā.

Medicīnas studenti un rezidenti
bija iesnieguši LĀZA konferencē
interesantus pētniecības stenda
referātus, kuri ir publicēti LĀZA
Apkārtrakstā.

Paldies visiem par atbalstu, ko
sniedzat LĀZA profesora Ilmāra
Lazovska stipendijām vecāko kursu
studentiem! Ar Ojāra Veides fonda
atbalstu nu jau kārtējo gadu jaunie
ārsti saņēma atbalstu padziļinātai
zināšanu apguvei ārzemēs. 8. Latvijas
Ārstu kongresa laikā tika pasniegtas
arī brāļu Zariņu stipendijas, ko piešķir
Latvijas Medicīnas fonds (LMF). Ko
jaunie kolēģi iemācījušies un ko tiem
devis šis atbalsts, varam lasīt šajā
numurā.

Rīgas sarīkojumus fotografēja Jānis
Brencis. Arī Ērika Niedrīša fotogrāfijas
palīdz sajust notikumu krāsas, kuras
saglabā arī mūsu mājaslapa.
LĀZA jubilejā saņēma Latvijas
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
apsveikuma vēstuli, ko publicējam
arī Apkārtrakstā. Bet 25. septembrī
Kristaps Keggi par ieguldījumu
Latvijas medicīnas attīstībā saņēma
Cildinājuma rakstu no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa Rīgas pilī.
Sirsnībā un pacilātībā nepārspējams bija LĀZA 70 gadu
konferences saviesīgais vakars Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur
apsveikuma vārdus teica veselības
ministre Anda Čakša, PBLA vadītājs
Jānis Kukainis, Pasaules Veselības
organizācijas Latvijā vadītāja Aiga
Rūrāne, ELA prezidija pārstāve Ieva
Reine, Saeimas deputāts Romualds
Ražuks, LĀZA Zviedrijas kopas
ilggadīgais vadītājs Pēteris Alberts,
Latvijas Jauno ārstu asociācijas
pārstāve Anna Saliņa, Latvijas Medicīnas studentu asociācijas vadītāja
Lauma Putniņa.
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Nākamajā rītā visi devāmies nolikt
ziedus pie Brīvības pieminekļa un
atklāt LĀZA 70 gadu pastāvēšanas
izstādi P. Stradiņa Medicīnas vēstures
muzejā. Paldies muzeja darbiniekiem
par izcili sagatavoto ekspozīciju!

LĀZA valdes vārdā esam nosūtījuši
vairākus pragmatiskus ieteikumus
Valsts prezidentam, Saeimai, Ministru
prezidentam, veselības ministrei.
Paldies visiem, kas tos parakstīja.
1. Ieteicām uzlabojumus jaunajam
veselības aprūpes finansēšanas
likumam, kas apdraud veselības
aprūpes pieejamību trūcīgākajiem
300 000 Latvijas iedzīvotājiem.
2. Publicējām atbalsta vēstuli māsām
un ārstiem par nepieciešamību
palielināt apmaksu Latvijā.
3. Sagatavojām ieteikumus par atvērtākām vēlēšanām Latvijas
augstskolās.
4. Es kā LĀZA vadītājs videouzrunā
paudu viedokli Saeimas organizētajā konferencē Vai veselības

apdrošināšana var glābt veselības
aprūpi Latvijā par veselības aprūpes
nākotni 2017. gada 31. martā.
Kā ik gadu LĀZA ex-priekšsēdis
Jānis Dimants Latvijā organizēja jau
desmito Apaļā galda diskusiju par
svarīgiem nozares jautājumiem.
Paldies viņam par šo tradīciju, kuru
turpināsim arī 2018. gadā.
Mūsu LĀZA Facebook lapai seko
gandrīz 1000 kolēģi. Katru ierakstu
vidēji izlasa ap 700 kolēģi pasaulē un
Latvijā. Tā ir fantastiska platforma,
kurā mēs katrs varam piedalīties
ar pārdomām, ieteikumiem un
dalīties ar saviem un citu mazākiem
un lielākiem sasniegumiem. LĀZA
ieteikto grāmatu klubs arvien
paplašinās. Lūdzu, dodiet arī savus
ieteikumus grāmatu klubam, ko vērts
izlasīt.
Pateicoties Jums visiem, pagājušā
gada laikā mēs visi kopā esam
izdarījuši lielu un vērtīgu darbu. Arī
2018. gadā turpināsim strādāt visi
kopā mūsu jauno kolēģu un Latvijas
labklājības vārdā. Ir daudz darāmā,
Latvijā arvien gadā mirstība ir par
7000 lielāka nekā dzimstība, un
tā ir augstākā mirstība starp trim
Baltijas valstīm, valsts dod vismazāk
naudas veselības aprūpei no ES
valstīm, pacientiem ir vislielākie
līdzmaksājumi, un daudzi veselības
aprūpi vienkārši nevar atļauties.
Nākamais gads ir Latvijas 100tais.
Kā mēs kā organizācija varam to
atzīmēt, ko gribam un varam atstāt
nākamajām paaudzēm? Ticam, ka,
lai uzlabotu situāciju Latvijā, mums
vēl vairāk jāiegulda kolēģu izglītībā
un attīstībā! Mums visiem spēkiem
jāveicina veselības aprūpē un zinātnē
iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu
un zobārstu izglītība un sadarbība.
Tikai pateicoties jūsu ziedojumiem,
tas viss ir bijis un būs iespējams!
LĀZA kopā ar PBLA un ELA
piedalās Pasaules latviešu zinātnieku
IV kongresa organizēšanā. Kongress
notiks 2018. gadā no 18.–20. jūnijam.
Vairāk par kongresa programmu
varēs redzēt LĀZA mājaslapā un
Izglītības ministrijas mājaslapā.
Kongresā 19.06. būs medicīnas
sekcijas sēde, ko organizē un vadīs
prof. Aivars Lejnieks (Latvija) un es.
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Visus interesentus aicinām piedalīties
šajā sekcijas sēdē un kongresā, kas
vienlaikus būs arī vēsturnieku un
juristu kongress. Kongresā plānojam
kopēju diskusiju stundu ar juristiem
par problēmām, kas skar abas jomas.
Latvijas simtgadē, 2018. gadā,
mums ir plāns saziedot LĀZA 100 000
USD. Ja to spēsim, tad tā būs iespēja
mūžīgi mūžos atbalstīt Latvijas
jaunos kolēģus! Valdes loceklis
Juris Lazovskis ir jau ziedojis 10 000
dolārus, vēl papildus ir apsolīti 10 000
USD, tātad palikuši tikai 80 000 USD!
Liels paldies Kasparam Tūteram un
manai ģimenei, kas ir iekļāvuši LĀZA
savā testamentā. Visa LĀZA valde no
sirds ticam, ka kopā to varam paveikt
un ka tas būs lielākais pienesums,
kādu mēs visi kopā varam dot Latvijas
jauno kolēģu izglītībai nākošos simts
gados! Visi ticam, ka “Gūt var dodot!”

LĀZA konferencē Baltimorā 1. jūlijā īsti latviskās noskaņās.

Jau 2017. gadā aktīvi ziedotāji ir
bijuši LĀZA izcilie biedri Kristaps,
Bertrams un Antra Zariņi, ziedojot
25 000 USD vēstures studiju atbalstam Latvijas Universitātē (LU).
Ziedot un nomaksāt ikgadējo
biedra naudu LĀZA ir ērti, ātri
un vienkārši. Informācija ir LĀZA
mājaslapā. Ziedojot LĀZA ASV vai
LĀZA Ojāra Veides fondam Kanādā,
ziedojumu var atvilkt no nodokļiem!
Nobeigšu savu uzrunu ar šo jauko
vēstījumu mums visiem no jaunās
kolēģes Latvijā:
“LĀZA organizācija – tas ir
grūdiens, kas palīdz doties uz
priekšu, noticēt sev un saprast, cik
patiesībā mēs varam daudz panākt,
atbalstot vienam otru. Dažreiz pietiek tikai nedaudz, pasakot kādus
labus vārdus. Kāpēc šo visu rakstu?
Lai pateiktu, cik patiesībā šis LĀZA
jubilejas pasākums mani iedvesmoja
un cik visi LĀZA cilvēki ir apbrīnojami.

LĀZA konferences Rīgā praktisko nodarbību vada LĀZA valdes loceklis Juris Lazovskis.

Turpiniet iesākto, palīdzot Latvijai,
un Jūs paveiksies lielas lietas, it īpaši,
pasakot visas lietas īstajos vārdos,
kas šeit Latvijā netiek darīts. Liels
PALDIES visai LĀZA organizācijai par
to, ka Jūs esat!!!”
Paldies, jums visiem vēlreiz, un
turpināsim strādāt kopā!
LĀZA valdes vārdā vēlu stipru
un enerģisku 2018. gadu!
LĀZA valdes loceklis Jānis Tupesis, Bertrams Zariņš, Valdis Zatlers, Kristaps Zariņš un
Aleksandrs Kalniņš LĀZA konferencē 20. septembrī RSU MITC.
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THANKS TO EVERYONE
FOR AN ENERGETIC AND SUCCESSFUL
70 YEAR WORK BY THE LĀZA
Ugis Gruntmanis, LĀZA president
Translated by Kārlis Streips
The role of LĀZA members, friends and supporters has
been perfect and critically important during the past 70
years, and particularly the last 27 years. As former Latvian
President Valdis Zatlers declared at the LĀZA celebration:
“Nearly all of Latvia’s leading doctors today have received
support from LĀZA colleagues at some point in their
careers.”
In 2017, a film to celebrate the 70th anniversary was
produced, and it can be viewed at our homepage,
lazariga.lv, or on YouTube. The film features participants
in the celebration who explain who we are and what
we do. At the end of the film we tried to name everyone
who has put heart and soul in supporting colleagues in
Latvia -- doctors, residents, medical students and nurses,
helping them in professional terms or hosting them at
their homes. These names are also found in this magazine,
but our call for everyone to contact the LĀZA office about
anyone who has helped out in professional terms is still in
place in 2018. The 70th anniversary was celebrated under
a slogan from the Latvian playwright Rainis, “You Get by
Giving.” Many of you have actively donated your time,
knowledge and resources, and we thank you from the
bottom of our hearts for doing so.
The LĀZA board is scattered all around the world, but
we meet nearly every month on Zoom, actively taking
part in implementing our overall promise: “We will do
everything that we can to facilitate the education and
cooperation of students, residents, doctors and dentists
who are involved in health care and science.”
Keeping this motto in mind, many of us gathered
together in Baltimore on July 1 as part of the 14th Latvian
Song and Dance Festival to celebrate the anniversary
and to take part in a conference, where excellent lectures
were delivered by Bertrams Zariņš about the history of
the LĀZA, Kristaps Zariņš about non-invasive diagnosis of
heart disease, Juris Lazovskis about the “Choosing Wisely”
principles that can save money and improve patient
care, Daina Dreimane on her experience with distance
medicine in treating paediatric diabetes, Jānis Tupesis
about his involvement in global health development
in Africa, Kamena Kaidaka about the work of the LĀZA
during the preceding year, Zaiga Alksne-Phillips about
paediatric care in Latvia during the past 27 years, and
researcher Ēriks Šmagris and medical student Helēna
Dauvarte about how support from the LĀZA has helped
6
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them in their professional development and growth. We
very much thank board member Ēriks Niedrītis for finding
an excellent venue for the event and for organising our
banquet. Thanks also to the Latvian ambassador to the
United States, Andris Teikmanis, for his sincere greetings.
We also thank the children’s folk dance group Golden
Sieve (director Baiba Šteina) from Latvia, which presented
a fantastic performance and led us to remember how
to dance the polka. Sincere thanks to all who took part
in the event! You can find more about Baltimore on the
LĀZA and the song festival homepages.
Our biggest event in honour of the 70th anniversary,
however, was a conference in Rīga on September 20,
which involved dozens of colleagues from the United
States, Canada, Sweden, Norway, Italy, Germany, France,
England, Switzerland and Latvia who delivered lectures
and chaired seminars. We thank everyone who organised
meetings, those who were lectors, and students who
volunteered to help out at the conference. All of the
lectures and seminars can be viewed at lazariga.lv.
We particularly thank the Rīga Stradiņš University for
co-organising our event. During the conference, we
thanked distinguished colleagues who have brought
Latvia’s name into the world of science -- Kristaps Zariņš,
Roberts Ozols and Kristaps Keggi for helping to educate
more than 100 Latvian doctors in the United States, Egils
Veverbrants for long years of assistance in developing the
sector of nephrology and training medical students at
the University of Latvia, and Zaiga Alksne-Phillips for her
tireless support for Latvian paediatricians and children.
Dr Anita Balodis delivered a heartfelt speech about her
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grandfather, Kārlis Apinis, who was the first chairman
of the LĀZA. Scholar Zane Jaunmuktāne presented
important information to young colleagues about ways
of growing in the field of medicine.
Meetings at the conference were chaired by members
of the Latvian Association of Medical Students and the
Latvian Association of Young Doctors together with
experienced LĀZA colleagues, thus clearly demonstrating
that the work of the LĀZA is and will continue to be
focused on supporting young colleagues and their
development. All of the lectures and seminars can be
watched on the LĀZA homepage. Medical students and
residents also delivered interesting research papers on
stands at the conference, and these are published in the
latest journal of the LĀZA. Photographs were taken by
Jānis Brencis and Ēriks Niedrītis to help people to sense
the colourful nature of these events. These, too, are on
our homepage.
The LĀZA received greetings from Latvian President
Raimonds Vējonis, which we have also published in our
journal. On September 25, Kristaps Keggi received a
certificate of commendation from President Vējonis for
his investment in the development of medicine in Latvia.
Unbeatable in terms of sincerity and excitement was
our social evening as part of the conference in the great
hall of the University of Latvia. Introductory words were
spoken by Health Minister Anda Čakša, World Federation
of Free Latvians (PBLA) chairman Jānis Kukainis, the
head of the World Health Organisation in Latvia, Aiga
Rūrāne, European Latvian Association (ELA) presidium
representative Ieva Reine, Saeima (Parliament) member
Romualds Ražuks, the long-serving chairman of the
LĀZA group in Sweden, Pēteris Alberts, a representative
from the Latvian Association of Young Doctors, Anna
Saliņa, and the chairwoman of the Latvian Association of
Medical Students, Lauma Putniņa.

On September 25, Kristaps Keggi received a certificate of
commendation from President Vējonis

the end of the event, we all joined together in song. The
biggest thanks for organising the event goes to our office
director in Latvija, Kamena Kaidaka! The event can be
viewed on our homepage.
The next morning, we lay flowers at the Freedom
Monument and opened an exhibition on the 70-year
history of the LĀZA at the Pauls Stradiņš Museum of
Medicine. Thanks to employees at the museum for an
outstanding exhibition, which can be seen at http://
www.lazariga.lv/index.php/106-laza-70-gadu-vesturesmeti.
Thanks to everyone who supported the Professor Ilmārs
Lazovskis scholarship for students in upper years of their
studies. The Ojārs Veide Fund has for several years offered
a chance for young doctors to study abroad. During
the 8th Congress of Latvian Doctors, the Zariņš brothers
scholarships were awarded. These are administered by
the Latvian Medical Fund (LMF). Read more about what
these students experienced elsewhere in this journal.

We are most thankful to Professor Šimons Svirskis for
the organ composition that he composed specifically
for the conference. That was a wonderful part of the
evening. Aina Galēja scholarship recipient Eva Johansone
did a great job as the MC for the event, and musical
performances were staged by medical students and
residents who have received support from the LĀZA. At

On behalf of the LĀZA board, we have written to
Latvia’s president, Parliament, prime minister and health
minister with pragmatic recommendations related to
ways in which the new health care financing law can be
improved in that it currently endangers the availability
of health care to 300,000 poor people in Latvia. We
published a letter of support for nurses and doctors who
were calling for higher wages in Latvia. We prepared
recommendations on more transparent elections at

LAZA 70th anniversary conference in Rīga on September 20

Young doctors together with experienced LAZA colleagues
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Latvian institutions of higher education. As director of
the LĀZA, I delivered a video address at a parliamentary
conference on health insurance and the future of health
care, that was on March 31, 2017.
Nearly 1,000 colleagues are followers of our Facebook
page, and each of our posts is read, on average, by some
700 people in Latvia and abroad. That is a fantastic platform
where we can all offer thoughts and recommendations
and share our greater or smaller achievements. The list of
books that are recommended is expanding all the time.
Please make your suggestions about the list at http://
www.lazariga.lv/index.php/par-laza/laza-gramatu-klubs.
Thanks to all of you, we have done major and valuable
work during the past year, and in 2018 we will continue
to work on behalf of our young colleagues and the
welfare of Latvia. There is much to be done. It is still true
that 7,000 more people die in Latvia than are born each
year, and that is the highest mortality rate in the Baltic
States. Latvia is in last place in the EU in terms of health
care financing, patients have to pay the highest fees for
services, and many people simply cannot afford health
care at all.
Latvia will be celebrating its centenary in 2018. What
can our organisation do to celebrate this fact? What are
we willing or able to provide to future generations. We
believe that we must invest more in the education and
development of our colleagues to improve the situation
in Latvia, we must do everything that we can “ to facilitate
the education and cooperation of students, residents,
doctors and dentists who are involved in health care and
science.” This has been and will be possible only thanks to
your donations!
The LĀZA is partnering with the PBLA and ELA on
organising the 4th World Congress of Latvian Scientists
in June of this year. We will publish information about
the programme of this event on our homepage and on
that of the Education Ministry. On June 16, there will be a
meeting on medicine that will be organised and chaired
by Professor Aivars Lejnieks and me. We invite everyone to
attend this meeting and the congress, which will also be

a congress for historians and lawyers. We plan to organise
a joint discussion with the lawyers about problems that
we have in common.
During Latvia’s centenary year we hope to donate
$100,000 to the equity fund of the LĀZA, only using
interest from the fund each year for our work so that
the fund as such survives for all time to support young
colleagues. Board member Juris Lazovskis has already
donated $10,000, another $10,000 have been promised,
and that means that we need $80,000 more. I very much
thank Kaspars Tūters and my family, who have included
the LĀZA in their wills. The board of the LĀZA believes
very much that we can work together to make the
greatest contribution toward the education of young
colleagues in Latvia over the next 100 years. “You Get by
Giving.” We really believe that.
Active donors in 2017 were distinguished members
of the LĀZA, Kristaps, Bertrams and Antra Zariņš. They
donated $25,000 in support history studies at the
University of Latvia. It is easy and quick to make donations
or pay membership fees on the LĀZA homepage. If you
donate to the LĀZA in the United States or the LĀZA Ojārs
Veide Fund in Canada, you can deduct your donation
from your taxes.
I will conclude my presentation with a very nice
message that has been sent to us by a young colleague
in Latvia: “The LĀZA gave me a push that helped me
to move forward, believe in myself and understand
who much we can achieve by supporting one another.
Sometimes all that is needed is a few nice words. Why am
I writing this? To tell you how much this LĀZA anniversary
celebration inspired me and to declare how amazing all
of the people of the LĀZA are. Continue your work in
helping Latvia, and you will do great things, particularly
in terms of speaking the truth about things that are not
being done here in Latvia. Thank you very much to the
whole LĀZA organization for being what you are!”
Thank you once again. Let us continue to work together.
On behalf of the LĀZA board, I wish you a strong and
energetic 2018!

LAZA 70th anniversary conference in Baltimore on July 1 together with children’s folk dance group Golden Sieve
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PIRMAIS TĪKLOŠANĀS VAKARS
Diasporas mediķi Stokholmā dalās ierosmēs
Latvijas medicīnas un veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai
Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde
Pēc Eiropas Latviešu apvienības
(ELA) un Latviešu ārstu un zobārstu
apvienības
(LĀZA)
iniciatīvas
2017. gada 17. februārī Latvijas
vēstniecībā Zviedrijā sadarbībā ar
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru un Zviedrijas Latviešu
apvienību notika pirmais tīklošanās
vakars Ziemeļeiropā strādājošajiem
mediķiem no Latvijas. Šīs iniciatīvas
mērķis ir veidot un stiprināt
neformālās saiknes starp tiem
latviešiem, kuri savu profesionālo
gājumu medicīnā veido ārpus
Latvijas, un apzināt potenciālu Latvijas izaugsmei, ko varētu dot šo
cilvēku zinātības piesaiste.
LĀZA valdes priekšsēdis Uģis
Gruntmanis savā virtuālajā uzrunā
uzsvēra: “Eiropā dzīvo un strādā
simtiem Latvijas mediķu. Mums ir
svarīgi sanākt kopā un apsvērt, ko
mēs kopīgi varam izdarīt Latvijas
labā un vai esam izdarījuši visu,
ko varējām? Tas nozīmē aktīvāk
izteikt ieteikumus Latvijas veselības
aprūpes un augstākās izglītības

sistēmas pilnveidojumiem, vairāk
un biežāk pieredzes apmaiņā
aicināt jaunos kolēģus no Latvijas
un veidot diskusijas par pacientiem,
par slimībām, ētikas jautājumiem,
industrijas ietekmi uz ārstiem.”
Tikšanās pulcēja divus desmitus
Latvijā un ārpus tās izglītību un
pieredzi guvušu ārstu, zobārstu,
medicīnas māsu un pētnieku no
Zviedrijas. Viesi dalījās sadarbības
pieredzē ar kolēģiem Latvijā – no
tulkošanas un kontaktu veidošanas,
kas palīdzējusi piesaistīt Zviedrijas
atbalstu bērnu diabēta pacientu
nometnes rīkošanai Latvijā, līdz
vieslekcijām Latvijas studentiem
un kolēģiem, tostarp Latvijā maz
pētītās specializācijas jomās, kā arī
atbalstam jauno rezidentu pieredzes
ieguvei ārvalstīs. Diskusijās kritika
par veselības aprūpes finansējuma
nepārskatāmību un neizpratne
par Eiropas Savienības ietvaros
iegūtas starptautiskas izglītības un
kvalifikācijas pilnveides neatzīšanu
praktizēšanai Latvijā mijās ar

ierosmēm e-veselības, darba kultūras un pārvaldības pilnveidojumiem
Latvijas medicīnas iestādēs.
ELA pārstāve diasporas politikas
lietās Elīna Pinto uzskata: “Mēs aktīvi
atbalstām diasporas profesionāļu
tīklošanos Eiropā – atzīt šo cilvēku
pieredzes, zināšanu un kontaktu
vērtību un to piesaistīt ir atslēga
uz Latvijas izaugsmi, īpaši jomās
kā medicīna un veselības aprūpe,
kuru attīstība nevar notikt atrauti
no zinātnes un prakses attīstības
pasaulē.” Kā liecina ELA un LU
Filozofijas un socioloģijas institūta
2016.gada pētījums, gandrīz 50%
Eiropā dzīvojošo latviešu kā lielāko
draudu Latvijai vidējā termiņā
norādījuši tieši veselības aprūpes un
sociālās sistēmas nesakārtotību. Tas
ir augstāks rādītājs, nekā bažas par
ekonomikas stagnāciju un bezdarbu
un ģeopolitiskiem valsts drošības
apdraudējumiem.
ELA un LĀZA turpina sadarbību un
atbalstu diasporas mediķu tīklošanās
un sadarbības iniciatīvām, tostarp arī
Eiropas Latviešu kongresā, kas 28.–
30. jūlijā zem Simtgades karoga notika
kuģa braucienā Rīga – Stokholma
– Rīga, un turpinājās LĀZA 70 gadu
jubilejas konferencē 20. septembrī
Rīgā. Reģionālā diasporas mediķu
un pētnieku tikšanās Eiropā notika
Vācijā 16. jūnijā, Eslingenes dziesmu
dienu laikā.
Eiropas Latviešu apvienības
un Latviešu ārstu un zobārstu
apvienības sadarbība būs jūtama arī 2018. gadā, gan kopā
organizējot 4. Pasaules zinātnieku
kongresu 18.–20. jūnijā, gan
arī kopā piedaloties ideju un
diskusiju festivālā LAMPA 29. un
30. jūnijā Cēsīs.

Diasporas mediķu tikšanās Stokholmā 2017. gada 17. februārī. To vada Elīna Pinto.
Uzrunu teica arī Kristaps Grasis un Uģis Gruntmanis.
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KUR MĪT TAS SPĒKS,
KAS PACELS MŪS?
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
LĀZA savu septiņdesmitgadi atzīmēja XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku laikā Baltimorā
2017. gada 1. jūlijā ar jubilejas
konferenci un valdes sēdi.
Kad Baltimoras kopkora dziedājums jau sen izskanējis un LĀZA 70
gadu jubilejas konferences dalībnieki
jau atgriezušies savās ikdienas gaitās,
ir tomēr labi apzināties, ka pasaule
kļuvusi gan plašāka, gan mazāka
vienlaikus. 2017. gada 1. jūlijā vairāk
nekā 50 LĀZA biedri un viesi pulcējās
omulīgajā Harborplace Renaissance
Hotel Baltimorā Merilandē uz LĀZA
70 gadu jubilejas konferenci. To
atklāja LĀZA priekšsēdis Uģis
Gruntmanis ar negaru analītisku un
iedvesmojošu uzrunu.
„Visi esam kopā strādājuši –
esat braukuši uz Rīgu, esat pie
sevis aicinājuši ārstus, rezidentus
un studentus. Ir redzams, ka pēc
šīm vizītēm jauno ārstu uztvere
izmainās, viņi gūst jaunu pieredzi
gan par ārstniecības procesu, gan
savstarpējām attiecībām kolēģu
vidē. Viņus pārsteidz arī tas, ka mūsu
universitātes klīnikās nav farmācijas
kompāniju pārstāvju klātbūtne. Tā
pieredze, ko ārsti un rezidenti gūst,
būs nenovērtējams ieguldījums, lai
Latvija kļūtu labāka.

Es gribu atgādināt, ka Latvijai nav
vieglas dienas. Pa šiem 27 gadiem
no Latvijas aizbraukuši gandrīz
600 000, katru dienu izbrauc 50
cilvēki, mirstība par 7000 pārsniedz
dzimstību ik gadu, mēs dodam
vismazāk finansējuma veselības aprūpei, izglītībai un zinātnei no ES
valstīm.
Jautājums – vai mēs varam ko darīt?
Daudzi jau ir darījuši, bet domāju,
ka ar mūsu kopējām zināšanām šim
ieguldījumam jābūt lielākam, mums
aktīvāk jāpiedalās asociāciju darbā,
arī augstskolu darbā, aktīvāk jāstrādā
arī ar veselības aprūpes politikas
veidotājiem, jo pēdējos 27 gados nav
veicies tik labi, kā gribētos. Pēdējos
divos gados mēs esam centušies
uzklausīt jūsu ieteikumus, domas un
strādāt kopā, esam centušies iesaistīt
arī tos, kas izbraukuši no Latvijas pēc
2004. gada, un arī tos, kas strādā
Latvijā, lai paplašinātu LĀZA loku.
Mums facebook vietnei LĀZA Pasaulē
seko vairāki simti jaunāki un vecāki
kolēģi no visas pasaules.
Es ticu, ka profesora Ilmāra Lazovska vēlējums paliek spēkā –
mums pasaulē mītošajiem ārstiem un
zinātniekiem ir jāsadarbojas. Mums
visiem jāturpina atbalstīt studentus,
rezidentus, jaunos ārstus.”

Savu uzrunu Uģis Gruntmanis
beidza ar skaistām Andreja Eglīša
dzejas rindām:
„Kur mīt tas spēks, kas pacels mūs?
Vai nezināt – tie esat Jūs.”
LĀZA jubilejas konferences goda
viesis bija Latvijas vēstnieks ASV
Andris Teikmanis ar kundzi. Arī viņam
šī bija īpašu sajūtu diena, par ko
liecināja arī vēstnieka vārdi:
„Esmu pagodināts atrasties šai
izcilību kompānijā, paldies par šiem
70 gadiem, par to darbu, ko jūs darāt
ne tikai, lai celtu savu profesionalitāti,
kļūstot par izcilībām, bet arī par
atbalstu jaunajiem ārstiem no
Latvijas. Pasaulē mobilitāte palielinās
arī ārstu vidū. Tas bija tik labi, ka
profesors Lazovskis pirms 30 gadiem
saprata, ka Latvijas ārstiem jānāk
kopā, lai attīstītos. Atminos Tautas
frontes dibināšanas laiku, kad viņa
intelekts bija tas, kas noturēja ideju
par lielo, skaisto Latviju, par Latviju
ne tikai pastalās, ne tikai brīvu, bet
gudru. Tas bija viņa vadmotīvs līdz
mūža pēdējām dienām. Arī šodien
Latvijai tas nav zaudējis nozīmi, nav
zaudējusi nozīmi arī nepieciešamība
novērtēt
smadzenes,
novērtēt
profesionālo varēšanu, novērtēt
zināšanas, novērtēt zinātni. Mēs
varētu gribēt kaut ko vairāk. Katra

LĀZA 70 gadu jubilejas konferences dalībnieki Baltimorā, 1. jūlijs, 2017. gads.
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vēstnieka neoficiālajā darba aprakstā
ir teikts, ka kādreiz savas valsts
interesēs viņam jājūtas slikti. Šis ir
viens no tiem brīžiem, kad es gribētu
justies labāk, domājot par Latvijas
medicīnu, tomēr redzu, ka Latvijā ir
atskārtuši, ka, nemainot attieksmi
pret šo nozari, tālāka medicīnas
attīstība nav iespējama. Es ceru,
ka pēc dažiem gadiem varēsim
nesalīdzināt Latvijas pēdējo vietu ar
citiem, bet varēsim lepoties ar saviem
sasniegumiem, kā varam lepoties ar
saviem izcilajiem ārstiem jau šodien
pasaulē.
Paldies par Jūsu atbalstu jaunajiem
talantiem. Paldies par to, ko jūs darāt
jau gadu desmitiem. Mēs varētu kļūt
par tādu lielvalsti medicīnā, kā šobrīd esam mūzikā. To jums visiem un
sev novēlu.”
LĀZA ekspriekšsēdis profesors
Bertrams Zariņš sniedza pārskatu par
LĀZA vēsturi. „Būt vai nebūt LĀZA?”,
pirms piecdesmit gadiem retoriski
jautājis pirmais tās priekšsēdis Kārlis
Apinis. Šobrīd varam teikt, ka LĀZA
ir nākotne. 250 ārsti no ārzemēm
piedalījās Pirmajā vispasaules latviešu ārstu kongresā 1989. gadā. Tas
bija lielākais notikums gan Latvijas,
gan trimdas ārstu dzīvē. Tā bija pirmā
lidmašīna, kas piezemējās Rīgas
lidostā no plašās pasaules. Toreiz
aizsāktā sadarbība nav apstājusies ne
mirkli. „Pirmajos neatkarības gados
ārsti no ārzemēm palīdzēja ar naudu,
bet tagad jau gadiem mēs atbalstām izglītību ar savām stipendijām.
Un no 2017. gada arī atbalstām
ārzemju medicīnas studentu iespēju
mācīties un praktizēt Latvijā”, uzsvēra
lektors. Laikam jau tas, ka LĀZA lielās
konferences vienmēr notiek reizē ar
Dziesmu un deju svētkiem, veicina
Amerikas latviešu ārstu iesaisti LĀZA
darbā, ar smaidu secināja profesors
Bertrams Zariņš, nododams lektora
stafeti LĀZA valdes loceklei profesorei
Dainai Dreimanei. Daina Dreimane
atklāja tās tendences un iespējas,
kas saistītas ar jauno tehnoloģiju
ienākšanu medicīnā, īpaši bērnu ar
cukura diabētu aprūpē, stāstot par
savu pieredzi Teksasā.
Kā panākt labākus rezultātus,
ieekonomējot līdzekļus reimatologa
praksē, savā pieredzē dalījās Juris

LĀZA konferences mājīgā gaisotne Harborplace Renaisasance Hotel.

Konferences goda viesis bija Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis. Foto: Ēriks Niedrītis.

Konferences noslēgumā atkal kopā ar deju kolektīva Zelta sietiņš dejotājiem.
Foto: Pēteris Alunāns.
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Lazovskis, kas medicīnas izglītību
ieguvis Rīgā, bet tagad strādā Sidnejā
Kanādā. Bērnu ārstei Zaigai AlksnisPhillips ir ilgu gadu sadarbības
pieredze ar Latvijas kolēģiem. Viņas
lekcija atklāja tās bērnu veselības
aprūpes problēmas Latvijā, ko varbūt
retais no klausītājiem bija zinājis.
Asinsvadu ķirurga Kristapa Zariņa
lekcija bija veltīta kardioloģisko
slimību korektas diagnostikas jautājumiem un sadarbības piemēram
ar Latviju pētījumu jomā. LĀZA
valdes loceklis dr. Jānis Tupesis
atklāja visiem klātesošajiem mazāk
zināmu jomu, stāstot par savu
darbu WHO (Pasaules Veselības
organizācijā), to, kas ir Global Health
un vai Latvijai ir loma un atbildība
tajā. Dr. Ēriks Šmagris pastāstīja par
savu zinātnisko darbu University of
Texas Southwestern un kāpēc LĀZA
ir svarīgi atbalstīt jaunos latviešu
ārstus, jaunos zinātniekus viņu
pieredzes veidošanā. „Pārsteidza, cik
daudz latviešu ārsti strādā ārzemēs
netipiskās sfērās un nodarbojas ar
nestandarta problēmu risināšanu.
Bija interesanti redzēt un dzirdēt

jau leģendārus ārzemēs dzīvojošos
ārstus, tas tikai padarīja mani lepnāku, ka varu būt starp viņiem.
Konference kopumā deva tādu kā
ģimenes sajūtu – it kā esi prom no
Latvijas, bet tai pašā laikā starp savējiem gan medicīnas jomā, gan
latviskā vidē”, jau pēc konferences
teica dr. Šmagris. Medicīnas studente, LĀZA Prof. Ilmāra Lazovska
stipendijas saņēmēja Helēna Dauvarte pēc Baltimoras teica: „Man
konference bija kas īpašs, jo tas bija
mans pirmais pasākums Baltimoras
dziesmu svētku ietvaros, mans
pirmais pasākums ASV. Pateicoties
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības
piešķirtajai stipendijai, varēju doties
uz ASV, lai pēc dziesmu svētkiem sāktu
savu praksi slimnīcā Teksasā. Ar lielu
interesi klausījos katru prezentāciju
un priecājos par to, ka latvieši ASV
ir tik daudz sasnieguši. Konferencē
iepazinos ar daudziem ārstiem, satikos ar jau pazīstamiem kolēģiem un
ieguvu daudz jaunu kontaktu.”
Baltimorā izskanēja arī visi labie
darbi, ko LĀZA divos gados paveikusi.

Par tiem stāstīja LĀZA biroja vadītāja
Latvijā Kamena Kaidaka. Katrs no
lektoriem saņēma dāvanu – ar LĀZA
atbalstu 2017. gadā izdoto grāmatu
par vienu no LĀZA dibinātājiem –
ārstu, anatomu un antropologu Jēkabu Prīmani „Tā mēs atgriežamies...”.
Vissiltākie pateicības vārdi un
LĀZA Pateicības raksts tika pasniegts
Aivaram Osvaldam, kas bija šīs
konferences labais gariņš no Dziesmusvētku organizatoru puses. Prof.
Ilmāra Lazovska fonda vadītājs Dr.
Ēriks Niedrītis parūpējās par to, lai
viesiem būtu gards cienasts, bet mazie
dejotāji no Zelta sietiņa priecēja ar
savu raito deju soli un lika izlocīt kājas
arī LĀZA konferences dalībniekiem.
LĀZA jubilejas gads turpinājās
ar nākamo lielo notikumu – LĀZA
konferenci Rīgā 20. septembrī, ko
atbalstīja Rīgas Stradiņa universitāte,
un vakara pieņemšanu Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Bet 21. septembrī no rīta P. Stradiņa Medicīnas
vēstures muzejā atvērām izstādi par
LĀZA 70 gadiem!

EIROPAS LATVIEŠU KONGRESS ARĪ
MEDIĶIEM
Elīna Pinto, Ieva Reine, Kamena Kaidaka
Eiropas Latviešu kongress ieies vēsturē kā pirmais
ārzemēs mītošo Latvijas cilvēku pārstāvības un sadarbības forums ar mērķi Latvijas valsts simtgades ieskaņās
apliecināt un stiprināt mūsu kopības sajūtu, pilsonisko
apziņu un atgriezenisko saikni ar Latviju.
Kongresu organizēja Eiropas Latviešu apvienība
sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību un
partneriem Latvijā. Kongresa sagatavošanu atbalstīja
Sabiedrības integrācijas fonds, bet norisi – Ārlietu
ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra.
Kongress notika 2017. gada 28.-30. jūlijā. Tas sākās un
noslēdzās Rīgā, bet pamatprogramma noritēja uz prāmja
maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga, simboliski atainojot
diasporas ceļus plašajā pasaulē un noturīgo sasaisti ar
Latviju.
Kongresā pirmām kārtām bija aicināti piedalīties
ārpus Latvijas dzīvojošie cilvēki un tie, kuri pēc ārvalstīs
pavadīta laika atgriezušies Latvijā, un otrām kārtām –
12

Latvijas partneri, t.i., diasporas redzējumā un sadarbībā
ieinteresēti uzņēmēji, pētnieki, mediji, iestādes un
pašvaldības.
Kongresā piedalījās 283 dalībnieki – visu paaudžu
Latvijas piederīgie un diasporas organi-zāciju un kopu
pārstāvji no 25 valstīm Eiropā un arī ārpus tās. Kongresā
sava nozīmīga vieta un loma bija arī Latviešu ārstu un
zobārstu apvienībai. LĀZA biedri un atbalstītāji aktīvi
iesaistījās kongresa darbā gan uz sauszemes, gan
ūdeņiem.
Kongresa sesijas Sabiedrības veselība un vērtības mērķis
bija analizēt diasporas, t.sk. veselības aprūpes nozares
profesionāļu, redzējumu par Latvijas izaicinājumiem
sabiedrības veselības un medicīnas jomā un apzināt
starptautiskos labās prakses piemērus. Sesijā paustās
atziņas tika iestrādātas Simtgades ceļa kartē – diasporas
veltījumā Latvijas izaugsmei otrajā valsts simtgadē.
Darba sesijā moderatores bija Dr.med. Ieva Reine, Upsalas
universitātes projektu vadītāja un pētniece, Zviedrijas
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Sociālās apdrošināšanas eksperte un vecākā analītiķe,
ELA prezidija pārstāve un Dr.sc.soc. Signe Mežinska, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore un Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta
vadošā pētniece.

aprūpes darbinieku deficītu Latvijā. Sadarbībā
ar sertificējošām institūcijām novērst nepilnības
profesionālās kvalifikācijas atzīšanā (sertifikācijas un
resertifikācijas kārtībā) ES un EEZ praktizējošajiem
veselības aprūpes speciālistiem,

Ginekoloģes Vitas Začestas ieteiktais moto “vesela tauta – vesela domāšana” kļuva par sesijas vadmotīvu. Lielu
ieguldījumu sesijas sagatavošanā deva arī ginekoloģe
Zane Vītiņa. Savstarpējā cieņā un pacienta līdzestībā
sakņota un sadarbības ceļā gūtas starptau-tiskās labās
prakses iedvesmota sabiedrības veselības sistēma ar
pienācīgu nodrošinājumu – tādu vēlas redzēt diasporas
mediķi Latvijas nākotni.

· mazināt nedrošību remigrantiem, pateicoties plaši
pieejamai, saprotamai informācijai par veselības un
sociālajiem pakalpojumiem Eiropā un Latvijā, tostarp
par ES Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas iespējām,

Darba virzieni, kuri iezīmēti Simtgades ceļa kartē, lai pie
šīs vīzijas nokļūtu:
· veicināt zināšanu pārnesi starp diasporas un Latvijas
veselības aprūpes profesionāļiem un pētniekiem,
sniedzot starptautiskās labās prakses piemērus
veselības veicināšanas rīcībpolitikai. Ar valsts atbalstu
sadarboties kopēju starptautisku zinātnisku projektu
izstrādē un realizēšanā,
· stiprināt pieredzes apmaiņu profesionālajai pilnveidei
un diasporas profesionāļu pienesumu, risinot veselības

· stimulēt paradigmu maiņu profilakses virzienā, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu diasporā un Latvijā,
· rast inovatīvu pieeju demogrāfiskās situācijas ilgtermiņa risinājumam Latvijā, izmantojot diasporas
mītnes zemju pozitīvo pieredzi.
Pirmais Eiropas latviešu kongress bija īpašs
notikums latviešu diasporai arī tā augstā emocionālā
un mākslinieciskā piesātinājuma dēļ. Paldies tā organizētājiem, paldies aktīvajiem Eiropas ārstiem, māsām,
zinātniekiem un studentiem – kongresa dalībniekiem.
Kad notiks Otrais Eiropas latviešu kongress, nepalaidiet
garām šo lielisko iespēju – būt kopā ar gudriem,
domājošiem un gaišiem cilvēkiem.

Sarunu festivāls LAMPA Cēsu pils parkā 29.–30. jūnijā
Kā ik gadu Sarunu festivāls LAMPA būs vieta vērtīgām sarunām, vieta, kur satikt domubiedrus vai, gluži pretēji,
izaicināt savus priekšstatus sarunās ar citādi domājošajiem. Pasākumu formāts ir neierobežots – no nopietnām
sarunām, izzinošām darbnīcām un spraigām diskusijām līdz teātra spēlēm un domu rosinošām instalācijām. Dalība
Sarunu festivālā ikvienam būs lieliska iespēja ne tikai ietekmēt Latvijā notiekošo, veidojot klātienes diskusiju ar
viedokļu līderiem valstī, bet izaicināt uz sarunu savu tiešo mērķauditoriju ārpus ierastās vides, lai izglītotu un veidotu
dialogu par organizācijai, uzņēmumam vai valsts iestādei svarīgajām tēmām.
Gan LĀZA, gan ELA, latviesi.com un citas domāt un runāt gribošas organizācijas ir vienojušās kopējā sarunu
teltī, kur ieeja visiem ir brīva. Medicīnai un veselībai veltītās 90 diskusijas minūtes būs 29. jūnijā. Plašāk par LAMPA
www.festivalslampa.lv
Sarunu festivāls ir nekomerciāls, un tā apmeklētājiem ieeja ir bez maksas.
13

LĀZA APKĀRTRAKSTS

LĀZA 70 GADU JUBILEJAS
SARĪKOJUMI RĪGĀ
Rita Turkina, LĀZA stipendiāte, Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
Labāk vienreiz redzēt, nekā simts
reižu dzirdēt! Ir grūti aprakstīt un
izstāstīt to gaisotni, kāda valdīja
LĀZA jubilejas sarīkojumos Rīgā.
LĀZA jubilejas gada moto bija Raiņa
vārdi Gūt var dodot! Sajūta, ka
visi sarīkojumu dalībnieki ir gatavi
dot un dalīties savā pieredzē, savā
draudzībā un arī savās iespējās, bija
tā, kas virmoja gaisā un sirdīs vēl ilgi
pēc svētku izskaņas.
LĀZA 70 gadu jubileju sāka ar
konferenci Rīgā 20. septembrī, ko
rīkoja sadarbībā ar Rīgas Stradiņa
universitāti (RSU). Tās mērķis bija
veicināt domu apmaiņu starp dažādu valstu veselības aprūpes
speciālistiem, studentiem un rezidentiem. Konferenci RSU apmeklēja
190 dalībnieki, tai skaitā no ASV–19,
Anglijas–2, Francijas–1, Kanādas–3,
Norvēģijas–5, Šveices–2, Vācijas–2,
Zviedrijas–3.
LĀZA valdes priekšsēdētājs Uģis
Gruntmanis, atklājot jubilejas konferenci, sacīja lielu paldies visiem, kas
ieradušies no tuvām un tālām zemēm,
lai tiktos un piedalītos konferencē,
un akcentēja aktuālākos jautājumus
medicīnā Latvijā pasaules kontekstā.
Konferences dalībniekiem apsveikuma vārdus bija atsūtījis Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, savā
vēstulē akcentējot LĀZA biedru
lielo nozīmi un ieguldījumu gan
valsts neatkarības atjaunošanā,
gan atbalstu Latvijas ārstniecības
iestādēm un daudziem mediķiem.
Valsts prezidents novēlēja LĀZA
biedriem iedvesmoties jauniem
mērķiem un to sasniegšanai.
„No sirds ticu, ka esat guvuši
gandarījumu no sava devuma Latvijai
un tās cilvēkiem. Jūs esat ieguldījuši
izglītībā un tautas veselībā, kas ir
vērtības ar mūžības svaru. Novēlu, lai
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības
vadībai un biedriem pietiek spēka
un resursu arī turpmākajos gados
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īstenot apvienības devīzē ierakstīto
un visiem spēkiem veicināt veselības
aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu,
rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību
un sadarbību. Esmu pārliecināts, ka
arī Latvijas ārstiem reiz būs iespēja
ar līdzvērtīgu nesavtību un labvēlību
sniegt savas zināšanas un pieredzi
jaunajiem ārstiem un māsām, kuriem
šis atbalsts būs nepieciešams, jo
Gūt var ņemot, – gūt var dodot!
Dodot gūtais – neatņemams!”
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības darba vērtējumu daudzu
gadu garumā sniedza arī viens no
pirmajiem LĀZA stipendiātiem Valdis
Zatlers. Viņa pārliecība ir, ka trimdas
latviešu ārstu atbalsts bija tas, kas
ļāva tik strauji un veiksmīgi attīstīties
daudzām medicīnas nozarēm tūlīt
pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.
RSU attīstības prorektors Toms
Baumanis apliecināja augstskolas
gatavību arī turpmāk sadarboties ar
LĀZA.
LĀZA valdes loceklis Kaspars
Tūters no Kanādas un LĀZA pirmā
prezidenta Kārļa Apiņa mazmeita
Anita Balodis no ASV sniedza
emocionālu ieskatu mūsu tautas un
ārstu paaudžu vēsturē. Par izciliem
sasniegumiem darba mūžā vēstīja
profesoru no ASV – onkologa Roberta Ozola, asinsvadu ķirurga
Kristapa Zariņa un nefrologa Egila
Vēverbranta runas. Klausītājiem bija
iespēja dzirdēt izcilā traumatologa
un daudzu Latvijas ārstu skolotāja
Kristapa Keggi sirsnīgo dzīvesstāstu.
Latvijas pediatru ilggadīgs draugs –
LĀZA viceprezidente Zaiga AlksnePhillips – sniedza pārskatu par atbalstu bērnu veselības aprūpei,
bet jaunā ārste no Anglijas Zane
Jaunmuktāne savā lekcijā mudināja
kolēģus nebaidīties un uzdrīkstēties
gūt pieredzi un jaunas zināšanas
pasaulē.

“LĀZA darīs visu iespējamo kopā
ar mūsu partnerorganizācijām, lai
Latvijas medicīnas studenti, zinātnieki un visi ārsti, kas tic godīgam
un caurspīdīgam veselības aprūpes
procesam un zinātnes sistēmai Latvijā, varētu iegūt papildu izglītību
ārzemēs,” uzsvēra Uģis Gruntmanis.
Dienas otrā daļa bija veltīta sekciju
sēdēm, kur bija iespēja dažādu valstu
speciālistiem apmainīties viedokļiem
par savu nozari, bet lielajā auditorijā
klausītājiem bija iespēja dzirdēt
izcilas lekcijas par sabiedrības veselības jautājumiem.
Konferences noslēguma daļa atkal
bija visiem kopā, lai suminātu LĀZA
stipendiātus – profesora Ilmāra
Lazovska stipendijas ieguvējus 2017.
gadā. Stipendijas pasniedza Prof.
Ilmāra Lazovska fonda izveidotājs un
vadītājs Ēriks Niedrītis. Visus stipendiātus RSU vārdā sveica arī RSU
prodekāni Daiga Behmane un Ingus
Skadiņš. LĀZA jubilejas konferences
stenda referātu konkursa uzvarētājus
sveica konkursa žūrijas komisijas
vadītāja, LĀZA valdes locekle dr.
Daina Dreimane. Stenda referātus
vērtēja Alise Grāmatniece, Andris
Skride, Diāna Ērgle, Anna Saliņa,
Eduards Krustiņš un Jeļizaveta
Sokolova. Paldies viņiem par atbildīgi
veikto darbu!
Konferences noslēgumā Uģis
Gruntmanis vēlreiz pateicās visiem
lektoriem, sekciju sēžu vadītājiem
un arī konferences dalībniekiem par
vērtīgo dienu, bet RSU prodekānei
Daigai Behmanei pasniedza Pateicības rakstu un LĀZA dibinātājam, anatomam un antropologam Jēkabam
Prīmanim veltīto grāmatu „Tā mēs
atgriežamies...” par augstskolas atbalstu konferences organizēšanā.
Savu atbalstu sniedza arī brīvprātīgie palīgi – Ieva Grīnberga,
Helēna Dauvarte, Roberts Rumba,
Ilze Liepiņa, Tina Sparāne, Loreta
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Miluna un Līga Akmeņkalne. Paldies
viņiem par to!
Vakara svinīgajā sarīkojumā LĀZA
viesi tikās Latvijas Universitātes
Lielajā aulā. Viesus sagaidīja ģitārista
Ginta Smukā mūzikas skaņas un glāze vīna. Vakara vadītājas lomu laipni
uzņēmās Ainas Galējas stipendiāte
Eva Johansone kopā ar Kamenu
Kaidaku. Izcila dāvana jubilejas viesiem bija profesora Šimona Svirska
radītais un atskaņotais ērģeļmūzikas
skaņdarbs – veltījums. Kā nākamā
dāvana bija videomateriāls par 1. Vispasaules ārstu kongresu. 1989. gada
vasaras notikumi un sejas, vārdi un
Čikāgas piecīšu skandētās dziesmas –
tas viss pārcēla mūs neatkārtojamā
un mazliet piemirstā LĀZA vēsturē.
Gūt var dodot, tāds ir LĀZA
jubilejas gada moto, bet jau ilgus
gadus tas bijis daudziem arī dzīves
moto. Jubilejas vakarā izskanēja
pateicības vārdi daudziem cilvēkiem
un organizācijām plašajā pasaulē,
kas nesavtīgi snieguši savu atbalstu
Latvijas mediķiem.
“Katra cilvēka sirdspuksts ir veselu
iespēju Visums”. Mūsu iespēja
tagad ir pateikt paldies visiem tiem
labajiem cilvēkiem, kuri ar darbiem
un domām palīdzēja Latvijas ārstiem

un citu specialitāšu pārstāvjiem
pilnveidot savas zināšanas, kuri deva
mūsu sapņiem spārnus un aiznesa
mūs svešā, neiepazītā un valdzinošā
pasaulē.” – tā P. Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas Endoskopijas
nodaļas vadītāja Linda Sosāre iesāka
savu pateicības vēstījumu Austrālijā
mītošajiem latviešiem, kas sniedza
viņai savu atbalstu deviņdesmito
gadu sākumā. Vairāk nekā 100 vārdi
ir minēti pateicību sarakstā, kas tapa
no tām vēstulēm, ko saņēmām LĀZA
birojā 2017. gadā.
LĀZA ir 70 gadi. LĀZA ir vecākā šī
vārda labākajā nozīmē sabiedriskā
latviešu veidota organizācija, kas
nekad nav pārstājusi darboties. Par to
liels paldies jāsaka tās prezidentiem,
kas vadījuši LĀZA darbu un šodien
godam pelnījuši justies kā jubilāri!
Bertrams Zariņš, Kaspars Tūters,
Jānis Dimants, Uģis Gruntmanis un
vicepriekšsēde Zaiga Alksnis-Phillips
saņēma LĀZA Pateicības rakstus un
arī dāvinājumā gleznas, kuru autores
ir RSU studentes Linda Rancāne un
Madara Sprūdža.
LĀZA saņēma apsveikuma vārdus
no Pasaules Brīvo latviešu apvienības
priekšsēža Jāņa Kukaiņa, Eiropas
Latviešu apvienības prezidija pār-

stāves Ievas Reines, Pasaules Veselības organizācijas pārstāves Aigas
Rūrānes, veselības ministres Andas
Čakšas, Saeimas deputāta Romualda
Ražuka, LĀZA Zviedrijas kopas
ilggadīga vadītāja Pētera Alberta. Latvijas Medicīnas studentu asociācijas
vadītāja Lauma Putniņa un Jauno
ārstu asociācijas valdes locekle Anna
Saliņa apliecināja vēlmi arī turpmāk
darboties kopā ar LĀZA. Visiem viena
tēvu valodiņ – ar tādiem skaistiem
viesu kopkora dziedātiem Čikāgas
piecīšu dziesmas Latvju bērniem
vārdiem iesākās viesību sarunu daļa.
Paldies par skaisto muzikālo priekšnesumu jāsaka LĀZA stipendiātiem
Laumai Putniņai (pie klavierēm
Ilze Leve), Katerinai Bulavkinai (pie
klavierēm Ņikita Bulavkins), Lienei
Bērzei, Andrim Džeriņam un Robertam Rumbam.
Ginta Smukā ģitāras spēles
virtuozitāte bija īpašs veltījums LĀZA
un arī Valdim Zatleram.
Saviesīgo daļu siltu un dzīvespriecīgu darīja Marko Ojala akordeona skaņas un dziesmas.
Mājaslapā lazariga.lv ikvienam
interesentam ir pieejama plašāka
informācija par LĀZA 70 gadu
jubilejas svinībām.

Foto: Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) valde LĀZA 70 gadu jubilejas vakara sarīkojumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
No kreisās: Kamena Kaidaka, Jānis J. Dimants, Daina Dreimane, Jānis Tupesis, Juris Lazovskis, Uģis Gruntmanis, Zaiga Alksne-Phillips,
Kaspars Tūters, Ēriks Niedrītis un Gundars Katlaps. Foto: Jānis Brencis
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LĀZA 70 gadu jubilejas konferences programma 20.09.2017.
Konferenci rīko LĀZA sadarbībā
ar RSU
9:00– 9:10 Konferences atklāšana
9:10–9:30 Apsveikumi (Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, RSU attīstības prorektors
Toms Baumanis, LĀZA stipendiāts
eksprezidents Valdis Zatlers)
9:30–12:30
Referāti,
LĀZA
atzinības par ieguldījumu LĀZA
darbībā un atbalstā. (lekcijas 20
min)
Sēdi vada Kristaps Keggi, Daina
Dreimane un Kārlis Rācenis
(Latvijas Jauno ārstu asociācijas
vadītājs)
· Vēsturisks atskats LAZA 70 gados /
Kaspars Tūters (Kanāda) /, Anita
Balodis (LĀZA pirmā priekšsēža
Kārļa Apiņa mazmeita)/
· Izcils sasniegums zinātnē /Roberts
Ozols (ASV), Kristaps Zariņš (ASV)/
· Izcils sasniegums, palīdzot Latvijas
mediķiem /Egils Vēverbrants (ASV),
Kristaps Keggi (ASV)/
· Atbalsts bērnu veselības aprūpei
Latvijā /Zaiga Alksne–Phillips
(ASV)/
· Ar Latvijas medicīnas izglītību
pasaulē – iespaidi, secinājumi /Zane
Jaunmuktāne (Anglija) /
12:30–13:30
pusdienas

Stenda

referāti,

13:30–15:45
Paralēli
notiek:
paneļdiskusijas pa specialitātēm,
praktiskās apmācības un sekcijas
sēde Veselības aprūpes organizācija
un izglītība – vai pasaules pieredze var
noderēt? tiem, kas nav pieteikušies
paneļdiskusijām.
Paneļdiskusijas un to vadītāji:
• iekšķīgās slimības – vada Valdis
Pīrāgs (Latvija), Ēriks Niedrītis
(ASV) un Anna Saliņa (Jauno ārstu
asociācijas valdes locekle, Latvija)
Sēdē runā Egils Vēverbrants (ASV)
par par skābju-sārmu svarīgo lomu
medicīnā; Anda Kadiša (reimatoloģe
no Latvijas) par bioloģiskiem medikamentiem: rekomendācijas un
prakse; vai dārgāk nozīmē labāk?;
Rita Konstante (Norvēģija) par
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labākajiem slimnīcu plānošanas
modeļiem, un kāpēc tie svarīgi; Kārlis
Rācenis (Latvija) – par pieredzi
apmācībā Vācijā un ASV un Jauno
ārstu asociācijas plāniem nākotnē;
• pediatrija – vada Daina Dreimane
(ASV), Dace Gardovska (Latvija) un
Zaiga Alksne-Phillips (ASV)
Diskusijas tēma: “Pediatrija XXI
gadsimtā:
izglītība,
izaugsme,
inovācija un izaicinājumi”
Sēdē runā Dace Gardovska
„Pediatru apmācība Latvijā: jaunievedumi, panākumi un nākotnes
plāni; Daina Dreimane „Pediatrijas
rezidentu un pasniedzēju darba
savstarpējā
izvērtēšana
ASV:
efektīvs stimuls mācību procesa
uzlabošanai”; Zaiga Alksne-Phillips
par Medical Home koncepciju bērnu
veselības aprūpē ASV, un ko no tās
var aizgūt Latvijā. Liene Dambiņa
(Latvija) „Priekšlaikus dzimušo bērnu
pēcslimnīcas veselības aprūpes
programma Latvijā”; Reinis Balmaks
(Latvija) „Varmācība pret bērnu.
Pieredze Anglijā un ASV”;
• dzemdniecība-ginekoloģija – vada
Alda Urtāne (Norvēģija) un Jānis
Dimants (ASV);
Sēdē runā Andra Levite (Vācija),
Diana Galejs (ASV), Vita Začesta (Šveice/Latvija), Alda Urtāne (Norvēģija)
• radioloģija – vada Līva Andrējeva
(ASV) un Ilze Apine (Latvija),
Aleksandrs Kalniņš (ASV);
• anestezioloģija-reanimatoloģija –
vada Andris Kļučņiks (Anglija),
Edgars Grīns (Zviedrija), Viesturs
Ķerāns (Norvēģija);
Sēdē runā Viesturs Ķerāns “Donora
menedžments transplantācijā”; Edgars Grīns par respiratorās mazspējas
ārstēšanu un par rezidentu apmācību
Zviedrijā; Andris Kļučņiks un Sigita
Kazūne (Latvija) par inhalācijas
un intravenozo anestēziju un par
korpulentu pacientu īpatnībām
anestezioloģijā;
• psihiatrija un psihoterapija – vada
Dace Sortland (Norvēģija) un
Vineta Juhņēviča (Zviedrija);
Sēdes tēma – ieskats pasaules
dažādajās praksēs, pieredze, ko vēl
nezinām.

Sēdē runā arī Kaspars Tūters
(Kanāda).
• nodarbības
torijās:

simulāciju

labora-

a) ATLS praktiskā apmācība (vada Māris Bartkēvičs (Šveice)
un Jevgeņijs Kravčuks (Latvija))
b)Ultraskaņas pielietojumu locītavu
aspirācijā (vada Juris Lazovskis
(Kanāda)
Sekcijas sēde Veselības aprūpes
organizācija un izglītība – vai pasaules
pieredze var noderēt?
Sēdi vada Bertrams Zariņš, Lauma
Putniņa (Latvijas Medicīnas studentu
asociācijas vadītāja) un Jānis Tupesis.
· Latvijas medicīnas augstskolu
pārrobežu sadarbība /RSU Starptautisko studiju de-partamenta
direktore Baiba Pētersone un LU
MF dekāns Valdis Folkmanis/
· WHO, kas ir Global Health, vai
Latvijai ir loma un atbildība tajā /
Jānis Tupesis (ASV)/
· Vēža skrīninga programmas Francijā /Aldis Kaufmanis (Francija)/
· Jaunāko tehnoloģiju izmantošana
medicīnas izglītībā /Ieva Grīnberga
(Latvija)/
· Par sirds transplantācijas attīstību,
no Chris Barnard līdz mūsdienām.
Vai Latvijā to vajag attīstīt? /
Gundars Katlaps (ASV)/
· Vēža slimnieku aprūpes pieredze
ASV: Latvijā noderīgie aspekti / Atis
Bārzdiņš (ASV)/
15:45–16:00 Pārtraukums
16:00–17:15 Konferences noslēgums: sēdi vada Uģis Gruntmanis,
Kamena Kaidaka un Ēriks Niedrītis.
· Veselības aprūpē strādājošo emocionālā slodze, depresija: ieskats
mūsu profesijā caur psiholoģisko
lēcu /Kaspars Tūters (Kanāda)/
· Veselības aprūpes sistēmas pasaulē /
Uģis Gruntmanis (ASV)/
· labāko stenda referātu apbalvošana.
· Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas
fonda 2017. gada stipendiju
pasniegšana.
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RSU prodekāne Daiga Behmane, ginekoloģe un politiķe Ingrīda
Circene, RSU dekāns Guntis Bahs, RSU rektors kopš 2018. gada
Aigars Pētersons un attīstības prorektors Toms Baumanis.

LĀZA konferences apsveikuma runu saka
RSU attīstības prorektors Toms Baumanis.
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Trīs ķirurgi: Vitālijs Zvirgzdiņš (Latvija),
Gundars Katlaps (ASV) un Kristaps Zariņš (ASV).

Lektore - neiropatoloģe Zane
Jaunmuktāne, Anglija.

Lektors – onkologs un hematologs
Atis Bārzdiņš, ASV.

Psihiatri Vineta Juhņeviča (Zviedrija) un
Kaspars Tūters (Kanāda) pirms sekcijas sēdes.

LU profesore Māra Grudule pasniedz Edītes Lazovskas
īpašo balvu Andrim Džeriņam.

LĀZA jubilejas sarīkojumu LU vada Eva Johansone
un Kamena Kaidaka.

LĀZA Zviedrijas kopas vadītāja Pētera Alberta apsveikums.
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LĀZA sveic PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis.

Lauma Putniņa ir LĀZA stipendiāte un arī LaMSA vadītāja.

Ginekologi Vita Začesta (Šveice/Latvija), Jānis Dimants (ASV),
Andra Levite (Vācija) un Alda Urtāne (Norvēģija).

Ārsti Viesturs Ķerāns (Norvēģija), Aldis Kaufmanis (Francija),
Gundars Katlaps (ASV) un Edgars Grīns (Zviedrija) Lielajā aulā.

Anita Balodis, veselības ministre Anda Čakša un Jānis Dimants.

Ēriks Niedrītis (ASV), Daiga Behmane (Latvija), LĀZA stipendiāts
Valdis Zatlers un Aiga Rurāne (Latvija) LĀZA jubilejas vakarā.

LĀZA stipendiāti Andris Dzēriņš, Liene Bērze un Roberts Rumba
dāvāja dziesmas.

Ieva Reine (Zviedrija) un Dace Sortland (Norvēģija) medicīnas
vēstures muzejā pirms izstādes atklāšanas.
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LĀZA GODINA SAVUS BIEDRUS
UN SAKA PALDIES
LĀZA 70 gadu jubilejas konferencē 20.septembrī godināti tika pasaulē labi zināmie LĀZA biedri un jubilejas
konferences lektori. Par pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā Atzinības rakstu saņēma traumatologs–
ortopēds Kristaps J. Keggi, onkologs Roberts Ozols, nefrologs Egils Vēverbrants, pediatre Zaiga Alksne-Phillips
un asinsvadu ķirurgs Kristaps Zariņš.

Kristaps Keggi, Uģis Gruntmanis

Zaiga Alksne-Phillips

Roberts Ozols

Kristaps Zariņš, Kamena Kaidaka,
Uģis Gruntmanis

LĀZA vēlas atcerēties visus tos cilvēkus un organizācijas
plašajā pasaulē, kas snieguši atbalstu medicīnas izglītībai
un attīstībai.
Latvijas 100 gadi un Latvijas medicīna bez viņu atbalsta
būtu savādāki.
Daudzi no mecenātu vārdiem ir dzirdēti, bet ir tik
daudzi, kuru vārdi zināmi vien nedaudziem, tāpēc LĀZA
2017. gadā izteica aicinājumu atcerēties un pieminēt
ikvienu atbalsta sniedzēju. Šim aicinājumam atsaucās
gan Latvijas, gan citvalstu kolēģi, un tā tapa šis saraksts.
Protams, šis saraksts nav pilnīgs.
20

Egils Veverbrants

Atzinības rakstu Par nozīmīgu
ieguldījumu „Latviešu ārstu un
zobārstu apvienības” darbā, tās mērķu
un uzdevumu realizācijā. Par LĀZA 70
gadiem! saņēma LĀZA ekspriekšsēži
Bertrams Zariņš, Kaspars Tūters,
Jānis J. Dimants un priekšsēdis Uģis
Gruntmanis, kā arī vicepriekšsēde
Zaiga Alksne-Phillips. LĀZA vadītāji
dāvanā saņēma RSU studentu Lindas
Rancānes un Madaras Sprūdžas
gleznas, bet Uģim Gruntmanim
Daina Dreimane valdes vārdā
dāvāja simbolisku pulksteni globusa
veidā, kas apliecina LĀZA kā plašas
vispasaules organizācijas būtību un
tās sūtību – iet kopā ar laiku. Plašāk
58. lpp.

Bet pateicība un paldies nenoveco, tos pateikt nekad
nav par vēlu, tāpēc arī 2018. gadā gaidām jūsu vēstules ar
vārdiem un aprakstiem par tiem labajiem ļaudīm plašajā
pasaulē, kas snieguši atbalstu profesionālajā izaugsmē.
Rakstiet laza@lazariga.lv.
LĀZA saka lielu paldies visiem, kas nesavtīgi atbalstījuši
Latvijas medicīnu un palīdzējuši profesionālajā pilnveidē
jaunajiem kolēģiem.
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Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība

Par ieguldīto darbu, laiku un mīlestību
Latvijas ārstu, māsu un citu veselības jomas
speciālistu izglītošanā, par atbalstu viņu
profesionālajai izaugsmei.

Pateicība
„Gūt var dodot!”
Ainai Galējai Dravniecei ASV
Aivaram Slucim ASV
Aldim Zuikam ASV
Alvim Kučeram Austrālija
Andai Miglis Austrālija
Andai Šildei Vācija
Andrejam Avotam-Avotiņam Anglija
Andrejam Dimantam ASV
Andrejam Ivanovam Anglija
Andrejam Ozoliņam ASV
Andrim Kazmeram ASV
Annai Motivāns ASV
Anrijam Buzijanam Zviedrija
Ansim un Ingrīdai Muižniekiem ASV
Armandam Ļauļam Austrālija
Arnim Freibergam Kanāda
Astrai un
Ivaram Miroviciem Austrālija
Atim Freimanim ASV
Ausmai Bečerei Latvija
Bertramam Zariņam ASV
Birutai Abuls ASV
Dacei Micānei Zālītei Latvija/ASV
Dagnijai un
Džonam Balmfordiem Austrālija
Dainai Dreimanei ASV
Dainim Irbem ASV
Daniel Nicolle Francija
Denis Reyman Francija
D. Wall Austrālija
Dzintaram Mozgim Latvija
Edgaram Dunsdorfam Austrālija
Edītei Lazovskai Latvija
Eduardam Upeniekam Kanāda
Edvīnam Blumbergam ASV
Egilam Vēverbrantam ASV
Egilam Zālītim ASV/ Latvija
Elfriede Dolinar Austrija
Elzai un
Jānim Pētersoniem Austrālija
Ērikam Niedrītim ASV

F. McRae Austrālija
G. Young Austrālija
G.Taggart Austrālija
Gunāram Graudiņam ASV
Ģintai Menzīsai Austrālija
H. Juhansonam Austrālija
Helenai Pande Norvēģija
Ievai Grundmanis ASV
Ilzei Lakstīgalai ASV
Inārai un
Kārlim Žubeckiem Austrālija
Ingunai Ebelai Latvija
Irēnei Grodumai Kanāda
J. St John Austrālija
Janie un David Goldstein ASV
Jānim J. Dimantam ASV
Jānim Kļaviņam ASV
Jānim Rozentālam ASV
Jānim Ziedonim ASV
Jurim Buņķim ASV
Jurim Cilnim ASV
Jurim Graudiņam Vācija
Jurim Sūrītim ASV
Jurim Šleseram ASV
Jurim Vateram ASV
Kasparam Tūteram Kanāda
Kārlim Zvejniekam ASV
Kristapam Keggi ASV
Kristapam Zariņam ASV
Laumai Cipelei Latvija
Leonīdam un
Marutai Ratermanis ASV
Ludmilai un
Alfredam Raisteriem ASV
Maijai Pozemkovskai Latvija
Pēterim un Margai Pipasts ASV
Marie Joseph Billot Francija
Raiymondam un Mārai Croissant ASV
Mārai un
Jūlijam Kūlniekiem Austrālija
Mirdzai Neiders ASV

Natālijai Neiburgai Austrālija
Øivinif-Juris Kanavin Norvēģija
Paulim Cakulam Kanāda
Reinhardam Beinderim Vācija
Robertam Ozolam ASV
Ronald Edward Pruitt ASV
Rūtai un Guntim Beķeris ASV
Sigurdam Otto Krollam ASV
Tālvarim Turaidam ASV
Tommy Linne Zviedrija
Uģim un Terēzei Gruntmaņiem ASV
Uldim Bitem ASV
Uldim Jansonam ASV
Uldim Jānim Bērziņam ASV
Uvem Zosāram Austrālija
Valentīnam un
Astrai Šlosiem Austrālija
Viktoram Straubam ASV
Vilim Mileiko ASV
Visvaldim Nagobadam ASV
Voldemāram Gulēnam Kanāda
Yngvem Hofvanderam Zviedrija
Zaigai Alksnei-Phillips ASV
Zigfrīdam Zadvinskim ASV
Zigurdam Leo Sūrītim ASV
Prof. Ilmāra Lazovska
Medicīnas fondam ASV
Ojāra Veides fondam Kanāda
Latvijas Medicīnas Fondam ASV
Vītolu fondam un
Zaigas Alksnis-Phillips stipendijai
Latvija
Vītolu fondam un In memoriam
Gaida Rīsbergs stipendijai
Francijas vēstniecībai Latvijā un
Marc Lamy personīgi
Austrālijas–Latvijas pēcdiploma
studiju komitejai Austrālija
Austrālijas latviešu ģimenēm
Dallasas Latviešu biedrībai ASV
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LĀZA 70 GADU
JUBILEJAS
KONFERENCES
STENDA REFERĀTU
KONKURSS
Daina Dreimane, LĀZA valdes locekle
2017. gada vasarā LĀZA izsludināja stenda referātu
konkursu LĀZA 70 gadu jubilejas konferencei Rīgā
2017. gada 20. septembrī, ko rīkoja sadarbībā ar
Rīgas Stradiņa universitāti. Referātus varēja iesniegt
tikai konferences dalībnieki. Referātus vērtēja divās
kategorijās: studentu un rezidentu darbi. Pirmo trīs vietu
ieguvēji katrā grupā saņēma diplomus un naudas balvas300, 200 un 100 EUR.
Stenda referātus vērtēja Alise Grāmatniece, Andris
Skride, Diāna Ērgle, Anna Saliņa, Eduards Krustiņš un
Jeļizaveta Sokolova. Paldies viņiem par atbildīgi veikto
darbu!

Pieteicās 12 autori. Visi darbi bija ļoti labā līmenī, nebija
viegli izvēlēties uzvarētājus. Visas 12 tēzes ir publicētas
LĀZA Apkārtrakstā. Paldies visiem, kas piedalījās, un labu
veiksmi turpmākajos pētījumos!
Stenda referātu konkursa studentu grupā 1. vietu
ieguva Valdis Ģībietis, 2. vietu ieguva Dmitrijs Rots,
3. vietu ieguva Rita Turkina.
Stenda referātu konkursa rezidentu grupā 1. vietu
ieguva Irina Rudaka, 2. vietu ieguva Eva Grudule,
3. vietu ieguva Sigita Hasnere.

Stenda referātu konkursa uzvarētāji kopā ar Dainu Dreimani un Uģi Gruntmani.
22
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GLOMERULĀRĀS FILTRĀCIJAS ĀTRUMA
ILGTERMIŅA PROGNOSTISKĀ NOZĪME PĒC
AKŪTAS PLAUŠU ARTĒRIJAS TROMBEMBOLIJAS
Stenda referātu konkursa studentu grupā 1. vieta:
Autori: Valdis Ģībietis1, Dana Kigitoviča2,3, Barbara Vītola1,
Sintija Strautmane1, Andris Skride3
1
Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte
2
Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte
3
Rīgas Stradiņa universitāte, Iekšķīgo slimību katedra
Ievads. Pacientiem ar akūtu plaušu artērijas trombemboliju
(PATE) un ar samazinātu glomerulārās filtrācijas ātrumu (GFĀ)
intrahospitālā mirstība ir 1,5–7 reizes augstāka, salīdzinot ar
normālu nieru funkciju (Monreal, 2006; Kumar, 2012). Datu par
palielinātu mirstību ilgtermiņā ir maz, taču tā var sasniegt pat
20% (Ouatu, 2015).
Mērķis. Novērtēt GFĀ ietekmi uz kopējo mirstību ilgtermiņā
pēc akūtas PATE.
Hipotēze. Samazināts GFĀ saistāms ar palielinātu ilgtermiņa
mirstību.
Metodes. Prospektīvā pētījumā vienā universitātes slimnīcā
tika iekļauti secīgi pacienti ar objektīvi apstiprinātu akūtu
PATE, reģistrēti demogrāfiskie, hemodinamiskie parametri,
blakusslimības, laboratoriskie rādītāji – asins aina, kreatinīns,
D-dimēri, troponīns I, nātrijurētiskais peptīds un lipīdi. GFĀ
aprēķināts pēc Kokrofta-Golta, MDRD un CKD-EPI formulas.
Pacienti apsekoti 90 dienas un gadu pēc notikuma. Statistiskā
analīze veikta, izmantojot SPSS 23.0.
Rezultāti. Pētījumā iekļauti 182 pacienti. Kopējā mirstība 90
dienu un gada laikā bija attiecīgi 10,4% un 17,7%. Vienfaktora
analīzē statistiski nozīmīgi faktori saistībā ar mirstību bija
vecums (73±13 gadi 90 dienās mirušajiem pret 65±17 gadiem
izdzīvojušajiem, p=0,032; 73±13 pret 64±16 gada laikā,
p=0,010), ļaundabīgs audzējs (52,6% pret 6,1%, p<0,001; 52,0%
pret 4,3%, p<0,001), augstāki D-dimēri (p=0,007 un p=0,033)
un zemāks augsta blīvuma lipoproteīnu līmenis (p=0,008 un
p=0,039), absolūtais GFĀ pēc Kokrofta-Golta (55 pret 83 mL/
min, p<0,001; 60 pret 84 mL/min, p=0,001), GFĀ zem 60 ml/min
kā kategorisks mainīgais (p=0,002 un p=0,003). Kokrofta-Golta
formulas prognostiskā spēja ROC līknē bija augstāka (90 dienās:
AUC=0,753; gada laikā: AUC=0,718) nekā CKD-EPI un MDRD
formulām.
Daudzfaktoru Cox regresijas analīzē vienīgie neatkarīgie
prognostiskie faktori bija ļaundabīgs audzējs (90 dienās: hazard
ratio [HR] 17,4, 95% ticamības intervāls [TI] 3,7-80,9, p<0,001;
vienā gadā: HR 16,6, 95% TI 4,7-58,8, p<0,001) un GFĀ <60 mL/
min pēc Kokrofta-Golta (90 dienās: HR 7,5, 95% TI 1,6-35,2,
p=0,011; vienā gadā: HR 5,0, 95% TI 1,4-17,4, p=0,012).
Secinājumi. Pazemināts GFĀ ir prognostisks faktors
palielinātai kopējai mirstībai 90 dienu un gada laikā pēc akūtas
PATE epizodes.

THE ANALYSIS OF UGT1A1 GENE G71R VARIATION
ROLE IN THE DEVELOPMENT OF GILBERT’S
SYNDROME IN LATVIAN POPULATION
Stenda referātu konkursa studentu grupā 2. vieta.
Authors: Dmitrijs Rots1, Jūlija Zavorikina1, Adele Grasmane1,
Gunta Čerņevska2, Linda Gailīte1
1
Scientific laboratory of molecular genetics, Riga Stradins
university, Riga, Latvia.
2
Children’s university hospital, Riga, Latvia
INTRODUCTION Gilbert’s syndrome (GS) is a recessive
disorder, caused by TA insertion in UGT1A1 promoter, which is
characterized by unconjugated hyperbilirubinemia (UH). Our

previous studies have shown that 80% of UH cases in Latvia
could be explained by the (TA)7/(TA)7 genotype, while 20% –
by other variations in UGT1A1 andother genes, environmental
influence, diet etc. Other GS causing mutations (e.g.G71R) are
found almost exclusively in Asian populations, which is the
reason why the majority of the European laboratories, including
those in Latvia, perform only the TA insertion analysis.
AIM
To analyse the role of G71R variation as a cause of GS and its
frequency in Latvian population.
HYPOTHESIS G71R variation should be included in molecular
diagnostic algorithm of GS in Latvia.
MATERIALS AND METHODS Latvian patients with suspicion
of GS, but without homozygous UGT1A1 promoter TA insertion
were included into the study (13 patients with genotype (TA)6/
(TA)6 and 63 - (TA)6/(TA)7)) and 181 samples from the general
population of Latvia were kindly provided by the Genome
Database of the Latvian Population. G71R variation’s analysis
was performed by the PCR-RFLP assay.
RESULTS The G71R variation’s frequency among the patients
with suspicion of GS is 0/13(0%) for patients with (TA)6/
(TA)6 genotype and 5/63 (7.9%) for patients with (TA)6/(TA)7
genotype. The variation’s frequency in the general population
is 0.0028 (identified in 1 of 181 individuals).
CONCLUSIONS
1. Variation G71R is common among the patients without
confirmed GS but with UH among the Latvian population
and should be included in GS molecular diagnostic algorithm
in Latvia.
2. The frequency of G71R mutation is low in general population
of Latvia.

PACIENTE AR NEIROFIBROMATOZI UN AKŪTU
PERIFĒRĀS ARTĒRIJAS PATOLOĢIJU.
KLĪNISKĀ GADĪJUMA APRAKSTS
Stenda referātu konkursa studentu grupā 3. vieta.
Rita Turkina1,2, Mārcis Gediņš1, Kaspars Ķīsis1, Dainis Krieviņš
MD1,2, Jānis Šavlovskis1,2
1. Latvijas Universitāte
2. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Ievads. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā
(PSKUS) tika stacionēta sieviete ar nestabilu hemodinamiku,
apjomīgu, pulsējošu hematomu kreisajā augšdelmā un kreisās
rokas strauju palielināšanos izmēros. Zināms, ka paciente slimo
ar neirofibromatozi (incidence – 1 no 3000 indivīdiem).
Ziņojuma mērķis. Demonstrēt PSKUS Asinsvadu ķirurģijas
centrā ārstētas pacientes ar retu patoloģiju ārstēšanās gaitu un
rezultātu.
Metodes. Tiek analizēta pacientes ārstēšanas gaita, lai
iegūtos rezultātus salīdzinātu ar ārvalstu kolēģu pieredzi.
Rezultāti. Iestājoties pacientes vispārējais stāvoklis smags;
lokāli – kreisā roka izteikti tūskaina ar maksimālo apkārtmēru
līdz 60 cm. Datortomogrāfijas angiogrāfijā pierāda aktīvu
ekstravazāciju no kreisās brahiālās artērijas pseidoaneirismas.
Pēc vitālām indikācijām veic operāciju, kuras laikā konstatē,
ka audi izteikti trausli, tādēļ artērijas rekonstrukciju veikt
neizdodas. Hemostāzi panāk, artēriju un apkārtējos audus
cauršujot un liģējot.
Nākamajā dienā pacientes vispārējais stāvoklis atkārtoti
regresē – pastiprinās anēmija, un novēro pieaugošu hematomu
kreisā augšdelma pseidoaneirismas ložā. Pēc vitālām
indikācijām veic kreisās rokas eksartikulāciju pleca locītavas
līmenī.
Piektajā pēcoperācijas dienā konstatē atkārtotu asiņošanu.
Veicot brūces revīziju, evakuē 2,5 l asiņu no kreisās paduses
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rajona; veic hemostāzi.
Pēc sekojošas 10 dienu ārstēšanās stāvoklis atkārtoti
regresē. Angiogrāfiski vizualizē a. subclavia zaru multiplas
pseidoaneirismas,; tās un a. subclavia sin. endovaskulārā ceļā
okludē.
Vienlaikus konstatē masīvu hemokoagulotoraksu un kreisās
plaušas saspiedumu. Veic torakocentēzi, pa drenu izvadot 1 litru
asiņu, un sekojoši – pleiras dobuma ķirurģisku sanāciju. Evakuē
500 ml recekļu.
Turpmāk pacientes stāvoklis būtiski uzlabojas, un paciente
tiek izrakstīta. Mēnesi pēc izrakstīšanās pacientes vispārējais
stāvoklis ir apmierinošs, brūces sadzijušas primāri, un paciente
aktīvi veic rehabilitācijas pasākumus.
Literatūrā atrodami četri gadījumi, kuros neirofibromatozes
pacientiem plīsusi brahiālās artērijas aneirisma. Divos gadījumos
pacientes mirušas no asiņošanas ligatūru apvidū vēlīnajā
pēcoperācijas periodā; vienā gadījumā roka amputēta; savukārt
vēl vienā – izdevusies veiksmīga artērijas rekonstrukcija ar
autovēnas transplantātu.
Secinājumi. Neraugoties uz ierobežotu pieredzi neirofibromatozes pacientu ārstēšanā,PSKUS pielietotās ārstniecības
metodes nodrošinājušas veiksmīgu iznākumu un ārvalstu
kolēģu pieredzei līdzvērtīgu rezultātu.

ASSOCIATION BETWEEN VARIANTS
OF KCNE1 GENE AND ATRIAL FIBRILLATION
Stenda referātu konkursa rezidentu grupā 1. vieta.
Irina Rudaka1, Dmitrijs Rots1, Arturs Uzars1, Ina Audze2, Oskars
Kalejs3, Linda Gailite1
1
Riga Stradiņš University, Scientific Laboratory of Molecular
Genetics, Riga, Latvia
2
Madona Hospital, Madona, Latvia
3
Pauls Stradiņš Clinical University Hospital, Riga, Latvia
Introduction. Atrial fibrillation (AF) is the most common
arrhythmia. Recently an evidence from multiple studies
indicated that AF is resulting from interaction between
previously known risk factors and genetic background.
Variations in genes which encodes ion channels and structural
proteins of the heart modulate risk of AF occurence.
Aim. To investigate the association between two variantions
(rs1805127, rs1892593) of KCNE1 gene and risk of AF
development.
Hypothesis. Risk of AF development is modulated by
presence of KCNE1 genetic variants rs1805127 and rs1892593.
Material and methods. We enrolled 160 non-valvular AF
patients and 105 individuals with no history of AF into the study.
Patients clinical data was obtained from interview and medical
records. Variations rs1805127 and rs1892593 genotyping were
performed by PCR-RFLP assay.
Results. Age (cases vs. controls = 63.1 vs. 58.3 years,
p<0.001), body mass index (BMI) (31.3 vs. 29.0 kg/m2, p=0.002)
and gender distribution (males in case goup vs. males in
control group = 66.1% vs. 40.3%, p<0.001) varried significantly
between case and control groups. Genetic variant rs1805127
was associated with AF development in additive (GG>GA>AA
OR=1.46, 95%CI=1.01-2.1, p=0.042) and dominant (GA+AA>GG
OR=1.76, 95%CI=1.065-2.92, p=0.028) models of inheritance. To
exclude effect of multiple covariates, we performed adjustment
analysis and included age, gender, body mass index, presence
of coronary heart disease, hypertension, cardyomyopathy,
thyroid disease, chronic kidney disease, chronic obstructive
lung disease in the regression equation. After adjusment,
association remained signifficant with exception for BMI additive (GG>GA>AA OR=1.5 95%CI=0.86-2.62, p=0.157) and
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dominant (GA/AA>GG OR=1.6, 95%CI=0.9-2.83, p=0.110)
models. No association was found between second variation
rs1892593 and risk of AF.
Conclusions.
1. Possible association of KCNE1 rs1805127 and risk of AF
development needs to be investigated further.
2. No association between KCNE1 rs1892593 and risk of AF was
observed in our study.

GRIPAS VAKCINĀCIJA VSIA BKUS DARBINIEKIEM
2016. GADĀ, SALĪDZINĀJUMS AR VAKCINĀCIJAS
BIEŽUMU 2014., 2015. GADĀ
Stenda referātu konkursa rezidentu grupā 2. vieta
Autore - Eva Grudule
Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultāte, pediatrijas
2. studiju gada rezidente
Darba vadītāja – docente Dace Zavadska, Rīga Stradiņa
Universitāte, BKUS pediatrs-infektologs
Ievads. Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka katru
gadu pasaulē smaga slimības norise ir 3 līdz 5 miljoniem cilvēku,
kuri inficējušies ar gripu. Eiropā katru gadu saslimst aptuveni
5-20% no populācijas.
Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka
visaugstākā saslimstība ar gripu Latvijā reģistrēta bērniem
vecumā no 0–14 gadiem.
Ņemot vērā darba apstākļus, veselības aprūpes speciālistiem
ir paaugstināts risks saslimt ar gripu un sekojoši nodrošināt
ierosinātāja transmisiju uz slimības vai medikamentu
novājinātiem pacientiem.
Darba mērķis. Noskaidrot gripas vakcinācijas biežumu Bērnu
klīniskās Universitātes slimnīcas darbiniekiem 2016. gadā – pēc
tēmas aktualizēšanas darbinieku vidū, vakcinēšanas taktikas
maiņas, un salīdzināt iegūtos datus ar vakcinācijas biežumu
darbiniekiem 2014., 2015. gadā.
Hipotēze.
Aktualizējot
nepieciešamību
darbinieku
vakcinācijai pret gripu, publiskojot datus par darbinieku
nelielo aktivitāti vakcinēties iepriekšējos gados, kā arī padarot
vakcināciju pieejamāku – pieaug gripas vakcinācijas aptvere
slimnīcas darbinieku vidū.
Metodes. Retrospektīva datu analīze, apkopojot nodaļu
un vakcinācijas kabineta sniegtos datus par vakcinētajiem
darbiniekiem BKUS 2014.– 2016. gadā, salīdzinājums ar kopējo
darbinieku skaitu, kā arī salīdzinājums starp struktūrvienībām,
amatiem, vecuma grupām. Literatūras apskats, datu apstrādes
statistiskās metodes.
Rezultāti. 2016. gadā vakcinēto darbinieku skaits būtiski
pieaudzis – sasniedzot 19,41% (2014. gadā – 6,21%, 2015. gadā – 8,57% no kopējo darbinieku skaita).
Pieaudzis vakcinēto darbinieku skaits arī nodaļās, kur
stacionēti bērni ar augstu risku saslimšanas gadījumā (piem, ITN
2015.g.– 13,73%, 2016.g.– 29,41%, hematoonkoloģijas nodaļā –
2015.g. – 7,78%, 2016.g. – 20,00%).
Secinājumi.
1. Informējot darbiniekus par vakcinācijas nepieciešamību,
kā arī padarot vakcināciju pieejamāku nodaļās – vakcinēto
darbinieku skaits BKUS 2016. gadā palielinājies vairāk kā
divas reizes (līdz 19,41%).
2. Lielākā vakcinācijas aptvere starp amatiem bijusi rezidentiem – 2016. gadā sasniedzot 49.54% no BKUS rezidentu
skaita.
3. Zema ir vakcinācijas aptvere grupā virs 60 gadu vecuma
(vakcinējušies mazāk nekā 10% no darbiniekiem šajā vecuma
grupā).

2017. Nr. 166

AUDZĒJU INFILTRĒJOŠO LIMFOCĪTU
IETEKME UZ NEOPERABLA NE-SĪKŠŪNU PLAUŠU
VĒŽA PACIENTU VIDĒJO DZĪVILDZI
Stenda referātu konkursa rezidentu grupā 3. vieta
Autori – Sigita Hasnere1, 2, Agita Jukna2, 3, Gunta Purkalne1, 2,
Jurijs Nazarovs2, 3
1
Latvijas Universitāte
2
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
3
Rīgas Stradiņa universitāte
Ievads: Neskatoties uz diagnostikas un terapijas iespēju
uzlabošanos, plaušu vēzis joprojām ir viens no galvenajiem
mirstības cēloņiem pasaulē. Ļaundabīgie audzēji veido savu
mikrovidi, kas sastāv no audzēja šūnām, endotēlija, stromas
un imūnām šūnām. Pēdējo gadu laikā par pētījumu objektu
kļuvuši audzēju infiltrējoši limfocīti (AIL), jo pierādīts, ka imūnās
sistēmas šūnas var ietekmēt audzēja attīstību, kā arī tā klīnisko
gaitu. Augsta AIL klātbūtne ietekmē audzēja progresiju un
pacienta iznākumu.
Mērķis: NoteiktAIL ietekmi uz vidējo dzīvildzi pacientam ar
neoperablu ne-sīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV).
Materiāli un metodes: Retrospektīvā pētījumā tika iekļauti
neoperabli pacienti ar histoloģiski apstiprinātu NSŠPV diagnozi
laika periodā par 2015. gadu, kas bija saņēmuši ķīmijterapiju.AIL
tika vērtēts biopsiju vai operāciju materiālā. AILtika definēts kā
intensīvs (≥50%) vai neintensīvs (<50%). Dati par onkoloģiskiem
pacientiem tika iegūti no Slimību profilakses un kontroles
centra un analizēti ar SPPS v.18.
Rezultāti: Kopumā tika identificēts 21 pacients ar neoperablu
NSŠPL. Pētāmajā grupā ietveri 67% (n=14) vīrieši un 33% (n=7) –
sievietes.Pacientu vidējais vecums bija 63,2 ± 9,8 gadi. II stadiju
diagnosticēja 9% (n=2) pacientu, III stadiju - 67% (n=14), bet
IV stadiju - IV - 24% (n=5). Histoloģiskie tipi ietvēra 24% (n=5)
adenokarcinomas gadījumus, 38% (n=8) – plakanšūnu vēzi un
38% (n=8) nespecifisku ne-sīkšūnu vēzi. Visi pacienti saņēma
ķīmijterapiju. Sekojošu staru terapiju saņēma 38% (n=8). Vidējā
dzīvildze pacientiem ar neintensīvu AIL bija 12 ± 3 mēneši
salīdzinot ar14,6 ± 2,8 mēnešiem pacientiem ar intensīvu AIL
klātbūtni (p=0,836).
Secinājumi: Neoperabla ne-sīkšūnu vēža pacientiem ar
intensīvu audzēju infiltrējošo limfocītu klātbūtni vidējās
dzīvildzes rādītāji bija ar tendenci būt labākiem nekā pacientiem
ar neintensīvu limfocītu infiltrāciju, tomēr nesasniedza
statistisku ticamību.

EAR, NOSE AND THROAT SYMPTOMS
IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES
Autori: Aleksandra Borovika1, Julija Ivanova1, Gunta Sumeraga2
1
Faculty of Medicine, Rīga Stradiņš University
2
Rīga Stradiņš University; Pauls Stradiņš Clinical University
Hospital
According to the literature, different ear, nose and throat
(ENT) symptoms may appear in cases of several rheumatic
diseases (RD).
The objective of this study was to find the most common
ENT symptoms in patients with RD; to find RD which began with
ENT symptoms; to reveal any possible associations between
demographic parameters, ENT diagnoses and complications
among patients with RD.
Methods. A retrospective study was conducted by analyzing
records of patients who were hospitalized in Rheumatology
Centre of Pauls Stradiņš Clinical University Hospital in the period
from 01/01/2014 to 31/10/2016 with diagnoses: Wegener’s

granulomatosis, systemic lupus erythematosus, relapsing
polychondritis, systemic sclerosis, polymyalgia rheumatica,
dermatomyositis, polymyositis, Churg-Strauss syndrome.
The data obtained were statistically processed using IBM
SPSS Statistics 22.0 software.
Results. 434 patients were viewed retrospectively - 23.7%
males (n=103) and 76.3% females (n=331). The mean age was
54.11 years, SD=15.90 years.
9.2% of patients with RD (n=40) had ENT diagnoses, among
which following RD were the most frequent: Wegener’s
granulomatosis, systemic sclerosis and systemic lupus
erythematosus. In general, the most frequent ENT problems
among patients with mentioned RD were chronic otitis
media, chronic rhinitis, chronic sinusitis, xerostomia and oral
ulcerations.
Complications were observed in 37.5% (n=15) of patients
with ENT diagnoses.
RD in 1.34% of patients (n=6) began exactly with ENT
symptoms.
Among patients with RD, ENT diagnoses and complications
were statistically significant more often in men and in both
genders of the age group 31-40 (p<0.05).
Conclusions. The results obtained in this research coincide
with information described in literature and similar studies.
ENT symptoms are not common among patients with RD,
but they can be quite characteristic and may appear as the first
symptoms of specific RD, such as Wegener’s granulomatosis.
Timely recognition of these symptoms is important to avoid
ENT complications and to improve life quality of patients.

BOERHAAVE’S SYNDROME – A RARE CASE
REPORT IN RIGA EAST CLINICAL
UNIVERSITY HOSPITAL
Author: Helēna Dauvarte1
Scientific research supervisors: dr. Diāna Lisova2, dr. Zane
Straume2, dr. Vitālijs Lobarevs2, dr. Anita Lapiņa2, assoc. prof. dr.
Indra Zeltiņa1,2, assist. prof. Aleksejs Derovs1,2
1
Rīga Stradiņš University, Latvia
2
Riga East Clinical University Hospital, Latvia
Keywords: Boerhaave’s syndrome, esophageal rupture,
parenteral feeding
Introduction. Boerhaave’s syndrome - spontaneous
transmural perforation of esophagus. It is life threatening state
requiring surgical involvement. Variable clinical manifestations
often result in diagnostic delay. Sepsis, shock, hypovolemia are
the main causes of mortality.
Case report. 72-year old man was hospitalized in Riga East
Clinical University Hospital due to clinical death. Two days prior
hospitalization, patient had chest and right upper quadrant
abdominal pain.
Patient received immediate reanimation after which sepsis,
hypovolemia, shock, multiorgan dysfunction syndrome,
esophagus lower third rupture, esophagopleural fistula,
double sided pneumonia, right sided pleural empyema were
diagnosed. Concomitant diseases were: coronary heart disease,
heart left chamber apex aneurysm, vascular and dysmetabolic
encephalopathy, chronic cholelithiasis, prostate hyperplasia.
Due to the severe state patient had, surgical involvement was
not performed and a conservative therapy – proper diet, regular
pleural space drainage, antibacterial therapy - was continued.
During therapy patient had second clinical death episode
due to hemodynamic destabilization and paroxysmal atrial
fibrillation which required cardiopulmonary reanimation and
intensive care. Patient received endoscopic esophagus distal
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part rupture shielding with Boston stent which later migrated
resulting in replacement with second – Pean Leakage stent
which did not cover the whole rupture. Later third stent was
placed in second one resulting in complete rupture coverage.
At first patient received parenteral feeding. Then a
jejunostomy feeding tube was made resulting in parenteral and
enteral feeding which later was changed to liquid nutrition via
jejunostomy.
Two months later vertebral (Th8-9) spondylodiscitis
developed. During antibacterial treatment Cl.dificille colitis was
diagnosed and accordingly treated.
After 79 days in hospital patient was discharged due to stable
condition. Jejunostomy was closed, patient was able to eat per
os. Liquid formulas, blended food were indicated for at least 2
months and verticalization after meals.
Conclusions. Despite high mortality risk, patient condition
was stabilized, although esophageal plastic improvement is
needed.

CASE REPORT OF KLIPPEL – TRENAUNAY
SYNDROME PRESENTING WITH SEVERE ANAEMIA
Author: Helēna Dauvarte1
Scientific research supervisor: prof. Brankica Mijandrušić –
Sinčić2
1
Rīga Stradiņš University, Latvia
2
Clinical Hospital Centre Rijeka, University of Rijeka, Croatia
Keywords: Klippel - Trenaunay syndrome, vascular
malformations, limb hyperthophy
Introduction. Klippel – Trenaunay syndrome (KTS) is a rare
condition mostly found in neonates that is characterised by
limb hypertrophy, port-wine stains and varicose veins. It is
usually sporadic and can be associated with genetic mutations.
Case report. A 43-year old woman was hospitalised in Clinical
Hospital Centre Rijeka due to a severe anaemia. Patient had
haemorrhoids and fresh blood in her stool. She also complained
about lack of energy, hair loss and bad oral health that started
2 years ago and amenorrhea for the last year. She had noticed
weight loss (around 40 kg) and loss of appetite in last 2 years.
Patient was born with Klippel – Trenaunay syndrome which was
sporadic since she did not have family history. Because of this
syndrome patient has had severe depression for several years.
For the last 23 years patient has smoked 1 package of cigarettes
a day.
During physical examination patient looked pale and weak.
Because of KTS her legs were swollen and there were several
port-wine stains on her right thigh. Her condition did not cause
dysfunctions – she was able to walk and do sports. Patient was
never treated for KTS. The only medication she was taking, was
buprenorphine 6 mg/day and alprazolam 0.5mg/day due to
opiate abuse 10 years ago.
During hospitalisation patient received 8 erythrocyte mass
transfusions after which her haemoglobin elevated from 37 g/l
to 100 g/l.
It was planned to admit patient for further investigations and
treatment, but she refused and left hospital early. Patient should
receive nutritional support with iron and surgical haemorrhoid
treatment.
Conclusions. We present patient with rare syndrome that is
not common in this hospital. Anaemia was caused due to rectal
varicous bleeding which is one of KTS symptoms. Weight loss
might be associated with lack of appetite due to her depression.
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PLAUŠU ARTERIĀLA HIPERTENSIJA
ASOCIĀCIJĀ AR IEDZIMTU SIRDSKAITI:
DATI NO LATVIJAS PAH REĢISTRA
Autori: Matīss Šablinskis, Kristaps Šablinskis
Ievads: Plaušu arteriāla hipertensija (PAH) ir bieža
komplikācija pacientiem ar iedzimtu sirdskaiti. Lielāko daļu
gadījumu sastāda pacienti ar iedzimtu patoloģisku šuntu,
piemēram, ātriju starpsienas (ĀSD) vai kambaru starpsienas
defektu (VSD). Asinsplūsma no sirds kreisās uz labo pusi izraisa
spiediena paaugstināšanos plaušu artērijās. Rezultātā pieaug
plaušu vaskulārā rezistence (PVR) un spiediens labajā kambarī.
Šuntam revertējot, attīstās Eizenmengera sindroms (ES).
Mērķi un hipotēzes: Pētījuma mērķis ir ar iedzimtu sirdskaiti
asociētas PAH (PAH-CHD) epidemioloģisko un klīnisko īpašību
analīze pacientiem Latvijā, kā arī šo pacientu hemodinamisko
rādītāju salīdzinošs izvērtējums.
Metodes: Pētījumā analizēti dati no Latvijas PAH reģistra
laikposmā no 2007. gada novembra līdz 2017. gada janvārim.
No 130 PAH pacientiem tika atlasīti 49 pacienti ar PAH-CHD.
Pacienti tika sagrupēti 3 apakšgrupās pēc ES esamības un ne-ES
pacienti tika sadalīti pēc tā vai defekts ir slēgts vai nē (attiecīgi
11, 10 un 28 pacienti grupā).
Rezultāti: Pacientu vecuma mediāna bija 55 gadi (amplitūda
23-82 gadi). 11 pacientiem (23%) bija attīstījies ES. ES pacienti
bija ievērojami jaunāki nekā ne-ES pacienti- vecuma mediāna
attiecīgi 29(23-55) un 62(23-82) gadi p<0,001.
Lielākā pacientu daļa bija sievietes (73%). Netika novērota
statistiski nozīmīga atšķirība dzimumu sadalījumā ES un ne-ES
grupām, p=0,45.
Visbiežāk sastopamā sirdskaite PAH-CHD pacientiem bija
ĀSD (61%). Lielākā daļa ĀSD un VSD nebija slēgti (attiecīgi 83%;
n=25 un 75%; n=12). Starp pacientiem ar VSD, 8 pacientiem
(50%) bija ES. Tikai vienam pacientam ar ĀSD (3%) bija ES.
Visās apakšgrupās lielākā daļa pacientu bija NYHA III/IV
funkcionālajā klasē (attiecīgi 91%; 60% un 61%).
Pacientiem ar ES vidēji bija augstāks mPAP un PVR, kā neES pacientiem – attiecīgi 80±9mmHg un 17,9±4,1 WU pret
47±19mmHg un 5,7±4,5 WU, p<0,001.
Secinājumi: Lielākajai daļai PAH-CHD pacientu Latvijā
diagnoze tiek uzstādīta vēlā slimības attīstības posmā, kad
PAH ir progresējusi un funkcionālās spējas ir samazinātas.
ES pacienti ir jaunāki nekā pacienti bez ES un ar sliktāku
hemodinamiku(augstāks mPAP, PVR).
Pētījums apliecina pacientu ar iedzimtu sirdskaiti regulāras
apsekošanas nozīmīgumu un sistematizēta PAH skrīninga
nepieciešamību Latvijā.

PLAUŠU ARTĒRIJAS TROMBEMBOLIJAS RISKA
FAKTORI RELATĪVI GADOS JAUNIEM PACIENTIEM
Oriģināls pētījums.
Autori: Aiga Vasiļvolfa, Latvijas Universitāte, Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes slimnīca, internās medicīnas III kursa
rezidente
Aldis Strēlnieks, Rīgas Stradiņa universitāte, Iekšķīgo slimību
katedra, asistents; Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīca „Gaiļezers”, Sirds un asinsvadu klīnikas virsārsts
Ievads. Plaušu artērijas trombembolija ir viens no galvenajiem
saslimstības, hospitalizācijas un mirstības cēloņiem Eiropā.
Svarīgi identificēt pulmonālas embolijas riska faktorus, lai agrīni
diagnosticētu notikušu plaušu artērijas trombemboliju, uzsāktu
savlaicīgu ārstēšanu un novērstu atkārtotu emboliju.
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Darba mērķis. Noteikt un analizēt riska faktorus relatīvi
gados jauniem pacientiem ar diagnosticētu plaušu artērijas
trombemboliju.
Hipotēze. Relatīvi gados jauniem plaušu artērijas
trombembolijas pacientiem riska faktori ir gan plaši zināmi
un bieži sastopami (lūzumi, ilgstoša imobilizācijas u.c.), gan arī
retas iedzimtas un iegūtas patoloģijas.
Darba materiāli un metodes. Pētījumā tika iekļauti 162
pacienti vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kas ārstējušies RAKUS
„Gaiļezers” laika posmā no 2011. līdz 2016. gadam. Tika noteikts
riska faktoru veids un biežums, iegūtie dati salīdzināti pēc
dzimuma. Veikta iegūto datu matemātiski statistiskā apstrāde.
Rezultāti. Biežākie RF pētāmajā populācijā ir dziļo vēnu
tromboze (DVT) – 40,1% (n=65), arteriāla hipertensija –
29% (n=47) un adipozitāte – 20,4% (n=33). DVT biežāk tiek
lokalizēta proksimāli – 93,9% (n=61) un kreisajā pusē - 46,2%
(n=30) gadījumu. Statistiski ticami biežāk vīriešiem, salīdzinot
ar sievietēm, novēro DVT (p=0,035), lūzumus (p=0,025) un
ātriju fibrillāciju (p=0,008). Viens no biežākajiem RF sieviešu
grupā ir perorālā hormonālā kontracepcija. Tika konstatēti
arī retāk sastopami riska faktori – antifosfolipīdu sindroms,
May-Thurner sindroms. Pacientiem konstatēti 1-6 dažādi riska
faktori, visbiežāk – 27,7% (n=45) ir divi dažādi riska faktori.
Neidentificēti riska faktori ir 17,3% (n=28) gadījumu.
Secinājumi. Biežākie riska faktori relatīvi gados jaunākiem
PATE pacientiem ir dziļo vēnu tromboze, arteriāla hipertensija
un adipozitāte. Tika konstatēti arī retāk sastopami riska faktori –
antifosfolipīdu sindroms, May-Thurner sindroms. Plaušu
artērijas trombembolijas cēloņi ir multifaktoriāli un ne vienmēr
tiek identificēti.

PREPARATION OF WELL-DEFINED BIOLOGICALLY
INERT NANOPARTICLES AND EVALUATION OF THEIR
BEHAVIOR IN HEALTHY AND TRIPLE-NEGATIVE
BREAST CANCER BEARING MICE
Sizovs, A., Wang, J., Waxham, M.N.
ABSTRACT
Nanoparticles(NPs) have great potential in medicine,
especially in treatment of cancer. However, their translation to
clinics has been hindered by two major obstacles: the absence
of reliable methods to produce NPs in a controlled fashion,
and non-specific interactions of nanoparticles with biological
environment which leads to rapid clearance. We developed
polymer-based NPs that effectively solve both of these issues.
We designed diblock star-polymers and synthesized them via
RAFT polymerization, which were further used to encapsulate
small molecules(drugs) and siRNA to produce monodisperse
nanoparticles with desired size in 10-50 nm size range. We
excessively investigated these particles with various techniques
(ITC, DLS, FRET, TIRF, TEM, etc.). Importantly, using two-photon
FCS we demonstrated that these NPs avoid any interactions
with biological environment.
This ‘stealth’ property translates into long blood residence
times and homogeneous biodistribution in healthy
animals(mice). We also developed novel method to analyze
multiple differently-sized NPs in the same animal, which allowed
us to reveal even subtle differences in pharmacokinetics
behavior as a function of size and generate pharmacokinetic
3D maps. All NPs in 10-50 nm range showed remarkably long
blood residence times. For example, the blood concentration
of 30 nm NP drops to 50% of injected dose only after 15 h.
Furthermore, the clearance rate progressively slows down and
as was determined by full body NIR imaging leading 5 months
half-life of body residence.

Unlike healthy animals, when triple-negative breast cancer
bearing mice were injected with NPs, we observed specific
nanoparticle accumulation in tumor. Strikingly, unlike the
majority of published studies, this accumulation took days to
fully develop, underscoring the unique properties of our NPs.
These results clearly demonstrate that our NPs have the
ability to not only answer multiple long standing questions
related to NPs behavior in vivo, but to also be effective in cancer
treatment.

ANASTOMOZES IZVEIDOŠĀNAS TEHNIKAS
IETEKME UZ PĒCOPERĀCIJAS KOMPLIKĀCIJĀM
PIE BARĪBAS VADA REZEKCIJAS
Romans Luņins1, Armands Sīviņs1,2, Guntis Ancāns1,2, Viesturs
Krūmiņš2
1
Latvijas Universitāte.
2
Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes Slimnīca, Latvijas
Onkoloģijas centrs
IEVADS: Viens no aktuālākiem jautājumiem barības vada
ķirurģijā ir gastroezofageālas anastomozes izveidošanas
tehnika, un ar to saistītas komplikācijas. Vislielākā mirstība ir
pacientiem ar anastomozes nepietiekamību, un centros ar
lielu pacientu plūsmu tā ir 14%. Pastāv atšķirības anastomozes
tehniskā izpildījumā gan ķirurga, gan ārstēšanas iestādes līmenī.
Pētījums veikts, lai izvērtētu, kā anastomozes izveidošanas
tehnika ietekmē ārstēšanas rezultātus un komplikāciju biežumu.
MĒRĶIS: Salīdzināt anastomozes izveidošānas tehnikas:
mehānisko šūvēju (MA) vs ar roku šūtu anastamozes (ŠA). To
ietekmi uz anastomozes nepietiekamību un pēcoperācijas
komplikāciju risku.
METODES: Retrospektīvā, aprakstošā pētījumā iekļauti 78
pacienti ar barības vada vēzi, kuriem veikta Ivory Lewis operācija
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS)
Onkoķirurģijas klīnikā laikā no 2010 līdz 2016 gadiem. Rezultāti
apstrādāti ar aprakstošās statistikas metodēm. Visiem pētījuma
pacientiem analizēts hospitalizācijas ilgums, operācijas laiks,
komplikācijas un mirstība agrīnajā pēcoperācijas periodā.
REZULTĀTI: Anastomozes nepietiekamība konstatēta 8
gadījumos (10,3%). Gadījumu skaits abās grupas ir vienāds, tā
kā MA grupā kopējais pacientu skaits ir mazāks, procentuāli
nepietiekamība sastopama biežāk - 11,4% vs 9,3% ŠA grupā.
Statistiski ticamas atšķirības starp ŠA un MA netika konstatēta
(p=0.660)(OR=0,79, 95%CI 0,18-3.44, p=0,759). Pneimonija
sastopama 51,3% no visiem operētiem pacientiem un būtiski
neatšķīrās starp ŠĀ un MA grupām 51,2% un 35% attiecīgi
(OR=0.98, 95%CI 0,41-2,42, p=0,981). Pleirīts un izsvīdums
pleiras dobumā pēc operācijas biežāk sastopams ŠA grupā,
39,5% vs 20% attiecīgi (OR=2.61,95%CI 0,93-7.32, p=0,067),
savukārt šāda atšķirība nav statistiski ticama. Nāve stacionārā
pēcoperācijas periodā biežāk sastopama pacientiem ŠA grupā,
nekā MA grupā, bet atšķirības nav statiski ticamas (OR 1,28,
95%CI 0,22-7.53, p=0,783). Histoloģiski apstiprinātas pozitīvas
rezekcijas līnijas preparātos biežāk novēro ŠĀ gadījumā
(OR=4,47 95%CI 0,49-40.22, p=181). Agrīna pēcoperācijas
mirstība bija sastopama tikai starp pacientiem ar anastomozes
nepietiekamību.
SECINĀJUMI: Salīdzinot anastomozes izveidošānas tehnikas:
mehānisko šuvēju (MA) un ar roku šūtu anastamozes (ŠA),
netika konstatēta anastamožu izveidošanas veida ietekme uz
anastomozes nepietiekamību un citu komplikāciju risku.
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PROFESORA ILMĀRA LAZOVSKA
MEDICĪNAS FONDA STIPENDIĀTI 2017
2017. gada sākumā Latvijas vecāko kursu medicīnas
studenti tika aicināti pieteikties LĀZA stipendijām. Savus
pieteikumus laikus iesniedza 20 pretendenti, atlases
komisija (Edīte Lazovska, Zaiga Alksnis-Phillips, Daina
Dreimane, Juris Lazovskis, Ēriks Niedrītis, Mārtiņš Vesperis
un Kamena Kaidaka) izvērtēja visus iesniegumus. Labākos
no labākajiem aicinājām uz klātienes tikšanos P. Stradiņa
Medicīnas vēstures muzejā 16. maijā. Stipendiju komisija,
rūpīgi izvērtējot katra viedokli, izraudzījās Profesora
Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiātus. Kārtējo
reizi pieņemt lēmumu nebija viegli, bet tas arī priecē, jo
redzams, ka pretendenti ir cienīgi saņemt atbalstu un
nopietni strādā jau daudzus gadus, kā arī apvieno mācības
ar darbu, kas nepieciešams iztikas nodrošināšanai.
Stipendijas 1000 USD apjomā šogad ieguvuši pieci
medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Rita
Turkina (LU), Katerina Bulavkina (RSU), Andris Džeriņš
(RSU), Irina Rudaka (RSU) un Jurijs Sekretarjovs (RSU).

Veicināšanas stipendiju 250 USD saņēma Alise Visocka
(RSU), Evija Knoka (RSU), Līga Akmeņkalne(LU) un
Linda Rancāne (RSU).
Stipendijas apliecinājumu – sertifikātu svinīgi
pasniedza 20. septembrī LĀZA 70 gadu jubilejas
konferences noslēguma daļā RSU MTIC Profesora Ilmāra
Lazovska Medicīnas fonda izveidotājs ārsts Ēriks Niedrītis
no ASV. Visus stipendiātus sveica arī RSU docētāji Daiga
Behmane un Ingus Skadiņš. Īpaša dāvana no profesora
Ilmāra Lazovska dzīvesbiedres dr. Edītes Lazovskas šoreiz
bija Andrim Džeriņam – I. Lazovska grāmata Klīniskie
simptomi un sindromi. To pasniedza profesora I. Lazovska
meita, LU profesore Māra Grudule, vēlot panākumus
visiem stipendiātiem.
Kaut neklātienē, bet arī Apkārtraksta lasītājiem ir iespēja
nedaudz iepazīt LĀZA 2017. gada stipendiātus.

Foto no kreisās: Līga Akmeņkalne, Linda Rancāne, LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, Rita Turkina, Andris Džeriņš,
Prof. Ilmāra Lazovska fonda vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), Jurijs Sekretarjovs, Katerina Bulavkina, Irina Rudaka,
Evija Knoka un Alise Visocka. Foto autors Jānis Brencis
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Irina Rudaka
Šogad man bija gods saņemt Latviešu ārstu un
zobārstu apvienības pasniegto Profesora Ilmāra Lazovska
Medicīnas fonda stipendiju. Vēlos sirsnīgi pateikties par
doto iespēju un atbalstu. Kā arī apsveicu kolēģus, kuri arī
ir saņēmuši stipendiju!
Stipendija tika svinīgi pasniegta LĀZA 70 gadu
jubilejas konferencē. Pateicos organizatoriem par skaisto
pasākumu un visiem lektoriem par interesantiem un
ļoti kvalitatīviem referātiem. Apbalvošanas ceremonijā
man bija dubultprieks, jo es piedalījos LĀZA konferences
stenda referātu konkursā, un mans darbs tika atzīmēts ar
godalgoto vietu.
Mācoties Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas
fakultātes 2. kursā, es sapratu, ka gribu kļūt par kardiologu,
un apzināti gāju uz šo mērķi. Šis ceļš noteikti nav viegls,
bet šogad es esmu nokļuvusi tuvāk savam sapnim –
esmu kardioloģijas ārsts-rezidents P.Stradiņa Klīniskajā
universitātes slimnīcā.
Paralēli darbam ar pacientiem klīnikā es veicu pirmos
soļus zinātnē. Jau divus gadus kopā ar kolēģiem strādājam
pie mirdzaritmijas ģenētisko faktoru izpētes. Šī tēma
pašlaik ir ļoti aktuāla visā pasaulē, jo ļauj labāk izprast
mirdzaritmijas patoģenēzi un veicina personalizētas
pieejas nodrošināšanu pacientu ārstēšanā. Mūsu
pētījuma pirmie prezentētie rezultāti radīja nozares
ekspertu interesi un veicināja diskusiju. Pētnieciskais
darbs palīdz man pilnveidot teorētiskās zināšanas
kardioloģijā, gūt iemaņas darbā ģenētikas laboratorijā
un dod iespēju meklēt un atrast atbildes uz daudziem
interesējošiem jautājumiem.
Saņemto stipendiju es plānoju izmantot, lai 2018.
gadā apmeklētu divus kardioloģijas kongresus –
European Heart Rhythm Association Congress Barselonā
un European Cardiac Arrhythmia Society Congress Parīzē.
Tā ir lieliska iespēja pilnveidot teorētiskās zināšanas
mani interesējošajā jomā un iegūt jaunus kontaktus visā
pasaulē. Uz abiem kongresiem esmu iesniegusi tēzes
un ceru, ka man būs iespēja prezentēt mūsu pētījuma
rezultātus un veicināt Rīgas Stradiņa universitātes un
Latvijas atpazīstamību pasaulē.

Andris Džeriņš
Kopš profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda
stipendijas saņemšanas septembrī ir notikušas daudzas
pārmaiņas manā dzīvē. Esmu kļuvis par pirmā gada
rezidentu traumatoloģijas un ortopēdijas specialitātē
Rīgas Stradiņa universitātē. Ceturtajā studiju kursā
biju nolēmis kļūt par traumatologu-ortopēdu, un pēc
pirmajiem mēnešiem rezidentūrā esmu pārliecinājies, ka
mana izvēle izdarīta pareizi – ir tiešām liels gandarījums,
ka varu palīdzēt traumas guvušiem, ar locītavu sāpēm
sirgstošiem cilvēkiem. Gūstu jaunas zināšanas, lasot
daudzveidīgu literatūru, izmeklējot pacientus, asistējot

operācijās. Jaunajā mācību gadā esmu uzsācis arī
pedagoģisko darbu, pasniedzot topošajiem ārstu
palīgiem traumatoloģiju koledžā. Arī šis darbs ir
interesants un sniedz pozitīvas emocijas. Gatavojot
lekcijas topošajiem speciālistiem, arī pats priekš sevis
mēdzu uzzināt, ko jaunu.
Medicīnas studiju laikā asociētā profesora Pētera
Studera vadībā veicu vairākus pētījumus un apmeklēju
gan vietēja mēroga, gan starptautiskas konferences,
kas ir sniegušas daudz jaunu zināšanu, iespaidu un
ideju tālākiem darbiem zinātnē. Ar pētniecisko darbu
turpinu nodarboties arī rezidentūras laikā. Tādēļ piešķirto
stipendiju plānoju izlietot dalībai Eiropas traumatoloģijas
un ortopēdijas kongresā EFORT 2018, kas norisināsies
Barselonā. EFORT ir viens no lielākajiem gada notikumiem
traumatoloģijas-ortopēdijas jomā. Es labprāt pārstāvētu
Latviju šajā kongresā, un tas noteikti sniegs vērtīgas
zināšanas.
Piesakoties stipendijai, iepazinos tuvāk ar profesora
I. Lazovska dzīvi grāmatā “Vīrs vietā”– cik gan daudz viens
cilvēks ar rūpīgu, pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu
spēj paveikt pacientu, izglītības, zinātnes un Latvijas
valsts labā! Tas tiešām iedvesmo. Kā arī LĀZA svinīgajā
sarīkojumā uzzināju vairāk par apvienības vēsturi, tās
biedriem un patieso vēlmi palīdzēt un sadarboties
vienam ar otru. Liels pagodinājums bija satikt un
aprunāties ar pašu profesoru Kristapu Keggi. Vēlos teikt
lielu paldies LĀZA, Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas
fondam un stipendijas atlases komisijai, ka atbalstāt mani
un palīdzat profesionālajā izaugsmē!

Katerina Bulavkina
Labdien, mīļie lasītāji un LĀZA biedri! Esmu RSU
Medicīnas fakultātes Pediatrijas programmas 6.kursa
studente, plānoju kļūt par ģimenes ārsti. 2017. gada
septembrī LĀZA 70 gadu jubilejas pasākumā man bija
tas gods saņemt profesora Ilmāra Lazovska stipendiju.
Atskatoties uz aizvadīto 2017.gadu, šo pasākumu
ierindoju savā gada Top 3 labāko notikumu sarakstā. Tas
ir stāsta vērts.
To, ka kļūšu par ārsti, zināju jau 8.klasē, mācījos labi,
piedalījos ārpusskolas pasākumos un visādi citādi darīju
diezgan daudz, lai galu galā nonāktu tur, kur esmu. Kad
kaut ko ļoti kārojam, tas agri vai vēlu arī ir sasniedzams, ja
nepieciešams, ņemot talkā iespējamos un neiespējamos
papildspēkus. Pirmais atbalsts nāca no Vītolu fonda – 5
gadu garumā saņēmu SEB bankas stipendiju. Tuvojoties
5.kursa beigām, uzzināju par LĀZA prof. I.Lazovska
stipendiju. Par prof. Lazovski man stāstīja mamma.
Profesors esot pieņēmis viņu ārpus darba laika, veltījis
viņai tik uzmanības un laika, cik bija nepieciešams, bet no
samaksas galu galā atteicies – “Vai tad ārsts tikai naudas
dēļ strādā?”
Stipendija man bija svarīga gan kā finanšu avots, gan kā
pašapziņas “barība” – man bija nepieciešama kāda zīme,
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ka esmu pareizajā vietā, uz pareizā ceļa. Studiju process
man bijis dažāds, bet viegls gan ne, tāpēc intervijas
laikā biju patiešām satraukusies. Mani pārsteidza tas,
cik ieinteresēti manā stāstā ieklausījās komisijas locekļi.
Īpašu cieņu izjutu pret dakteri Edīti Lazovsku. Viņas
āķīgie jautājumi un stingrais skatiens radīja manī lielas
atbildības sajūtu. Intervijas gaitā nonācām līdz sarunai
par vijoļspēli. Tā kā es ieguvu stipendiju, tad biju ielūgta
uz LĀZA sarīkojumu un muzicējām abi ar brāli Ņikitu.

izdevuma “Cesvaines grāmata” radīšanā, apkopojot
Cesvaines slimnīcas un Cesvaines novada medicīnas
vēsturi un pierakstot šīs puses mediķu atmiņu stāstus.
Arī šajā sakarā jāsaka liels paldies Jurim Lazovskim, jo
tieši viņš bija pirmais, kas atsaucās manam lūgumam
un atsūtīja patiesi sirsnīgu un interesantu atmiņu stāstu
par Cesvainē pavadītiem pieciem darba gadiem. Ja viss
izdosies, kā iecerēts, grāmata dienasgaismu ieraudzīs jau
2018. gada novembra beigās.

Ar stipendiju man sanācis kā K.Skalbes pasakā par
vērdiņu – tās lietošanas laikā radās arvien jauni palīdzības
veidi manai tālākajai izglītībai. Izmantoju visas iespējas
mācīties, apmeklēju konferences, kongresus. Ar savu
pētījumu piedalījos konferencē Viļņā. Pirmoreiz satikos ar
radiem Krievijas ziemeļos, un ieminu takas nopietnākam
mācību braucienam vasarā. Veselības aprūpe Latvijā un
austrumu kaimiņvalstīs stipri atšķiras. Krievijā nemaz
nav ģimenes ārstu! Arī slimību ārstēšanā tur ir cita
pieeja. Noteikti ir, ko salīdzināt ar Latviju, jo apstākļi un
iedzīvotāji ir vairāk līdzīgi Latvijas nekā Zviedrijas vai
Lielbritānijas videi. Protams, jāmācās arī no attīstītākajām
Eiropas valstīm – šobrīd kopā ar Ģimenes medicīnas
zinātnisko pulciņu, kuru šogad vadu, strādājam pie
Erasmus projekta. Darbu netrūkst.

Saņemto stipendiju pagaidām rūpīgi taupu diviem
mērķiem: pirmkārt, starptautiskas konferences apmeklēšanai šā gada pavasarī un, otrkārt, braucienam
pieredzes apmaiņā uz Kanādu (par ko tad arī labprāt
padalīšos nākamajā Apkārtrakstā). Uzskatu, ka tieši
starptautiska pieredze ir viena no panākumu atslēgām
ceļā uz izaugsmi un uzdrīkstēšanos, kā arī noder kā
pamats tālāku mērķu sasniegšanai.

Varu teikt, ka stipendija ir cēlusi manu pašapziņu (ir
svarīgi justies novērtētai), devusi stimulu un līdzekļus
izaugsmei. Un vēl – LĀZA jubilejas pasākumā personīgi
paspiedu roku un nofotografējos ar Latvijas eksprezidentu
Valdi Zatleru! Šis bija un turpina būt brīnišķīgs
piedzīvojums. Paldies par iedvesmu un atbalstu!

Rita Turkina
Pateicības vārdus LĀZA Apkārtrakstam jau reiz rakstīju –
aptuveni pirms gada, kad kļuvu par veicināšanas
stipendijas ieguvēju. Šoreiz atkal vēlos paust bezgalīgu
pateicību LĀZA un Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas
fondam par noticēšanu man, manām iecerēm un vēlmi
tās atbalstīt, piešķirot stipendiju pilnā apjomā.
Pašlaik esmu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
5. kursa studente un paralēli studijām strādāju Paula
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu
ķirurģijas nodaļā, kā arī darbojos Latvijas Ārstu biedrībā,
palīdzot veidot žurnālu “Ārsts.lv”, līdz ar to savā ikdienā
nākas sabalansēt vairākas kompetences un bieži vien –
pieņemt tik ļoti grūtos lēmumus par prioritāti konkrētā
brīdī.
Esmu ārkārtīgi gandarīta par iespēju būt klāt LĀZA
70 gadu jubilejas svinībās un klātienē tikties ar LĀZA
biedriem, kas savā profesionālajā darbībā ir sasnieguši
apbrīnojami daudz. Lielākais prieks bija satikt un klātienē
iepazīties ar Juri Lazovski, ar ko mūs vieno Cesvaine (mana
dzimtā puse un viena no daktera Lazovska agrākajām
darbavietām).
Ņemot vērā, ka viens no maniem talantiem ir tekstveide,
esmu piekritusi iesaistīties Latvijas simtgadei veltītā
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Novēlu ikvienam uzdrīkstēties sekot saviem mērķiem
un noticēt savām spējām, nenokavējot piemērotāko brīdi
ieceru īstenošanai!

Jurijs Sekretarjovs
Laodzi reiz uzrakstīja: “Tūkstošiem jūdžu garš ceļš
sākas ar pirmo soli”. Mans pirmais solis bija sperts,
kad es mācījos Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas
fakultātes otrajā kursā. Tā sanāca, ka histoloģijas
nodarbības laikā profesore Valērija Groma aizveda mani
uz elektronmikroskopijas laboratoriju un ieteica tēmas
pētnieciskajam darbam.
Laboratorijā es ātri apguvu morfoloģijas metodes,
proti, iemācījos veikt audu paraugu apstrādi, to
ieliešanu epoksīda sveķos, pusplāno griezumu
pagatavošanu elektronmikroskopijai, kā arī veicu
imūnhistoķīmiskās reakcijas un to analīzi. Pats
galvenais – man blakus vienmēr bija Skolotājs.
Četrus gadus profesores Valērijas Gromas un profesora
Pētera Stradiņa vadībā es izstrādāju pētnieciskos
darbus morfoloģijas un kardioloģijas nozarē. Rezultātus
prezentēju, uzstājoties medicīnas konferencēs gan
Latvijas, gan starptautiskā mērogā, kā arī publicējos
starptautiski citējamos žurnālos.
“Dzīve ir kā braukšana ar divriteni. Lai saglabātu līdzsvaru,
ir jāturpina virzīties uz priekšu” – teica ģeniālais Einšteins.
Pēc sestā kursa man bija jāizdara izvēle, kā es varētu
izmantot un attīstīt tālāk savas iegūtās iemaņas un
zināšanas. 2017. gada rudenī es aizbraucu mācīties
uz vienu no vislielākajiem sirds ķirurģijas centriem
pasaulē – Bakuļeva Sirds ķirurģijas institūtu Maskavā.
Centra direktors ir pasaulē slavenais kardioķirurgs
Leo Bokerija. Man bija iespēja piedalīties unikālās
sirds operācijās, sastapties ar retām patoloģijām, gūt
ļoti vērtīgu pieredzi un salīdzināt mūsu un Krievijas
medicīnas izglītības sistēmas. Ik mēnesi centrs rīko
kongresus, kur apskata pasaulē aktuālas problēmas
kardioloģijā. Es ceru, ka jaunās zināšanas palīdzēs
darbā man un maniem kolēģiem, atgriežoties Latvijā.
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Par iespēju gūt starptautisku pieredzi es vēlos sirsnīgi
pateikties LĀZA biedriem, profesora Lazovska fondam un
atlases komisijai. Jūsu atbalsts ir ļoti vērtīgs ieguldījums
manā tālākajā profesionālajā ārsta un pētnieka karjerā.
Paldies Jums par iespēju spert nākamo soli manā dzīves
ceļā.

Alise Visocka
Esmu Rīgas Stradiņa universitātes 6.kursa studente.
Pieteicos profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda
stipendijai tikai 5.kursā, jo, jāsaka godīgi, iepriekš par šo
iespēju nezināju, kaut esmu bijusi ļoti aktīva gan zinātnē,
gan labi mācījusies.
Mazliet vairāk par mani personīgi un mani medicīnā.
Nenāku no ārstu ģimenes un līdz pat 12. klasei tā īsti par
medicīnas studijām nemaz nedomāju. Mans nākotnes
profesiju saraksts bija gana garš un daudzveidīgs, sākot
no pilota, ķīmiķa, vides zinātnēm, beidzot ar medicīnas
inženieriju un medicīnu. Esmu gandarīta, ka izvēlējos
pareizo savai nākotnei, jo šajā profesijā redzu sevi tik tālu,
cik vien fantāzija sniedzas.
Tā kā mans interešu loks medicīnā neaprobežojas
tikai ar vienu specialitāti, es voluntēju 3 dažādās
vietās un specialitātēs – ķirurģijā, internajā medicīnā
un anestezioloģijā. Mana sirdslieta vienmēr ir bijusi
kardioloģija, uz ko koncentrēju visu uzmanību zinātnē.
Daudzi teiktu – pārāk plašs un nenoteikts interešu loks,
bet es saku – jo vairāk tu redzi, piedzīvo un iemācies, jo
labāks speciālists tu būsi jebkurā izvēlētajā jomā. Varu
teikt tikai tā, ja ir aizrautība, gribasspēks un mērķi, visu
var paspēt un pietiek pat laika arī sev un ģimenei. Šo
gadu laikā esmu aktīvi darbojusies arī Latvijas Medicīnas
studentu asociācijā gan kā brīvprātīgais Diabēta dienās,
pasaules HIV dienā, gan kā projekta “Medicīnas studenti
skolēnu veselībai“ vadītāja, organizējot izglītojošas
lekcijas Latvijas skolās. Ārpus medicīnas man vislielāko
prieku sagādā zirgi, tāpēc jau no bērnības nodarbojos ar
jāšanu.
Kā jau katram studentam, finansiālais atbalsts ir ļoti
nozīmīgs, un man profesora Ilmāra Lazovska fonda
stipendija palīdzēs sasniegt jaunus mērķus zinātnē.
Tuvākais no tiem ir “4th International Health Sciences
Conference” Kauņā, kas notiks 2018.gada 16.–18. maijā.
Vēlos teikt lielu paldies Profesora Ilmāra Lazovska
fondam par piešķirto stipendiju, kā arī paldies prof.
Pēterim Tretjakovam un prof. Vitoldam Mackēvičam par
rekomendāciju stipendijas saņemšanai! Novēlu visiem
studentiem tiekties pretim saviem mērķiem, vienmēr
parādīt sevi no labākās puses, pierādīt pašiem sev un
citiem, ka nekas nav neiespējams un, galvenais, nepalaist
garām brīnišķīgās dzīves sniegtās iespējas!

Evija Knoka
Esmu Rīgas Stradiņa universitātes 1. gada rezidente
kardioloģijā. Šī gada septembrī man bija gods saņemt
Prof.Ilmāra Lazovska stipendiju, par ko arī vēlos
teikt paldies! Iegūto stipendiju plānoju izmantot, lai
apmeklētu European Atherosclerosis Society kongresu
2018.gada maijā Lisabonā. Šajā kongresā tiek apspriestas
ar aterosklerozi saistītas tēmas un jaunumi. Kā zināms,
aterosklerozei ir nozīmīga loma kardiovaskulāro slimību
attīstībā. Apmeklējot šo konferenci, spēšu ievērojami
papildināt savas zināšanas par aterosklerozi. Tas noderēs
manā darbā slimnīcā.
Nedaudz par mani – esmu uzaugusi un pamatskolu
beigusi netālu no Valmieras esošā apdzīvotā vietā
Kocēnos. Pamatskolas gados paralēli mācījos arī Valmieras
Mūzikas skolā klavieru klasē. Jāatzīst, ka klavierspēle man
padevās ļoti labi, tādēļ tajā laikā savu nākotni saistīju
nevis ar ārsta profesiju, bet ar profesionālo klavierspēli
un mācībām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Tomēr manas domas mainījās līdz ar gadiem, kad sapratu,
ka prožektoru gaismas un uzstāšanās koncertos tomēr
nav mans dzīves aicinājums. Gribēju beigt iespējami
sarežģītāku vispārējās vidējās izglītības programmu. Tādēļ
iestājos dabaszinību klasē. Pēc vidusskolas iestājos Rīgas
Stradiņa universitātē. Studijas, protams, nebija vieglas
un pirmajos gados vēl nezināju, kādas specialitātes ārste
es vēlētos būt. Tomēr par labu kardioloģijai es nosliecos
trešajā kursā, kad sākās kardioloģijas nodarbības.
Paralēli studijām jau kopš trešā kursa iesaistījos dažādās
zinātniskās ar kardioloģiju saistītās aktivitātēs. Studiju
laikā piedalījos pētījumos, kuru tēzes ir prezentētas
tādās starptautiskās zinātniskās konferencēs kā ESC
kongresā Barselonā, EuroPCR kongresā Parīzē, European
Atherosclerosis Society kongresā Prāgā. Tāpat esmu
līdzautore gan rakstiem starptautiski citējamos medicīnas
žurnālos, gan Latvijā izdotos medicīnas izdevumos. Pēc
sestā kursa beigšanas iestājos kardioloģijas rezidentūrā
un šobrīd strādāju P.Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcā. Paralēli tam šogad ar lielāko prieku pati sāku
pasniegt arī kardioloģijas nodarbības Rīgas Stradiņa
universitātes 3.kursa studentiem.
Skatoties atpakaļ, jāatzīst, ka ceļš uz manu izvēlēto
kardioloģijas nozari nav bijis viegls. Lai gan ārsta darbs
nav vienkāršs, esmu priecīga, ka izvēlējos tieši medicīnu.
Iespējams, ka Latvija ir zaudējusi labu pianisti vai advokāti,
tomēr ceru, ka tā vietā būs ieguvusi izcilu ārsti.

Līga Akmeņkalne
Sveiciens visiem LĀZA biedriem un citiem Apkārtraksta
lasītājiem! Vispirms jau vēlos pateikt milzīgu paldies LĀZA.
Paldies, ka jūs esat! Paldies par jūsu darbību, atbalstu un
dotajām iespējām mums – studentiem – mūsu pašā ceļa
sākumā.
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2017. gads man ir bijis ļoti īpašs. Esmu pietuvojusies
medicīnas studiju absolvēšanas brīdim – brīdim, kad
jāpieņem svarīgs lēmums, par to, kur turpināt savu
iesākto ceļu. Šis bija arī gads, kurš lika daudz domāt,
pārdomāt par to, vai esmu uz pareizā ceļa, vai es izdaru
pareizās izvēles un vai nenāksies tās nožēlot. Šī iemesla
dēļ es sevi sāku izaicināt – izaicināt darīt to, ko iepriekš
baidījos vai vienkārši neuzņēmos darīt, jo šķita, ka es to
nevaru vai neesmu gana “laba” tam. Un viens no šiem
izaicinājumiem bija pieteikties tieši Profesora Ilmāra
Lazovska stipendijai.
Īsumā par mani pašu – esmu Latvijas Universitātes nu
jau 6. kursa medicīnas studente. Lai gan manā ģimenē
nav neviena medicīnas virziena pārstāvja, to, ka vēlos
būt ārste, es paziņoju jau 13 gadu vecumā, un šī vēlme
nekur nav pazudusi. Uzsākot medicīnas studijas, diezgan
ātri jutu, ka mana nākotne kaut kādā mērā tiks saistīta ar
ķirurģiju. Lai par to pārliecinātos, kādu laiku voluntēju
RAKUS Mikroķirurģijas centrā. Tieši tur guvu vērtīgu
pieredzi un patiku pret “smalko” ķirurģiju. Vēlāk manu
interesi pastiprināti piesaistīja tieši otorinolaringoloģija,
kuru arī šobrīd esmu izvēlējusies par savu nākotnes
profesionālo virzienu. Šobrīd esmu pievērsusies arī
šīs jomas zinātniskajam virzienam. Kopā ar citiem
kolēģiem esam izstrādājuši pētījumus, prezentējuši tos
starptautiskās konferencēs Polijā. Pašlaik sadarbībā ar LU
viesprofesoru Klausu Vogtu esmu iesaistīta arī Vācijas un
Austrijas finansēta pētījuma darba grupā. Saistībā ar šo
pētījumu tiek izstrādāts arī mans diplomdarbs. Ļoti ceram,
ka pirmos rezultātus varēsim prezentēt jau aprīlī Londonā
75. Eiropas Rinologu asociācijas kongresā. Šogad vēl
kļuvu par LU Ķirurģijas interesentu kluba vadītāju. Lai gan
darba ir daudz, uzskatu to par vēl vienu lielisku pieredzi
sevis pilnveidošanai.
Nobeigumā vēlos pateikt, ka, kļūstot par vienu no
2017. gada LĀZA stipendiātiem, mans lielākais ieguvums
ir iegūtā pārliecība, ka es to varu un esmu devusies
pareizajā virzienā, ka tas, ko esmu darījusi un sasniegusi,
ir nozīmīgs un ka man ir jāiet tikai uz priekšu. Protams,
ir prieks ne tikai par emocionālo gandarījumu, bet arī
par saņemto finansiālo atbalstu. Šobrīd daļu saņemtās
stipendijas esmu paspējusi izlietot, iegādājoties sen
kāroto Pocket Surgery grāmatu, kā arī daļēji nosegusi
izdevumus dalībai konferencē Varšavā Rhinoforum 2017,
kas norisinājās no 30. novembra līdz 1. decembrim.
Konferences saturs tikai vēl vairāk pastiprināja manu
interesi par otorinolaringoloģiju.
Vēlreiz paldies jums, LĀZA, paldies, ka ļaujat noticēt sev
un palīdzat mums īstenot mūsu mērķus.

Linda Rancāne
Esmu Rīgas Stradiņa universitātes 6. kursa studente.
Par profesora Ilmāra Lazovska stipendiju es uzzināju no
iepriekšējā gada laureātiem un maniem kursa biedriem.
Tas izraisīja vēlmi un interesi uzzināt, vai spēšu to sasniegt.
Kā jau „kārtīgam studentam” klājas, visi nepieciešamie
iesniedzamie dokumenti, tēzes un publikācijas tiek
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sūtītas plkst. 23:59 pēdējā dienā. Neskatoties uz šo
mīnusu, uzskatu, ka esmu ļoti aktīva un daudzpusīga.
Man ir ļoti daudz interešu ārpus medicīnas, viena no tām
ir valodas. Pašlaik apgūstu piekto valodu. Es vienmēr
tiecos pēc informācijas, man ir svarīgi izzināt visu un
uzturēt to uguntiņu acīs.
Arī manu specialitātes izvēli ir ietekmējis man sirdij
tuvs hobijs – gleznošana. Tāpēc nākotnē es sevi spēju
iztēloties tikai kā radiologu-diagnostu. Cilvēka ķermenis
ir māksla, vizuālā diagnostika – nedaudz intīmāka
fotogrāfija, personiskāka un unikāla katram. Atceros
bērnībā, kad mamma bija jauna daktere un neviens
nevarēja mani pieskatīt, mamma apsēdināja mani ārstu
kabinetā un deva skatīties plaušu rentgenus tolaik vēl
uz negatoskopa. Tā nebija vienīgā reize, kad mammai
devos līdzi uz slimnīcu, bet noteikti spilgtākā atmiņa. Tā
kā universitātē radioloģijas cikls nepārsniedz 3 nedēļas,
es smeļos informāciju no konferencēm un asociācijas
sēdēm. Pēdējā kursā, lai nedaudz vēl pakutinātu savus
nervus pirms valsts eksāmena, kļuvu par radioloģijas
pulciņa vadītāju. Es gūstu lielu prieku sadarbībā ar
studentiem, kam ir līdzīgas intereses, un kopīgi mēs
radām patīkamas ikmēneša sēdes, jaunus pētnieciskos
darbus un praktizējam iegūtās pulciņa zināšanas slimnīcu
nodaļā.
5. kursā, kad beigu eksāmeni vēl liekas tālu aiz kalniem
un brīvs laiks parādījies mazliet vairāk, es centos piedalīties
savas augstskolas rīkotajos izglītojošajos pasākumos.
Viens, kas man šķita sevišķi sirsnīgs, bija projekts “Lācītis
ķepainītis”, ko rīko Latvijas Medicīnas studentu asociācija.
Projekta ietvaros mēs apmeklējām bērnudārziņus.
Mācījām, ka nav jābaidās no daktera un ka visiem nav
lielā šprice kabatā. Kopīgi mēs iesaistījāmies atrakcijās –
veselīgs uzturs, zobu veselība, mantiņu ārstēšana utt. Biju
ļoti pārsteigta, cik bērni bija zinoši un apķērīgi.
Jau vasaras sākumā saskāros ar ļoti interesantu
pacienta gadījumu. Tas bija ļoti specifisks un piemērots
atbilstošai konferencei. Pateicoties profesora Ilmāra
Lazovska stipendijai, es spēju apmeklēt un piedalīties
Cardiac CT and MRI 2017 Cannes ar savu izstrādāto
darbu. Tā kā konference ir augsta mēroga, tajā netika
paredzēta dalība studentiem un dalības maksa bija ārsta
līmenim atbilstoša. Šī bija ļoti vērtīga konference, kura
notika oktobrī, kad Latvijā uznāca aukstums, bet Kannās
varēja smelties sauli pludmalē pēc garas mācību dienas
konferencē. Esmu ļoti gandarīta par uzstāšanos tāda
mēroga konferencē un iespēju aizstāvēt Latvijas vārdu
ārpus robežām.
Es vēlos pateikt paldies LĀZA un profesora Ilmāra
Lazovska stipendijas komisijai par sniegto iespēju.
20. septembris tagad man radīs siltas atmiņas. Esmu
pagodināta, ka satiku tik brīnišķīgus speciālistus gan no
Latvijas, gan tos, kas ir apliecinājuši sevi ārpus tās. Tie ir
cilvēki, kas dod iedvesmu soļot uz priekšu un nepadoties.
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8. LATVIEŠU ĀRSTU KONGRESĀ
2017. gada 21. septembrī sākās 8.
Latvijas ārstu kongress. Par tā norisi
Apkārtraksta lasītājus informējām
jau Nr. 165, kur publicējām kongresa
prezidenta prof. Jāņa Vētras plašo
aprakstu par kongresu un iespējām
tajā uzstāties. Visos kongresos
lektoru vidū vienmēr ir bijuši arī LĀZA
biedri. 8. Latviešu ārstu kongresā
uzaicinājumu lasīt lekciju saņēma
LĀZA valdes loceklis Jānis Tupesis, ar
prezentāciju uzstājās Kristaps Zariņš.
Ne visi lekciju pieteikumi gan tika
pieņemti. Bertrams Zariņš bija lūgts
sagatavot ievadrakstu kongresa
žurnālam.
„Pirms 30 gadiem, 1987. gadā,
ar lielu saviļņojumu atgriezos
Dzimtenē. Pirmo reizi satiku savus
radus, kuri bija izcietuši izsūtījumu,
un iepazinos ar kolēģiem Latvijā.
Latvija vēl cieta zem Padomju varas.
Toreiz biju saņēmis ielūgumu no
Dr. Viktora Kalnbērza piedalīties
Vissavienības traumatoloģijas un
ortopēdijas kongresā, kuru rīkoja
Latvijā. Arī Kristaps Keggi tad
pirmo reizi atbrauca uz Latviju.
Braucot atpakaļ uz Ameriku, man
ienāca prātā doma, ka citi latviešu
ārsti, kuri bija emigrējuši, tāpat ar
sajūsmu brauktu uz Latviju un ka
ārsti Latvijā varētu sarīkot medicīnas

kongresu latviešiem. Divus gadus
vēlāk piedzīvojām Pirmo Vispasaules
latviešu ārstu kongresu. Divus gadus
pēc tam Latvija atguva brīvību.
Pirmajam kongresam bija milzīgs
patriotisks, nacionāls un politisks
noskaņojums. Tas bija emocionāls
piedzīvojums. Ēnā palika daudzi
nopietnās
medicīnas
referāti,
plenārsēdes, lekcijas, simpoziji un
specializēto sekciju sēdes. Tautas
kopība, nacionālā pašapziņa un
prieks par satikšanos – tās bija
sajūtas, kas valdīja gaisā un kongresa
dalībnieku sirdīs. Pirmais kongress
bija Svētki. Kā Viesturs Boka to
labi izteica, Pirmais kongress bija
“pagrieziena punkts ārstniecībā,
domāšanā – no t.s. padomju
medicīnas virzībā uz Rietumiem.
Kongress radīja nacionālās kopības
apziņu – vienojošu, spēcinošu un
pašapziņu sniedzošu. Domāju, tas
daļēji sekmēja arī Latvijas valstiskās
neatkarības atgūšanu.”
Pirmais kongress pieņēma rezolūciju atkal satikties pēc četriem
gadiem. Tā arī notika, un tagad, 28
gadus vēlāk, gatavojamies astotajam
kongresam. Bet starplaikā ir notikusi
kongresa evolūcija. Sākotnēji tā
nosaukums bija Vispasaules latviešu
ārstu kongress, tad to nosauca par

Pasaules latviešu ārstu 2. kongresu,
bet tad atjaunoja agrāko nosaukumu
Latvijas Ārstu kongress. Tomēr
pārmaiņas ir bijušas daudz dziļākas,
ne tikai nosaukumā. Mainījušies
esam arī mēs – kongresa dalībnieki.
Pa šiem trim gadu desmitiem katram
savā specialitātē ir bijusi iespēja
mācīties un augt. Robežas, kas šķir,
nav vis kartē, bet prātos iezīmētas.”
Kongresa atklāšanas dienā 21.09.
Ķīpsalas izstāžu hallē tika pasniegtas
arī Latvijas Medicīnas fonda (LMF)
Zariņu medicīnas studiju ceļojuma
stipendijas 2017. gadā. 6000 ASV
dolārus savai profesionālajai pilnveidei saņēma četri Latvijas ārsti: LU
rezidente radioloģijā Urzula Safronova, LU rezidents kardioķirurģijā Kristiāns Meidrops, P. Stradiņa Klīniskās
uni-versitātes slimnīcas anesteziologs reanimatologs Edgars Zellāns un
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatre, infektoloģe Gunta Laizāne. Zariņu stipendijas dos iespēju
katram no ārstiem vairākus mēnešus
stažēties kādā no ārvalstu klīnikām
viņa izvēlētajā jomā. Sveicam stipendiātus un gaidām viņu gūtās pieredzes aprakstus!
Sagatavoja Kamena Kaidaka

No kreisās puses LMF valde: Kristaps Zariņš, Valdis Zatlers, Bertrams Zariņš un stipendiāti: Urzula Safronova, Edgars Zellāns,
Kristiāns Meidrops un Gunta Laizāne 8. Latvijas Ārstu kongresā 21.septembrī. Foto: Elizabete Šaicanova
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NO DZIMTĀ LĪDZ SVEŠAM KRASTAM
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība savas 70 gadu jubilejas svinības
turpināja arī 21. septembra rītā, kad
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzejā Antonijas ielā 1 LĀZA biedri
un draugi kopā ar muzeja darbiniekiem atklāja izstādi LĀZA 70 gadu
vēstures meti: no dzimtā līdz svešam
krastam. Silti smaržoja rīta kafija un
Drustu ceptās maizītes, raisījās sarunas par tām daudzajām idejām, kas
dzimušas LĀZA jubilejas dienās, un
par to, kas reiz bijis un ko tik skaisti
spējuši parādīt muzeja darbinieki nelielajā izstādes telpā.
Izstādes pamatā ir aplūkojami materiāli, kas ir dažādu paaudžu LĀZA
biedru sarūpēti – fotogrāfijas, priekšmeti, dokumenti, no tiem daļa glabājās Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja krājumā, bet daļa ir no LĀZA
biedriem pavisam nesen saņemta.
Izstādē ir iespēja aplūkot atsevišķas
liecības, ko organizācijas biedri kā
bēgļi izveda no Latvijas un kas tika
saglabāti trimdā visu šo laiku.
Izstādes autore ir Rita Grāvere, maketētājs Lauris Pavilons un izstādes
māksliniece Inese Caune.
Nelielā telpa muzeja augšstāvā
glabā sevī daudzu jo daudzu ārstu
un māsu dzīvesstāstus. Izstādes
autore saka, ka grūti ir bagātos
un skarbos ārstu likteņus parādīt
tikai fotogrāfijās, par LĀZA vēsturi
vajadzētu filmu.

21. septembra rītā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
LĀZA vēsturei veltītās izstādes atklāšanā.

par P. Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja ieguldījumu LĀZA vēstures
saglabāšanā. LĀZA Pateicības rakstu
saņēma arī Maija Pozemkovska
par ciešo sadarbību ar LĀZA daudzu gadu garumā. Profesors Kristaps Keggi bija sarūpējis jaunu
dāvinājumu muzejam, nododams
savus pierakstus un apbalvojumus
muzeja fondam, arī 20. septembrī
saņemto LĀZA Atzinības rakstu.
Bertrama Zariņa dāvinājumu, vēsturiskus dokumentus par Pirmo
Vispasaules latviešu ārstu kongresu,

muzeja direktorei pasniedza Uģis
Gruntmanis. Muzeja vārdā Mārtiņš
Vesperis pateicās visiem, kas ir
snieguši muzejam vērtīgus eksponātus un materiālus no savas
dzimtas, dāvinot piemiņas veltes.
Pēc satikšanās ar vēsturi visi devās
pie Brīvības pieminekļa, lai noliktu
ziedus tā pakājē, kā to dara ikreiz,
kad no tāluma atgriežas Dzimtenē.
Skaisti izskanēja pašu dziedātā Še,
kur līgo..., aiznesdama pāri kanāla
ūdeņiem smeldzi, kas viegli jaucās ar
rudenīgo ziedu smaržu.

Par vienu no LĀZA dibinātājiem,
anatomu, antropologu un daudzu
studentu iemīļotu profesoru Jēkabu
Prīmani ar LĀZA atbalstu 2017. gadā
ir izdota Ritas Grāveres sarakstīta
grāmata, kurā var lasīt par daudziem
LĀZA biedriem. Tā ir kā labs papildinājums materiāliem par LĀZA vēsturi.
LĀZA biedri un draugi ar aplausiem
pateicās muzeja darbiniekiem un
izstādes veidotājiem. Uģis Gruntmanis pasniedza muzeja direktorei
Edītei Bērziņai LĀZA Pateicības rakstu
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M.D. Pauls Grūbe, LĀZA priekšsēža Paula Grūbes dēls no ASV, un M.D. Anita Balodis, LĀZA
priekšsēža Kārļa Apiņa mazmeita no ASV, kopā ar izstādes autori Ritu Grāveri.
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LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis un LĀZA valde un draugi pie Brīvības pieminekļa, noliekot ziedus. 2017. gada 21. septembris.

Labdien, LĀZA biedri un Apkārtraksta lasītāji!
Gatavojoties LĀZA 70 gadu jubilejas atzīmēšanai, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja darbinieki secināja, ka muzeja krājumā ir ļoti maz materiālu par šo apvienību un tās
biedriem. Gatavojot vēsturisko aprakstu, vizuālo materiālu (fotogrāfijas) nācās iegūt no LĀZA
apkārtrakstiem – biedru sēdes, sanāksmes, kongresi, dažādu LĀZA kopu darbība, valdes
locekļu fotogrāfijas utt.
LĀZA darbību veido trīs trimdas ārstu paaudzes: 1. paaudze, kas praktizēja Latvijā un
emigrēja; 2. paaudze, kas kā bērni tika aizvesti prom no Latvijas vai dzima Vācijā un 3. paaudze,
kas jau dzima trimdā un tur izglītojās par medicīnas darbiniekiem un iestājās LĀZA kā biedri.
Vēl vienu LĀZA biedru grupu veido tie Latvijas ārsti, kas emigrējuši no Latvijas pēdējo 25 gadu
laikā.
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs lūdz Jūsu atbalstu un atsauksmi, lai par LĀZA
darbību varētu izveidot plašāku un daudzpusīgāku materiālu muzeja krājumā. Muzejā
praktiski nav nekādu liecību par LĀZA kopām visā pasaulē, otro un trešo trimdas ārstu/
zobārstu paaudzi, kā arī par tagadējo Latvijas ārstu paaudzi, kas emigrējuši pēdējo 25 gadu
laikā.
1) Varbūt Jūsu rīcībā ir priekšmeti, dokumenti un fotogrāfijas (materiāli par ārstiem,
zobārstiem, farmaceitiem, vecmātēm, želsirdīgām māsām u.c., kas paņemti līdzi no Latvijas –
vecāku vai radinieku privātprakses, profesionālā darbība utt. – instrumenti, personīgās lietas,
koferi, apliecības, diplomi, izziņas, sertifikāti utt.)
2) Vācijā vai trimdā iegūtās profesionālās izglītības (studiju) diplomi, sertifikāti, uzturēšanās
atļaujas, privātprakšu vai medicīnas iestāžu fotogrāfijas, foto portreti, ģimenes vai atpūtas
foto. Pacientu dāvanas, kolekcijas, instrumenti, īpaši nozīmīgi priekšmeti, sarakstes ar citiem
latviešu ārstiem utt.
3) LĀZA dažādu kopu darbība visā pasaulē (dažādās valstīs un kopienās) – fotogrāfijas,
dokumenti, sarakstes utt.
4) LĀZA kongresi, konferences, sēdes – foto, protokoli, dokumenti utt.
5) Citi materiāli, kas varētu interesēt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, citu
organizāciju darbība (Latvijas Sarkanais Krusts, Latviešu Ārstu biedrība, Rīgas Latviešu biedrība
u.c.), kurās darbojušies Latvijas vai latviešu medicīnas darbinieki.
Ar cieņu, Mārtiņš Vesperis
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja
Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītāja p.i.
marves@inbox.lv +37167222913 +37126520092
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ATMIŅAS PAR VECTĒTIŅU
KĀRLI ALEKSANDRU APINI
(1895. 16. III – 1967. 3. VII)
Anita Balodis, Čikāga, ASV
2017. gada 20. septembrī esmu
Latvijā un LĀZA jubilejas konferencē
varu pastāstīt par savu vectētiņu
Kārli Apini, kurš bija pirmais LĀZA
prezidents no 1947.–1967. gadam.
Kārlis Apinis medicīnu studēja
Tērbatas universitātē. Tur arī viņš
iepazinās un apprecējās ar žēlsirdīgo
māsu Klaudiju Dunajevu 1918. gadā. Viņiem bija trīs bērni – Ilga,
Kārlis Indulis un Baldurs Agnis.
Ārsta diplomu viņš ieguva Latvijas
Universitātē 1923. gadā.
Baldurs bija tikai 15 gadus vecs,
kad viņš Otrā pasaules kara laikā
pazuda. Kad Baldurs atkal atgriezās
Latvijā, viņa ģimenes tur vairs nebija.
Laimīgi, mans otrs vectēvs, Kārlis
Balodis M.D., Balduru pieņēma savā
ģimenē un aizsargāja, pat palīdzēja
tikt medicīnas skolā. Baldurs Apinis
kļuva par rentgenologu. Viņam ir
divi bērni – Baldurs un Ilze, kuri dzīvo
Rīgā.
Laimīgā kārtā LĀZA nolēma taisīt
vispasaules ārstu sanāksmi Rīgā
1989. gadā. Es ar savu mammu arī uz
to atbraucu, un mana mamma satika
savu mazo brālīti pēc 45 gadiem.
Pēc Otrā pasaules kara mēs visi
kopā dzīvojām vispirms Eihštatē
un tad Augsburgā Vācijā, latviešu
DP nometnē, kur vectētiņš Kārlis
Apinis ar maniem vecākiem Ilgu un
Vladimiru Balodis, kas arī bija ārsts,
strādāja slimnīcā. Mēs visi dzīvojām
vienā istabā. Pēc darba mani vecāki
un vectētiņš pārrunāja par darbu un
slimniekiem... Es klausījos...Un piecu
gadu vecumā es arī nolēmu kļūt par
ārstu.
Mūsu sarežģīto dzīves ceļojumu
mans tēvs ir aprakstījis LĀZA žurnālā
Apkārtraksts, Nr.100 (01.10.1971)
Kārlis Apinis ar sievu iebrauca ASV
1949. gadā. „Sponsors” bija Pendleton
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Kārļa Apiņa mazmeitas Anita Balodis (ASV) un Ilze Apine (Latvija) kopā ar Jāni Dimantu.

Oregon luterāņu baznīca, kura dabūja
manam vectētiņam darbu Oregon
State Hospital un arī dzīvokli. Mēs
ar vecākiem ASV varējām iebraukt
tikai 1951. gadā. Daktera darba
vairs Oregonā nebija. Tēvs strādāja
par kravas mašīnas šoferi. Bet tad
ar vectētiņa un LĀZA palīdzību
abi mani vecāki dabūja darbu kā
psihiatri Norther State Hospital. Šajā
mentāliem pacientiem domātajā
slimnīcā bija vairāki (6) latviešu ārsti.
Vectētiņu un vecmāmiņu mēs
redzējām katru otro nedēļas nogali,
visu vasaru un katru atvaļinājumu.
Un arī LĀZA sapulces laikā. Arī tur es
klausījos un mācījos... un turpināju
savu sapni – kļūt par ārstu.
Vectētiņš bija kluss cilvēks, bet
ļoti daudz zināja un katrreiz varēja
atbildēt uz maniem jautājumiem. Viņš
dāvināja daudz grāmatas par dabu,
bet vislabāk es atceros grāmatas par
sievietēm, kuras kļuva par ārstiem.
Tanī laikā tas Amerikā bijā retums.
Kad es biju rezidente Northwestern
Med School, es biju vienīgā sieviete.
Man ir daudz atmiņu par vectētiņu.
Varbūt vajadzētu grāmatu uzrakstīt?

Tērbatas universitātes medicīnas students
Kārlis Apinis apprecēja žēlsirdīgo māsiņu
Klaudiju Dunajevu, 1918
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ATMIŅAS PAR PIRMO LAZA PRIEKŠNIEKU
Vladimirs Balodis
publicēts LĀZA Apkārtraksts, Nr.100 (01.10.1971)
Cik savādi ir dzīvē: jo vairāk kas dara, jo mazāk viņš
par to runā. Tāds bija mūsu pirmais LĀZA priekšnieks
Dr. Kārlis Apinis. Es viņu pazinu jau bērns būdams. Mans
tēvs Dr. Kārlis Balodis strādāja kopā ar Dr. Apini Latvijas
Universitātes Acu klīnikā. Es pazinu vairāk vai mazāk
visus klīnikas ārstus. Dr. Apinis bija vienkārši viens no
tēva kollēgām. Es viņu atcerējos tikai tāpēc, ka viņam
bija ļoti spēcīgs rokas spiediens. Tad kādu dienu viss
pārmainījās. Apinis kļuva par izcilu personu manās acīs.
Tas notika tā: kādu dienu mans tēvs noprasīja, vai es
gribētu redzēt radio ar skaļruni. (Tanī laikā visiem bija
tikai kristalla detektori – radio ar austiņām). Kad es izteicu
savu vēlēšanos, mans tēvs teica: “Tad iesim ciemos pie
Dr. Apiņa..” Kad mēs ieradāmies Apiņu mājās, ieraudzīju
uz gara plaukta gan lielas, gan mazas melnas kastītes, kas
visas bija savienotas ar stiepulēm. Uz dažām kastītēm bija
gan kloķīši, gan pogas. Uz dažām kastītēm bija pat skalas
un sudraba krāsā cilindriskas spuldzes. Plaukta galā bija
tāda kā liela gramafona taure. Tad, pēc visādu pogu
spiešanas, kloķu kustināšanas un vadu savienošanas un
pārvietošanas, taurē kaut kas sāka krakšķēt. Vēl pēc kāda
brīža un visādu kloķu kustināšanas, ja ausi pielika pie
taures, varēja dzirdēt kādu runājam. Tanī brīdī es nācu
pie pārliecības, ka cilvēkam vajaga būt briesmīgi gudram,
lai viņš varētu uzbūvēt tādu aparātu.
Šī satikšanās bija liktenīga arī manā dzīvē. To vakaru
satiku tādu mazu meitenīti, spēlējoties zem galda –
Dr. Apiņa meitu Ilgu, ar ko daudzus gadus vēlāk
apprecējāmies un kopā beidzām mūsu universitātes
Medicīnas fakultāti. Gadi skrēja. Mēs satikāmies ar Dr.
Apini gan Rīgas Jūrmalā, gan pašā Rīgā, jo abas mūsu
ģimenes bieži ciemojās viena pie otras. Dr. Apinis (tanī
laikā Apiņš) vienmēr bija ļoti kluss un neuzkrītošs.
Pat mūsu skautu vienībā, kur Dr. Apinis bija vecāku
padomē (viņa abi dēli bija mūsu vienībā), viņš vienmēr
palika “ēnā”. Bet tas nenozīmēja, ka viņš bija pasīvs.
Kad lieta grozījās ap darbu, Dr. Apinis bija pirmais. Par
atzinību Latvijas Skautu kustības veicināšanā Dr. Apini
apbalvoja ar skautu pateicības zīmīti “Saulīti”.
Es sāku pazīt Dr. Apini kā personību tikai tad, kad sāku
strādāt, vēl students būdams, Reimersas acu klīnikā,
ko Apinis organizēja un vadīja. Kā parasti viņš bija ļoti
noslēgts un reti runāja par klīniku. Es atceros kādu
reizi, kad Dr. Apinis pateica, kāpēc viņš izvēlējies vienu
darbinieku no lielāka aplikantu bara. Iemesls bija, ka
aplikants atbildēja uz jautājumu, kādi viņam piedzīvojumi
šinī darbā, ar: “Man nav nekādu pieredzējumu, bet es
labprāt mācīšos.” Kad es izteicu pārsteigumu par to, Dr.
Apinis paskaidroja, ka atbilde norāda, ka šis cilvēks ir
godīgs, nebaidās atzīt savas kļūdas un grib progresēt.
Es sevišķi izbaudīju runāt ar Dr. Apini par medicīnu. Viņa
shēmas diferenciāldiagnozei bija vienkārši apbrīnojamas.

Tās bija vienkāršas, bet tanī pašā laikā vispusīgas un
izsmeļošas.
Dr. Apiņa pašsavaldīšanās un miers bija neaprakstāms.
Kādu reizi es asistēju viņam pie acs muskuļu transpozīcijas
muskuļu paralizēs gadījumā. Kamēr es runāju ar māsiņu,
aizķēru ar pinceti vadšuves (to bija liels daudzums).
Visi zīda diegi sametās čumurā. Ierāvu galvu plecos, jo
gaidīju “eksploziju”. Man par brīnumu Dr. Apinis pateica:
“Mēģināsim nu atšķetināt diegus un atrast, kas kur
pievienots.” Es nodomāju savā prātā, ka laikam dabūšu
bārienu pēc operācijas. Kad mēs nonācām Dr. Apiņa
kabinetā, viņš izteica tikai vienu piezīmi: “Izskatās, ka
ir vairāk no svara piegriezt vērību operācijai, nevis
māsiņām.”
Pat dzīves grūtākajos brīžos, piemēram, kad Dr. Apinis
dabūja ziņu, ka viņa abi dēli laikam krituši, viņš neizrādīja
neko uz āru, kamēr viņš nepalika viens.
Vispār dzīve bija diezgan cietsirdīga pret Dr. Apini.
Viņa tēvu nošāva komunisti. Vēlāk viņš pazaudēja tuvus
radiniekus gan deportācijā, gan kara laikā. Bez tam kara
laikā viņu nosūtīja darbā uz Daugavpili, bet ģimenei
vajadzēja palikt Rīgā.
Kara beigās Dr. Apinis ar savu kundzi un manu ģimeni
aizbēga uz Čemnicu Vācijā, kur viņi pārcieta smagu
bumbošanu. Viņiem vajadzēja pavadīt vairākas dienas
degošā pilsētā, līdz viņi varēja tikt ārā. Tā ka viņi bija uz
robežas, kur amerikāņi satikās ar komunistiem, un visu
to apgabalu atdeva krieviem, viņiem vajadzēja nosoļot
300 km, velkot palikušās mantas ratiņos, lai izbēgtu no
komunistu ķetnām.
No 1945. gada janvāra līdz jūlijam man pazuda visi
sakari ar Dr. Apini un manu ģimeni. Es nezināju, vai viņi ir
dzīvi vai nē, vai viņi palikuši komunistiem atstātā teritorijā,
vai Dievs viņiem palīdzējis izbēgt. Jūlijā dabūju zināt, ka
viņi ir visi dzīvi un veseli un atrodas amerikāņu joslā.
Es biju tanī laikā angļu zonā. Tad mūsu sakari atkal
pārtrūka, jo viņu nometni pārcēla uz citu. Tikai vasaras
beigās es viņus atradu Eihštates nometnē Bavārijā.
Pirmās dienas vakarā pēc manas ierašanās es kopā ar
Dr. Apini aizgāju uz nometnes pirti. Redzot viņu, sapratu,
ka viņš daudz cieta ne tikai garīgi, bet arī fiziski. Viņš
izskatījās kā cilvēks no koncentrācijas nometnes - kauli
un āda.
Dzīves grūtumi nesamazināja Dr. Apiņa sparu. Jau
pirms manas ierašanās viņš sāka organizēt nometnes
ambulanci un drusku vēlāk arī slimnīcu.
Pa starpām Dr. Apinis bija apcietināts un pratināts, jo
kāds skauģis bija paziņojis vietējai amerikāņu militārai
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valdībai, ka Dr. Apinis ir nacionālsociālistu piekritējs. Drīz
vien noskaidrojās, ka tas viss ir tikai meli, un viņu atbrīvoja.
Pusgadu mēs nostrādājām Eihštates nometnes
slimnīcā. Tad mūs piemeklēja jaunas nepatikšanas.
Mēs atklājām, ka daži cilvēki UNRRA ierēdņa uzdevumā
apzog mūsu slimnīcu. Viss beidzās ar to, ka mēs dabūjām
pārcelties uz Augsburgu. Tur tad mēs abi strādājām
acu kabinetā UNRRA, vēlāk IRO apgabala slimnīcā, līdz
mūsu emigrācijai.
Mūsu pirmais dzīvoklis bija neliela istaba, kur mēs
visi seši (2 Apiņi un 4 Baloži) dzīvojām. Vēlāk mēs gan
dabūjām mazu dzīvoklīti ar 2 istabām un virtuvi.
Latvijas Universitātes profesors Acu klīnikas vadītājs Kārlis Apinis
ar sievu Klaudiju un bērniem Balduru, Kārli un Ilgu
(M.D. Anitas Balodis mamma)

Drīz pēc mūsu ierašanās Augsburgā Dr. Apinis nolēma,
ka viņam vajaga atjaunot savas angļu valodas zināšanas.
Viņš aizgāja uz nometnes bibliotēku un iesāka ar pirmo
angļu grāmatu, ko atrada pirmajā plauktā. Tai sekoja otra
grāmata, trešā u.t.t., līdz viņš izlasīja visas angļu grāmatas,
kas bija nometnes bibliotēkā.
Par Dr. Apiņa fizisko “labklājību” gādāja IRO. Viņi deva
ļoti maz ēst un apkurei zaļus nesazāģētus baļķus. Tā
mēs ar Dr. Apini bijām spiesti pavadīt stundas, zāģējot
un skaldot malku pagrabā. “Melnā tirgū” mēs neko
nevarējām pirkt, jo mūsu pirmā “alga” bija divas paciņas
cigarešu nedēļā. Vēlāk mēs saņēmām kara laika markas,
par kurām tāpat neko nevarēja pirkt. Tikai pēc naudas
apmaiņas mēs varējām drusku atvilkt elpu.

Kārlis Apinis tur pirmo mazbērnu Anitu Balodis, Latvijā
1943. gada 18. septembrī.

Visu savu mūžu Dr. Apinis bija organizētājs un aktīvs
darbinieks visādās medicīniskās organizācijās. Viņš bija
Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Acu ārstu biedrības
sekretārs, Veselības veicināšanas biedrības Acu slimību
sekcijas vadītājs. Viņš bija arī aktīvs Baltijas Oftalmologu
apvienībā.
Tūlīt pēc kara beigām Dr. Apinis sāka domāt, kā apvienot
latviešu ārstus. Būdams noslēgts cilvēks, viņš tikai pa
retam izmeta pa teikumam, ka mūsu ārstiem ir svarīgi
būt organizētiem, lai būtu biedrība, ar ko citu zemju
ārstu savienības var rēķināties. Biedrība varētu palīdzēt
ārstiem emigrācijas gadījumā, dodot atsauksmes, visādus
apliecinājumus par to, kāda viņu izglītība u.t.t.
Līdz šim viņš to darīja personīgi mājā. Sarakstoties
ar citiem kollēgām, beidzot nolēma dibināt Trimdas
Latviešu Ārstu apvienību. Apvienības darbs bija grūts, jo
visu vajadzēja darīt sarakstes ceļā.
Bija daudz patīkami brīži apvienības dzīvē. Piemēram,
Eslingenes ārstu sanāksme. Es pats tanī sanāksmē
nepiedalījos, jo paliku nometnē dežūrēt. Bija arī
nepatīkami pārsteigumi. Tā piemēram, kad ar lielām
grūtībām sagādāja papīru, iespieda mūsu studiju gaitas
sarakstu, nosūtīja to mūsu mācības spēkiem parakstīt un
tad sāka izsūtīt kollēgām, tad sāka nākt vēstules, ka mēs
esam izlaiduši vienu no pamata kursiem. Visu vajadzēja
sākt no gala. Bet apvienība tika pāri arī šim šķērslim.
Trimdas gadi vilkās kā noguris zirgs pa dubļainu ceļu.
Tad viens pēc otra kollēgas sāka atstāt Vāciju, emigrējot
uz visām pasaules malām. Beidzot pienāca diena, kad arī

Kārlis Apinis ar mazbērniem Anitu un Kārli Balodi.
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mums vajadzēja šķirties. Bija paredzēts, ka mana ģimene
brauks pirmā uz Savienoto Valstu austrumu krastu,
tad Dr. Apiņa ģimene pēc pāris nedēļām atstās Vāciju,
lai nomestos Amerikas “Mežonīgos rietumos”. Bet...
Pusstundu pirms transporta aiziešanas manu ģimeni
aizturēja, jo es biju dienējis latviešu leģionā. Pirms tam
mēs bažījāmies, kad mēs varēsim satikties Savienotajās
Valstīs, bet nu mēs pat nezinājām, vai mēs vispār kādreiz
varēsim redzēties. Paldies Dieviņam, pēc diviem gadiem
pēc daudz tirdīšanas un pārbaudīšanas, mēs ieradāmies
Amerikā. To 2 gadu laikā Dr. Apinis pirka sev tikai to
nepieciešamāko, jo visu pārējo naudu viņš izlietoja, sūtot
mums paciņas uz Vāciju.
Pēc pāris brīnišķiem mēnešiem kopā ar Apiņiem
Pendletonā Oregonā, mēs ar Ilgu un bērniem pārcēlāmies
uz kaimiņu štatu. Tā kā Dr. Apinis un mēs mīlējām braukt ar
automobīļiem, mēs regulāri satikāmies katru otru nedēļas
nogali un pavadījām visus mūsu atvaļinājumus kopā.

Anita Balodis, Klaudija Apinis, Ilga (Apinis) Balodis, Kārlis Apinis,
Kārlis Balodis, Vladimirs Balodis. 1951.

Tāpat kā darbā Dr. Apinis bija organizators, viņš
organizēja arī mūsu atvaļinājumus. Tūlīt pēc iepriekšējā
atvaļinājuma viņš sāka vākt ziņas un literatūru par vietām,
kur mēs plānojām braukt nākošā atvaļinājumā. Kad
pienāca laiks ceļojumam, viņam jau bija izstrādāts sīks
plāns, kur braukt un ko apciemot. Pateicoties Dr. Apinim,
mēs esam apmeklējuši daudzas interesantas vietas, ko
pat vietējie iedzīvotāji nav redzējuši.
Sakarā ar ārstu aizbraukšanu no Vācijas Ārstu apvienība
sāka nīkuļot un beidzot izbeidza pastāvēt. Dr. Apinis to
nevarēja pieļaut. Drīz pēc ierašanās Amerikā viņš sāka
atkal organizēt Apvienību, šoreiz darbs bija varbūt
vēl grūtāks – nu ārsti bija izkaisīti pa visu pasauli, visos
4 kontinentos. Pateicoties kollēģu palīdzībai, LĀZA tika
reģistrēta tiesā un varēja darboties kā legāla organizācija.
LĀZA žurnāla izdošana un izveidošana prasīja ļoti
daudz darba un varbūt vēl vairāk pacietības. Kā parasti, Dr.
Apinis visu darīja pats. Viņš neatlaidīgi mudināja kollēgas
rakstīt, kas bija milzīgs darbs pats par sevi. Kad ienāca
par maz rakstu, Dr. Apinis sēdās pie rakstāmmašīnas
pats un ar vienu pirkstu “drukāja” artiķeļus. Viņš rediģēja,
koriģēja un darīja visu, kas nepieciešams. Bija arī visādas
tehniskas grūtības: kas, kur žurnālu varēs iespiest, cik tas
izmaksās, vai tiks izdots laikā u.t.t. Žurnāls progresēja:
sākumā to izdeva rotatora tehnikā, vēlāk iespieda, pie
tam ar visādiem pielikumiem. Dr. Apinim bija speciāls
kollēgu saraksts pēc dzimšanas mēnešiem. Pēc šī
saraksta viņš izsūtīja dzimšanas dienas apsveikumus
visiem ārstiem. Kauns atzīties, bet jāsaka taisnība: lai
gan mani ievēlēja par LĀZA sekretāru, es praktiski neko
nedarīju. Visu korespondenci un citus sekretāra darbus
padarīja pats priekšnieks. Kad pienāca laiks aiziet pensijā,
kaut kas salūza Dr. Apinī, neskatoties uz to, ka viņš mīlēja
Apvienības darbu, nodarbojās ar fotogrāfiju un izbaudīja
strādāt dārzā, viņš kļuva ar katru dienu vājāks un klusāks.
1968. gada 3. jūlijā mūsu Apvienības priekšnieks aizgāja
mūžībā, guļot savā gultā.
* Attēli no Anitas Balodis prezentācijas
LĀZA konferencē 20.09.2017.

LĀZA sapulcē Rīgā, Latvijā 1989. gada jūnijā pirmo reizi pēc
45 gadiem satikās Kārļa Apiņa bērni Ilga Balodis un Baldurs Apinis
un mazmeitas Ilze un Anita. Brāli Kārli nošāva Otrajā pasaules
karā, kad viņš aizstāvēja savus latviešus.
No kreisās: Baldura Apiņa sieva Skaidrīte, Ph.D. Ilze Apine, M.D.
Anita Balodis, M.D. Ilga Balodis, M.D. Baldurs Apinis.

Pirmā LĀZA Rietumu kopas sanāksme Portlandē 1958. gada
27. decembrī. No kreisās pirmajā rindā: Dr. Vladimirs Balodis,
Dr. Margarita Bruniņa, Dr. Ilga Balodis, Dr. Kārlis Apinis, Dr. dent.
Biruta Šteinbergs-Le Poulloin, stud. dent. Rita Grīslis;
otrā rindā: stud. med. Juris Cilnis, Dr. Ādolfs Lietuvietis, Dr. Andris
Ritmanis, Dr. dent. Valdemārs Nikmanis, Dr. Pauls Koroševskis.
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OJĀRA VEIDES FONDA
STIPENDIJAS 2017
Kaspars Tūters, LĀZA valdes loceklis, Ojāra Veides Stipendiju fonda priekšsēdis
Lai gan Ojāra Veides Stipendiju fondam jau nākamgad
apritēs 20. darbības gads, nebūs par lieku atgādināt tā
vēsturi. Ojāra Veides Stipendiju fonds tika nodibināts
1999. gadā Kanādā. Naudu šim fondam deva Dr. Emma
Irēne Groduma (1916–2007). Viņa bija Medicīnas
fakultātes profesore Saskatčevanas Universitātē. Viņas
brālis Ojārs Veide, būdams jauns medicīnas students
Latvijā, zaudēja savu dzīvību, cīnoties Otrā pasaules karā.
Dr. Groduma vēlējās nodibināt fondu par piemiņu savam
brālim. Ojāra Veides Fonds finansiāli ir atbalstījis arī
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fondu. Tas reģistrēts
Kanādā un tam ir ziedojumu nodokļu atlaides.
Ojāra Veides Fondu vada LĀZA valdes loceklis Kaspars
Tūters (Toronto, Kanāda). Fonda valdē ir Kaspars Tūters,
Juris Lazovskis un Inese Flude.
Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas ārstus,
kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā, un kuriem ir
izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas
kādā mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta
ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura
izdevumu segšanai. Stipendija 1000–2500 USD apjomā
tiek piešķirta 3–4 pretendentiem katru gadu.
Pēc atgriešanās Latvijā stipendiātam ir jādod
oficiāla atskaite, kādā veidā apmācībās iegūtā
informācija un pieredze izlietota savā darbavietā
vai plašāk, lai tas nāktu par labu pārejiem Latvijas
kolēģiem. Pieteikumus līdz šim pieņēma visu gadu,
tomēr pieredze liecina, ka noteikts datums, kad
pieteikumus pieņem un kad izskata, nāktu par labu
kā pretendentiem, tā valdei. Datums, līdz kuram
var iesniegt pieteikumu, ir 15. septembris. Izskate
nepaņem ilgu laiku. Vēlam panākumus!

M.D. Kaspars Tūters (Kanāda) kopā ar stipendiāti Lieni Bērzi.
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Ojāra Veides Fonda stipendijas
un finansiālo atbalstu
2017. gadā saņēma:
1. Marija Mohova
/P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Prenatālās
diagnostikas un fetālās medicīnas nodaļa/
braucienam uz Londonu, Department of Fetal Medicine,
King’s College Hospital
2. Sniedze Mūrniece,
/Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
Anestezioloģijas nodaļa/
brauca uz US Southwestern Medicīnas centru Teksasā.
3. Natālija Kapalais,
/P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
Endokrinoloģijas nodaļa/
brauca uz US Southwestern Medicīnas centru Teksasā.
4. Sanda Siliņa,
/Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
Uroloģijas nodaļa/
brauca uz Hamburg-Eppendorf University Urology Clinic.
5. Evija Stumbra,
/Rīgas 1. slimnīcas Reimatoloģijas nodaļa/
brauca pie Sydney & Halifax, Kanādā reimatologiem.
6. Jānis Zariņš,
/Mikroķirurģijas centrs/
brauc uz Helsinki University Hospital, Department of
Plastic Surgery.
7. Latvijas Jauno ārstu asociācija,
Finansiāls vienreizējs atbalsts sadarbībai ar Eiropas
jauniem ārstiem.
8. Profesora Ilmāra Lazovska medicīnas fonds,
Ik gadīgs finansiālais atbalsts fondam stipendijām
vecāko kursu studentiem.

D.D.S. Inese Flude (Kanāda).

M.D. Juris Lazovskis (Kanāda).
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PAR GŪTO PIEREDZI
(Ojāra Veides fonda stipendijas dotā iespēja)
Dalasā (ASV) un latvijā
Rasma Vārna, LU Iekšķīgo slimību katedras pasniedzēja,
Ojāra Veides fonda stipendiāte
2016. gada vasarā man bija iespēja doties pieredzes
braucienā uz UT Southwestern Medical Center, Dalasā ASV,
par ko jau sniedzu savu pārskatu Apkārtrakstā. Tomēr
vēlreiz vēlos pateikt paldies LĀZA, Ojāra Veides stipendiju
fondam, Gruntmaņu un Goldšteinu ģimenēm.
Pieredzes brauciens bija informācijas un iespaidu
pārpilns, ietverot ne tikai zināšanu papildināšanu
iekšķīgajās slimībās, kardioloģijā, bet arī informāciju par
veselības aprūpes organizāciju, medicīnas izglītību ASV.
Pilnībā iespaidu, ko dod šāds brauciens, nav iespējams
atvest mājās un nodot citiem, tā ir unikāla dzīves pieredze,
kas izraisa ne tikai tiešus, uz esošajiem notikumiem
attiecināmus secinājumus, bet ietekmē domāšanas
un lēmumu pieņemšanas procesu arī tālākajās gaitās. Jau esot Dallasā, notika nepārtraukta procesu
salīdzināšana, plusu un mīnusu sistēmas veidošana, kas
ir nenovēršams un neapslāpējams pieredzes apmaiņas
process. Atgriežoties Latvijā, sniedzu lekcijas veida
pārskatu jaunajiem internistiem Paula Stradiņa Klīniskajā
universitātes slimnīcā. Prezentēju pieredzes objektīvo
jeb faktoloģisko aprakstu, kā arī savu subjektīvo sajūtu,
uzskatu izklāstu. Patīkami pārsteidza lielā interese par
pieredzes braucienu, jo pēc prezentācijas ap mani
pulcējās zinātgribētāju pulks. Tajā jau neformālāk varējām
apspriest atsevišķus tematus. Gribu arī piebilst, ka ikviens
no šiem interesentiem būtu pelnījis pieredzes braucienu,
jo mums Latvijā ir liels jauno ārstu potenciāls, kas balstās
tieši entuziasmā, un šādi pieredzes braucieni motivētiem
jaunajiem ārstiem ir neatsverami. Informācijas pārnese
par pieredzes braucienu nedz sākās, nedz beidzās ar
lekciju. Desmitiem cilvēku – gan sertificētiem ārstiem,
gan rezidentiem, studentiem un māsām – biju izklāstījusi
savu pieredzi. Vērtīgākais ir nevis tas, ka es stāstīju, bet
tas, ka viņi klausījās un jautāja. Tas nozīmē, ka viņiem
interesē tas, ko viņi dara, un viņi to vēlas darīt labāk, bet
reizēm apņemšanās “nosmok” fiziskā un garīgā izsīkuma
dēļ. Nepaiet ne nedēļa, kad atkal varu dalīties ar piemēru
vai informāciju, ko ieguvu pieredzes braucienā, ar saviem
kolēģiem.
Plusus, kurus saskatīju, iepazīstot studentu un
rezidentu apmācības modeli UT Southwestern, ir liela
vēlme pārnest uz Latviju, taču, lai to izdarītu, būtu
nepieciešamas strukturālas pārmaiņas apmācībā. Kā LU
Iekšķīgo slimību katedras pasniedzēja, Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcas interniste neatliekamās
medicīnas centrā un internās medicīnas klīnikā ik dienas
saskaros ar jaunajiem kolēģiem. Redzu arī talantīgus un
aizrautīgus jaunos kolēģus, kuri savu darbu veic apzinīgi

Rasma Vārna, Uģis Gruntmanis

un līdz galam, neskatoties uz zemo samaksu un uz laiku
pulkstenī. Savu iespēju robežās esmu centusies pārnest
tās pozitīvās lietas, ko saskatīju UT Southwestern MC,
strādājot ar jaunajiem kolēģiem, komunikācijā, attieksmē
utt. Jaunajiem ārstiem, medicīnas studentiem ir ļoti
nepieciešamas ne tikai nebeidzamās kontroles, bet arī
atbalsts un pozitīvi stimuli. Dažkārt pietiek pateikt, ka
kāds ir paveicis patiesi atzinības cienīgu darbu. Lielās
strukturāli un kolektīvi veicamās pārmaiņas paliek mūsu
visu nākotnei, piemēram, agrīnāka studentu iesaiste
klīniskajā praksē, apmācības kvalitātes standarti un
kontrole.
Nobeigumā novēlu mums visiem izturības un
dzīvesprieka pilnu Jauno gadu!

Islandes pieredze
Latvijas praksē psihiatrijā
Liene Bērze, ārste rezidente psihiatrijā, Daugavpils
Psihoneiroloģiskā slimnīca
Pateicoties Latvijas ārstu un zobārstu apvienības Ojāra
Veides stipendiju fondam, man bija iespēja sešas nedēļas
stažēties Landspitali Universitātes slimnīcas Psihiatrijas
nodaļās Reikjavīkā, Islandē. Šo sešu nedēļu laikā guvu
ieskatu par darbu akūtās psihiatrijas nodaļās, darba
organizāciju un principiem Intervences centrā personām
ar psihotiskiem traucējumiem, kā arī kā tiek nodrošināta
piespiedu ārstēšana tiesu psihiatrijas nodaļās.
Izvēle doties uz Islandi papildināt savas zināšanas un
iemaņas psihiatrijā nebija nejauša – lai arī Islande ir maza
valsts, tomēr, ņemot vērā psihisko slimību prevalenci
populācijā (ar dažādiem psihiskiem traucējumiem slimo
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līdz pat 25% no visiem iedzīvotājiem), islandiešiem ir augsti sasniegumi tieši psihiatriskās aprūpes nodrošināšanā.
Visā pasaulē Islande ir slavena ar to, ka kopš 1932.gada
nepielieto mehāniska spēka brīvības ierobežošanu jeb tā
dēvēto fiksāciju psihiatriskiem pacientiem.
Latvijai un Islandei ir cieša sadarbība, abām valstīm esot
Ziemeļvalstu Psihiatru asociācijas valdē, regulāri kopīgi
rīkojot izglītojošus pasākumus un kongresus.
2018. gada jūnijā notiks 32. Ziemeļvalstu kongress
psihiatrijā Reikjavīkā, kur tiks rīkots atsevišķs simpozijs
par tēmu Agrīna psihotisko traucējumu atpazīšana un
ārstēšana, kurā man ir dota iespēja pastāstīt par situāciju
Latvijā, kura, cerams, būs uzlabojusies tiešā saistībā ar šo
pieredzes apmaiņu.
Kā iepriekš minēju, Islandē viens no pieredzes iegūšanas
mērķiem bija novērtēt, kā strādā Intervences centrs, un
piemērot šādu programmu Latvijā. Lai arī Islandei un
Latvijai ir ļoti atšķirīga veselības aprūpes finansēšana,
tomēr līdzīga ir apkalpojamās populācijas procentuālā
attiecība un arī psihiatrijas speciālistu pieejamība no
pacientu puses. Agrīna intervence pēc savas būtības ir
pacienta paša aktīva iesaistīšana psihiatriskajā ārstēšanā,
dalīta lēmumu pieņemšana un multiprofesionālas
komandas darbs, kad pēc pirmās psihozes epizodes
ar pacientu intensīvi strādā ne tikai psihiatrs, bet arī
psihologs, psihiatrijas māsa, ergoterapeits un, ļoti būtiski,
nodarbinātības speciālists un sociālais darbinieks.
Islandes psihiatrijā ir izcila komandas darba kultūra,
no kā mēs noteikti varam mācīties. Ir svarīgi atdalīt
dažādo psihiatrisko slimību nozoloģijas pacientus un
piemērot ārstēšanu pēc katra individuālajām vajadzībām,
piemēram, agrīnas intervences centrā palīdzību saņem
pacienti pēc pirmās psihozes epizodes līdz sasniedz
30 gadu vecumu. Tādā veidā radīta draudzīga vide
jauniešiem un pielāgotas brīvā laika nodarbības, kas
veicina funkcionēšanas un individuālo spēju attīstību tieši
šim vecuma posmam – karjeras konsultēšana, kognitīvo
funkciju uzlabošana ar datoru programmu uzdevumu
palīdzību, mūzikas studiju un fitnesa nodarbībām.
Reikjavīkā Intervences centrs darbu uzsāka kā enerģiskas
dakteres Nannas Briem “ideja” 2007. gadā ar 7 pacientiem,
līdz šim laikam centrā strādā vairāki desmiti darbinieku,
kas apkalpo aptuveni 170 pacientus.
Iedvesmojoties no Islandes kolēģiem un gūstot
praktisku pieredzi šāda centra darba organizācijā,
esmu uzsākusi pirmos soļus, lai ieviestu Intervences
programmu Latgalē, Daugavpils Psihoneiroloģiskajā
slimnīcā. Programma paredzēta pirmreizēju pacientu
ārstēšanai. To nodrošinās multiprofesionāla komanda.
Lai pacients pēc iespējas ātrāk tiktu integrēts atpakaļ
sabiedrībā, realizētu personiskās funkcijas un sasniegtu
normālu dzīves kvalitāti, viņam tiks nodrošinātas
arī nodarbinātības speciālista un sociālā darbinieka
konsultācijas. Programmas uzbūve, mērķi, uzdevumi
un realizācija, kā arī tās efektivitātes novērtēšana tika
aizstāvēti kā klīniskais pētījums, kad uzsāku doktorantūras
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studijas. Programmas realizāciju uzsākām 2018. gada
janvārī Daugavpils Psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Otra būtiska lieta, ko īstenoju Latvijā pēc Islandē gūtās
pieredzes, ir elektrokonvulsīvās (EKT) terapijas pieejamība
pacientiem Latvijā. Lai arī elektrokonvulsīvā terapija
vienmēr ir bijusi augsti stigmatizēta ārstēšanas metode
gan no sabiedrības, gan no pašu ārstu puses, jāatceras,
ka tā ir pierādījumos balstīta ārstēšanas metode, kas
mūsdienās tiek veikta tikai īslaicīgā narkozē – pacients
procedūru neatceras un tā ir pilnīgi nesāpīga. EKT ir
augsti klīniski efektīva metode depresijas ārstēšanas
gadījumā, pacienti bieži pat izvēlas EKT medikamentu
vietā gan ērtības dēļ (12 procedūras), gan no labākas
panesamības (antidepresantu blakus parādības) viedokļa.
Pie katatonijas sindroma akūtajā psihiatrijā EKT ir vienīgā
ārstēšanas metode. Islandē EKT ar anestēziju tiek veikta
no septiņdesmitajiem gadiem, un šobrīd regulāri 3 reizes
nedēļā ar labiem klīniskiem rezultātiem tā tiek izpildīta
gan ambulatorajiem, gan stacionārajiem pacientiem.
Latvijas pacientiem, kas vēlas veikt EKT, ir
jābrauc uz Igauniju vai Lietuvu. Šobrīd Daugavpils
Psihoneiroloģiskajai slimnīcai ir noslēgts līgums ar
anesteziologu, ir reanimācijas māsa, kā arī iekārtota
pasaules standartiem atbilstoša reanimācijas palāta. Tā kā
EKT aparatūra bija analoga kā Islandē, tad varējām veikt
pirmās procedūras pēc Islandē redzētā parauga. Par savu
pieredzi EKT veikšanā Islandē un to, kā īstenot procedūru
Latvijā, iepazīstināju kolēģus Latvijas Psihiatru asociācijas
Rudens kursu 2017 praktiskajā seminārā. Prieks bija par
kolēģu atsaucību un ieinteresētību. Dalībnieki aptaujā
pēc kursiem šo tēmu atzina kā trešo interesantāko no 15
noklausītajām.
Emu ļoti priecīga par LĀZA Ojāra Veides fonda sniegto
iespēju iegūt šīs zināšanas un praktiskās iemaņas, ko
tālāk varu izmantot savā darbā Latvijā, kopumā veicinot
psihiatrijas nozares attīstību savā valstī.
Īpašs paldies Kaspara Tūtera kungam par sniegto
atbalstu veiksmīgai šīs pieredzes īstenošanai!

Kopā ar Islandes kolēģiem psihiatriem akūtajā psihiatriskajā
nodaļā. Pirmā no labās Landspitali Universitātes klīnikas psihiatrijas profila vadītāja Haldora Jonsdottir, Liene Bērze otrā no labās.
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Cilvēcība. Skaidrība.
Gastroenteroloģija. Norvēģija.
Vita Skuja, interniste, RSU 1. studiju gada rezidente
gastroenteroloģijā, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca, Veselības centrs 4, „Capital Clinic Riga”
Aprit gads, kopš gastroenteroloģijas klīniskās prakses
ietvaros viesojos Akershus Univerity Hospital Oslo, Norvēģijā. Pirms gada Oslo saucu par savām mājām veselus
3 mēnešus un šo periodu atceros ar neizsakāmu siltumu sirdī. Slimnīcā viesojos gastroenteroloģijas klīnikā,
ambulatorajā nodaļā, dienas stacionārā, endoskopiju
nodaļā un iekaisīgo zarnu slimību klīnikā.
Akershus Univerity Hospital ir multifunkcionāla Oslo
universitātes slimnīca ar 9500 darbiniekiem, 655
somatisko pacientu gultasvietām, ietverot terapijas,
ķirurģijas, traumatoloģijas, ginekoloģijas, dzemdību,
pediatrijas un neonatoloģijas profila pacientus, un 254
psihiatrisko pacientu gultasvietām. Slimnīca uzbūvēta
vien 2008. gadā pēc dāņu arhitektu plāna, tā atzīta par
vienu no modernākajām slimnīcām Eiropā un iekļauta
pasaules skaistāko slimnīcu topā.
Akershus University Hospital izvēlējos, jo tas ir viens no
Norvēģijas un Eiropas lielākajiem iekaisīgo zarnu slimību
ekselences centriem, un manas klīniskās intereses
saistās tieši ar šo gastroenteroloģijas jomu. Pēdējos
gados centrs pazīstams kā dzimšanas vieta vienam no
lielākajiem pētījumiem biosimilāro medikamentu jomā
pasaulē – NOR-SWITCH pētījumam. Pētījums parāda, ka
biosimilārie medikamenti nav sliktāki par oriģinālajiem
bioloģiskajiem medikamentiem, kuri ir daudz dārgāki
un kurus līdz šim plaši izmantoja gastroenteroloģijā,
reimatoloģijā un dermatoloģijā, baidoties no biosimilāru
iespējamām blaknēm un mazākas efektivitātes. Pateicoties centra izstrādātajam pētījumam, iespējams
ievērojami samazināt ārstēšanas izmaksas un nodrošināt
ārstēšanas iespējas vairāk pacientiem, zinot, ka tas
ir droši un nerada draudus pacientam. NOR-SWITCH
pētījuma rezultāti pirmo reizi tika ziņoti United European
Gastroenterology Week 2016, publicēti Lancet un pēc
tam citēti visos lielākajos pasaules gastroenteroloģijas
kongresos.
Ko vest mājās no Norvēģijas?
Cilvēcību un mieru.
„Mēs esam tādi mierīgi. Ja kādam gribam ko aizrādīt,
darām to saudzīgi – ierosinot, vai nevajadzētu rīkoties
savādāk, nevis kategoriski pastāvot uz savu viedokli,”
stāsta viens no klīnikas gastroenterologiem. Es pati
kolēģos ļoti augstu vērtēju sirsnību, atklātību, integritāti
un harmoniju – gan saskaņā ar sevi, gan saskarē ar citiem,
un Norvēģijas kolēģi ir tieši tādi. Pašpietiekami. Neviens
nevienam neko nepierāda, nav mūždien jāpārlec kādai
neredzamai latiņai, visi sadarbojas, izpalīdz viens otram
un priecājas par otra sasniegumiem. Lietas tiek padarītas

un attīstās. Tas šķiet ļoti iedvesmojoši un ir labs piemērs,
no kā mācīties. Uzskatu, kas tas ir pamatu pamats, lai
darba vietā justos labi un izbēgtu no izdegšanas.
Sabalansētu darba un atpūtas režīmu.
No izdegšanas izbēgt ļauj arī norvēģu patiesā interese
par ģimeni un notikumiem ārpus slimnīcas. Darbs beidzas
16.00, un slimnīca ir gandrīz tukša. Brīvdienas mājās ar
ģimeni, piparkūku cepšana ar bērniem, slēpošana kalnos
un silta tēja. Darba – atpūtas balanss. Internās medicīnas
rezidenti pārmaiņus strādā gan klīnikā, gan uzņemšanas
nodaļā. Ja uzņemšanas nodaļā jāstrādā nakts dežūras,
tad tādas ir tikai divas vienā nedēļā. Respektīvi, slimnīcā
jābūt, piemēram, otrdienas un ceturtdienas naktī. Viss.
Pārējās dienas ir brīvas, jo nav pieļaujams dienas darbs
pēc nostrādātas nakts. Tāpat paralēli darba stundām
rezidentam pienākas dienas, kad viņš gluži vienkārši var
lasīt un izglītoties teorētiski, tas nav jādara pa vakariem,
pēc darba vai brīvdienās uz atpūtas un ģimenes rēķina.
Savukārt sertificētie ārsti, kas strādā vairākās pozīcijās
vienlaicīgi, piemēram, klīniskais darbs un universitāte vai
klīniskais darbs un zinātniskā laboratorija, to dara stingri
dalītās slodzēs, nevis cenšas visu paveikt vienlaicīgi un
astoņās darba dienas stundās viņus kolēģi cer sagaidīt
visur vienlaicīgi un visu laiku. Viens darbs beidzas un otrs
sākas konkrētā laikā.
Lielus sasniegumus un vienkāršību saskarsmē.
„Hei, Jorgen, kā Tev liekas, kuru medikamentu man
labāk nozīmēt pacientam?” medicīnas students vaicā
profesoram Jansenam, kurš pirms nedēļas nopublicējis
rakstu Lancet. Un neviens to neuzskata par nepieklājību.
Profesors draudzīgi atbild. Tāpat manas vizītes laikā
šis pats profesors vienmēr atrada iespēju ar mani no
rīta padzert kafiju, apjautāties par maniem iespaidiem
Norvēģijā un ieteikt labākos slēpošanas maršrutus.
Nebūt mākslīgi pārākam.
Ļoti atsvaidzinoša likās klīnikas sertificēto gastroenterologu sapulce, kur kolēģi centās vienoties,
kurš būs nākošais klīnikas vadītājs. „Problēma ir tāda,
ka par vadītāju nevēlas būt neviens,” smejoties saka
mans mentors dr. Petrs Ricaneks, „katram klīnikā ir savas
zinātniskās un klīniskās intereses, ir lieliska komunikācija
ar kolēģiem, un neviens īsti nejūt vajadzību vadīt un
tapt vadīts. Nolēmām, ka klīnikas attīstības jautājumus
izlemsim kopīgi.” Turklāt medicīnas struktūrvienību darbu
slimnīcā vada cilvēki bez ārsta izglītības. Norvēģu ārsti
uzskata, ka šāds darbs labāk padodas cilvēkiem, kas šo
procesu pārvaldīšanu ir īpaši mācījušies, un ārsta laiks
būtu jāvelta pacientu aprūpei.
Dienas ritmu. Teoriju, kas organiski mijas ar praksi.
Katra diena sadalīta divos cēlienos – pirms un pēc
pusdienām, kad katrs veic sev paredzēto klīnisko
darbu. Katru rītu 8.00 – 9.00 ir lekcija vai sapulce, katru
dienu cita tēma: pirmdienās lekcijas, kuras pēc kārtas
gatavo visi nodaļas kolēģi, otrdienās – aknu slimību
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pacientu apspriede, trešdienās – iekaisīgo zarnu slimību
pacientu apspriede, ceturtdienās – patoloģijas paraugu
apskate, piektdienās – lielā slimnīcas lekcija. Pusdienas
laikā pusdienas, bet paralēli pirmdienās sertificēto
ārstu apspriede, otrdienās nodaļas pacientu apspriede,
trešdienās informatīvās lekcijas, ceturtdienās tikšanās ar
ķirurgiem, bet piektdienās – ar radiologiem. Pie sienas
ir plāns visam mēnesim. Visiem viss skaidrs. Interesanti,
ka darbi – endoskopijas, nodaļa, dienas stacionārs, ambulatorā prakses, iekaisīgo zarnu slimību klīnika, aknu slimību klīnika, atskaites, nosūtījumi un saziņa ar ģimenes
ārstiem – netiek nozīmēta kādam vienam ārstam konkrēti.
Visi nepārtraukti pēc grafika mainās un dara pilnīgi visus
darbus. Tādā veidā pārzinot visus ķēdes posmus. Neviens
nav pārāks par otru. Visi vienādi. Klīnikas vadības un
attīstības lēmumi tiek nolemti kopīgi, visiem klīnikas
sertificētajiem ārstiem vienojoties pirmdienu pusdienu
sapulcēs. Tāpat katru gadu tiek piešķirts vienu mēnesi
ilgs atvaļinājums un viens apmaksāts mēnesis, kura laikā
ārsts var darīt jebko pēc saviem ieskatiem, kas saistīts
ar klīnikas interesēm – izstrādāt un uzsākt zinātnisko
projektu, uzlabot kādu procesu vai doties apmaiņas
braucienā uz citu klīniku vai valsti, lasīt un izglītoties. Ja
ārsts vēlas, šos mēnešus var uzkrāt trīs gadu garumā un
izmantot trīs mēnešus pēc kārtas, lai realizētu kādu savu
profesionālo ieceri.
Klīnisko darbu un zinātni, kas iet roku rokā.
Klīniskajā praksē nekas netiek darīts bez pierādījumu
seguma, bez klīniskā pētījuma pamatā. Ja veic kolorektālā
vēža skrīningu, tad tikai tāpēc, ka uz Norvēģijas
populāciju konkrētais skrīninga veids ir pierādīts kā
efektīvākais. Ja kaut ko nedara pēc vadlīnijām, tad tikai
tāpēc, ka uz Norvēģijas populāciju ir pierādīts, ka tas
nedarbojas un ir kāds veiksmīgāks risinājums. Vērā tiek
ņemti ne tikai klīniskie parametri, bet arī pacientu dzīves
kvalitāte. Ja kaut kas vēl nav zināms, tad klīniskās prakses
laikā tiek vākti paraugi, dati un tas pētīts. Pēc katras
kolonoskopijas ārsts aizpilda statistikas datus par to, cik
labi sagatavota pacienta zarna, cik tālu pacients apskatīts,
kas atrasts, cik ilgi procedūra veikta un kādi medikamenti
izmantoti. Dienu pēc izmeklējuma pacients aizpilda un
uz klīniku atsūta informāciju par to, kā pēc procedūras
juties. Tas viss tāpēc, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti
un pacientu apmierinātību. Ja kāds kaut ko pēta – visi
kolēģi aktīvi un bez ierunām iesaistās paraugu vākšanā
un dokumentācijas aizpildīšanā. Dots devējam atdodas.
Jo zina, ja pats ko vēlēsies pētīt – visi kolēģi palīdzēs arī
viņam. Pie sienas visās telpās iekļaušanas un izslēgšanas
kritēriji visiem aktīvajiem pētījumiem. Pacienti, kas atbilst,
tiek uzreiz pētījumā iekļauti. Neviens neprasa, kas man
par to būs, kādas piemaksas, līdzautorība u.t.t. Ja paveicas
un savāc pietiekoši daudz pacientu – esi līdzautors. Tas
ir komandas darbs. Viss strādā kā labi eļļots mehānisms.

Viņus sagaida speciāli apmācīta iekaisīgo zarnu slimību
māsa. Aizpildot vienu protokolu, ir skaidrs, vai pacients
vispār drīkst saņemt infūziju. Aizpildot citu protokolu un
apskatot antivielu līmeni, ir skaidrs, cik lielā devā dodams
medikaments. Ja procesā rodas kādas problēmas,pacients
dodas uz konsultāciju pie ārsta. Procesi, efektivitāte un
ērtums pacientam visu laiku tiek uzlabots.
Mācīties ārzemēs un vest mājās.
Manuprāt ir ārkārtīgi svarīgi studiju laikā pēc iespējas
vairāk doties uz klīnikām ārzemēs, lai paplašinātu savu
redzesloku, gūtu jaunas zināšanas un kontaktus ar
kolēģiem no citām valstīm. Svarīgi ir ne tikai doties un
smelties zināšanas sev, bet dalīties ar iegūto informāciju
un kontaktiem arī ar citiem kolēģiem, atbraucot mājās.
Norvēģijā gūtās zināšanas regulāri pielietoju ikdienas
klīniskajā praksē, daloties atziņās arī ar kolēģiem. Jau
trešo gadu mācu RSU Medicīnas fakultātes studentiem
gastroenteroloģiju. Arī šajā gadījumā ārvalstīs gūtā
pieredze ir neatsverama.
Iedvesmojoties no Eiropas gastroenterologu kopienas,
šogad ar jaunajiem kolēģiem Latvijā esam nodibinājuši
Latvijas Jauno gastroenterologu biedrību, kuras ietvaros
regulāri tiekamies, apspriežam vadlīnijas, tiekamies
ar ekspertiem, apmeklējam un iepazīstam Latvijas
gastroenteroloģijas klīnikas. Kā viens no pasākumiem
no nākamā gada paredzētas regulāras tikšanās, kurās ar
kolēģiem dalīsimies ar gūto pieredzi ārzemēs. Pēdējos
gados iekrājušies iespaidi par ASV, Apvienoto Karalisti,
Norvēģiju, Nīderlandi un citām valstīm.
Sirsnīgi pateicos LĀZA, Ojāra Veides stipendiju fondam
un tā vadītājam Kasparam Tūteram par sniegto iespēju
papildināt zināšanas Norvēģijā!

Iekaisīgo zarnu slimību komandas konceptu.
Ar neizsakāmu prieku vēroju, kā darbojas iekaisīgo
zarnu slimību klīnika. Gandrīz automātiski. Pacienti nāk
uz kārtējo bioloģisko/biosimilāro medikamentu infūziju.
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Dr. Vita Skuja ar prof. Jørgen Jahnsen un dr. Kristin Kaasen
Jørgensen – Norswith pētījuma vadošajiem pētniekiem.
Norvēģijā, 2016. gada decembrī.
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LĀZA VIEDOKLIS
2017. gadā LĀZA valdes vārdā esam nosūtījuši vairākus pragmatiskus ieteikumus Valsts prezidentam, Saeimai,
Ministru prezidentam, veselības ministrei. Paldies visiem, kas tos parakstīja. Domājam, ka arī mūsu aktīvā nostāja ir
nākusi par labu, lai lietas sakustētos un notiktu pozitīvas izmaiņas. Uģis Gruntmanis.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības atklātā vēstule par
situāciju medicīnā un nozarē strādājošo atalgojumu
14.06.2017.
Latvijas politiķi, iestājoties finanšu krīzei, no 2009. gada “atļāva” mediķiem strādāt pagarināto normālo
darba laiku, neapmaksājot virsstundas. Krīze ir beigusies, bet likums nav mainīts.
Latvijas valdība un politiķi ar saviem lēmumiem un darbībām ir skaidri parādījuši, ka viņiem neinteresē
Latvijas pacienti, medmāsas un ārsti, kas tos aprūpē.
Esam vienīga valsts ES, kas veselības aprūpei no IKP piešķir mazāk par 4% (vai no budžeta mazāk par
12%). Tādu finansējumu piešķir visas mums līdzīgas valstis – kā Igaunija, Lietuva, trūcīgākās ES valstis
kā Bulgārija un Rumānija, un pat tādas valstis kā Kirgizstāna un Ukraina. Šī situācija ir radījusi galēju
valsts medicīnas pakalpojumu nepieejamību, kā rezultātā Latvijas iedzīvotāji, kas vēl var atļauties,
no savas kabatas par veselības aprūpi samaksā 35% no kopējām veselības aprūpes izmaksām jeb
550 miljonus eiro. Tāds līdzmaksājuma apjoms nav nevienā ES valstī (Lietuvā 30%, Igaunijā 20%), bet gan
tikai Turkmenistānā un Baltkrievijā. Gandrīz 30% no trūcīgākajiem Latvijas iedzīvotajiem šie izdevumi ir
katastrofāli, un cilvēki nevar atļauties nopirkt medikamentus vai aiziet pie ārsta.
Nejēdzīga valsts kvotu apmaksas sistēma ir radījusi situāciju, ka lielākā daļa ārstu strādā 2 un 3 darbos
(neviss vienā darbā, kā tam būtu jābūt) algas valsts sektorā ir nepieņemami mazas, medicīnas personāla
pārslodze ir milzīga. Darba kvalitāti un organizāciju valsts sektorā šādā situācijā nav iespējams uzlabot!
Māsu neto alga mēnesi ir ap 495 eiro. Mazkvalificētam strādniekam – 465 eiro. Šis salīdzinājums skaidri
parāda valsts politiķu novērtējumu medicīnas nozarē strādājošajiem.
Šī politiķu nolaidība ir radījusi to, ka Latvija no visām Baltijas valstīm ir visīsākais vidējais dzīves ilgums
un nepieejamākie valsts veselības aprūpes pakalpojumi. Rezultāts – Latviju katru dienu pamet ap
50 cilvēku un nomirst daudz vairāk, nekā piedzimst.
Pēc Eiropas Latviešu apvienības (ELA) datiem (pētījumu veica LU 2016. gadā), aptaujājot 1978 diasporas
respondentus, uzdodot jautājumu par to, kas ir “galvenie apdraudējumi Latvijā vidējā termiņā”, pirmajā
vietā ar 48.2 % bija “Veselības un sociālās sistēmas nesakārtotība”, tas ir tas, kas cilvēkiem liek pamest
valsti!
Mēs aicinām Latvijas valdību pieņemt valstiski atbildīgu un tūlītēju lēmumu, par būtisku valsts
finansējuma palielināšanu veselības aprūpei Latvijā vismaz 4.0% no IKP (jāatgādina, ka tas ir mazāk, kā
Igaunija un Lietuva jau tērē šodien). Medicīnas jomā ir ne tikai finanšu krīze, bet arī cilvēkresursu krīze.
Absurdais definējums „normālais nenormālais” šobrīd jau atbilst visai nozarei kopumā, ne tikai darba
laikam.
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) valde un biedri atbalstām Latvijas ārstu un māsu mērķus –
strādāt medicīnā, aprūpēt un ārstēt slimos un saņemt atbilstošu darba nozīmībai un smagumam
atalgojumu. Tā kā lielākā daļa LĀZA biedru strādā ārpus Latvijas, mums vēl jo labāk ir zināms, cik milzīga
ir atšķirība medicīnā strādājošo darba novērtējumā, un arī redzam, ka šo jautājumu jau gadiem Latvijas
valdība nav gribējusi atrisināt.
Dr. Uģis Gruntmanis, LĀZA priekšsēdis.

No Valsts prezidenta kancelejas tika saņemta atbildes vēstule, kurā izteikta pateicība par atklātajā vēstulē pausto
viedokli un iespēju ar to iepazīties, kā arī novērtēts Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības darbs, sniedzot atbalstu
medicīnas studentiem, rezidentiem un ārstiem Latvijā un stiprinot ārpus Latvijas strādājošo medicīnas profesionāļu
savstarpējo saikni!
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Par veselības aprūpes finansēšanas likumu
Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības un tās domubiedru atklātā vēstule
23.11.2017.
ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 25. pants norāda (parafrāzējot) “Katram ir tiesības uz
medicīnas un sociālo aprūpi, kas nodrošina cilvēka un ģimenes labklājību”. 1987. gadā izdotais Eiropas
ārstu ētikas kodeks skaidri pasaka, ka veselības aprūpe ārstam jānodrošina, neskatoties uz pacienta
sociālo stāvokli, un katra ārsta pienākums ir brīdināt par draudošām vai esošām veselības aprūpes
problēmām valstī. Amerikas Ārstu Asociācijas (American Medical Association) ētikas kodeksa 3. pants
nosaka, ka “ārstiem ir jārespektē valsts likumi, taču, ja tie ir pret pacientu interesēm, tad tos ir jāprasa
mainīt”.
Mēs (LĀZA) esam iepazinušies ar jauno veselības aprūpes finansēšanas likumu, un mūs pašreizējā
redakcijā tas ļoti uztrauc, jo padarīs plānveida veselības aprūpi nepieejamāku potenciāli simtiem
tūkstošu Latvijas cilvēku ar zemiem ienākumiem. 2016. gadā PVO pētījums parādīja, ka Latvijā 28%
trūcīgāko iedzīvotāju maksājumi par veselības aprūpi ir katastrofāli lieli un viņi tos nevar atļauties.
Lai redzētu, kas notiek ar pacientiem, kuriem būs pieejama tikai akūtā veselības aprūpe, mūs sevi
jāsāk salīdzināt ar ASV, jo Eiropā šāds precedents nav atrodams. (Arī ASV katram ir pieejama neatliekamā
veselības aprūpe neatkarīgi no spējas maksāt.) 2009. gada pētījums ASV parādīja, ka cilvēkiem, kuriem
pieejama tikai akūtā aprūpe, mirstība bija par 25 % augstāka. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2775760/
Tas nekādā ziņā nebūtu pieļaujams Latvijā!
Likumu izlasot, viss it kā liekas pareizi, tie, kas nemaksā nodokļus, nesaņem “plānveida” veselības
aprūpi.
Lielās riska grupas, kā bērni līdz 18 gadu vecumam, pensionāri, trūcīgie (ienākums nav lielāks par 128
Eiro mēnesī), 1.,2. grupas invalīdiem un vēl dažām citām grupām šo “plānveida” aprūpi apmaksās valsts.
Taču bieži ārsta kabinetā vai neatliekamās palīdzības nodaļā “akūts” vai “plānveida” jēdziens nav tik
vienkārši nodalāms kā uz papīra.
Piemēram, vidēji vecs cilvēks, kurš strādājis vienkāršus sezonas lauku darbus, nodokļi par viņu nav
maksāti, ierodas pie ģimenes ārsta ar sliktu pašsajūtu un augstu cukura līmeni. Šis stāvoklis nav “akūts”
un nav arī “plānveida”. Pacientam būtu pēc iespējas ātrāk jānonāk pie speciālista, bet, tā kā viņam
pienākas tikai “akūtā” palīdzība, tas nav iespējams. Un pacients drīzumā nonāks neatliekamās palīdzības
nodaļā daudz slimāks.
Ko darīs vidēja vecuma sieviete, kura strādājusi vienkāršus lauku darbus, iestājas slimnīcā ar sāpēm
sirdī? Infarkts tiks veiksmīgi izārstēts, jo ir “akūts”, bet pacientei atrod arī nelielu asiņošanu no resnās
zarnas. Tas noteikti nav “akūts” stāvoklis, taču par tādu drīzumā kļūs. Ko paciente darīs šādā situācijā, pie
kā paciente griezīsies, kā varēs nokļūt pie speciālista? Kādas izvēles priekšā ar šo likumu tiek nostādīts
ārsts?
Ko darīs 18 gadu un 1 dienu veca jauniete, kas vēl nestrādā, vairs nemācās un kurai sākusies neliela
dzemdes asiņošana? Šāda situācija noteikti vēl nav akūta, bet par tādu var kļūt, ja nebūs pieeja
ginekologam.
Ko darīs tikko ārzemēs studijas pabeigusi 28 gadus veca sieviete, kas, atgriezusies Latvijā, pagaidām
ir vēl bez darba, sataustījusi bumbuli krūtī? Pieeja krūts mamogrāfijai un biopsijai būs “plānveida” un tā
viņai nepienāksies. Vai pacients tiks nosūtīts uz uzņemšanas nodaļu, cerot, ka ārsts atzīs šo stāvokli par
“akūtu”? Līdzīgā situācijā būs daudzi Latvijas iedzīvotāji ar astmu, paaugstinātu asins spiedienu, sāpēm
krūtīs vai mugurā, galvā, svara zudumu, kuru ienākumi būs virs valsts definētās nabadzības sliekšņa
jeb 128 Eiro mēnesī, bet mazi. Zinām, ka 90% ģimenēm Latvijā neto ienākumi 2012. gadā bija 643 Eiro
mēnesī (pieļauju, ka daudziem tos darba devējs maksā nelegāli). Kādas būs šo cilvēku iespējas? Ģimenes
ārsti šādā situācijā (tos, šķiet, varēs apmeklēt arī tie, kas nodokļus nav maksājuši) protams mēģinās
palīdzēt un darīt visu iespējamo, bet, situācijai pasliktinoties, aicinās pacientu doties uz uzņemšanas
nodaļām. Tām darba apjoms noteikti pieaugs.
Kādam, lasot šīs rindas, atbilde varētu būt, lai tak viņi iet un nopērk valsts apdrošināšanu. Jaunais
likuma plāns nosaka, ka tā maksās “tikai 5%” no minimālās algas (no 2018. gada 420 Eiro mēnesī), tātad
252 Eiro gadā. Likuma projekts nosaka, ka šī summa būs jānomaksā reizi gadā. Ja darba devējs par cilvēku
nav maksājis sociālo nodokli par iepriekšējiem diviem gadiem, tad jānomaksā būs 252 Eiro par katru no
šiem gadiem. Tātad daudziem Latvijas trūcīgākajiem iedzīvotājiem (min ap 300 000) būs jāiemaksā 750
Eiro, lai piekļūtu šai “valsts apdrošināšanai”.
Tas ne vien ir augstākā mērā neētiski, bet veicinās milzīgu pacientu pieplūdi uzņemšanas nodaļām,
palielināsies ielaistu slimību skaits. Līdzīgi kā ASV, mirstība šinī cilvēku grupā palielināsies.
Šādai likuma redakcijai mēs, ārsti un citi mediķi, nedrīkstam piekrist, un tas jāmaina!
Uģis Gruntmanis
Profesors, endokrinologs, LĀZA priekšsēdētājs, ASV
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Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) darbības
pamatprincipi ceļā uz Latvijas 100 gadi
LĀZA publiskā vēstule, kas izsūtīta sabiedriskajiem medijiem pēc LĀZA jubilejas konferences Rīgā
20.septembrī.
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība ir nevalstiska organizācija, kas vieno pasaulē (arī Latvijā) dzīvojošos
un strādājošos veselības aprūpes jomas speciālistus: ārstus, studentus, zinātniekus, pasniedzējus u.c. To
dibināja no Latvijas izbraukušie Latvijas Universitātes pasniedzēji, praktizējošie ārsti, zobārsti un māsas,
kas devās trimdā Otrā pasaules kara laikā. LĀZA ir viena no senākām latviešu trimdas organizācijām.
Kopš tās dibināšanas 1947. gadā Eslingenē LĀZA nekad nav pārtraukusi savu darbību, bet aktīvāka un
Latvijai jūtamāka tā kļuva Latvijas otrās Atmodas laikā pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās.
Šobrīd, kad atkal ir jūtama Latvijas ārstu un māsu emigrācija, kad skaitliski diaspora ārpus Latvijas jau
sniedzas simtos tūkstošu, LĀZA savā darbībā iet kopsolī ar laiku, laužot paradigmu – jūs (tur, ārpusē) un
mēs (te, Latvijā).
Izvērtējot LĀZA 70 gadu jubilejas konferences diskusiju rezultātus, LĀZA valde savā 8. oktobra sēdē
apstiprināja apvienības turpmākās darbības virzienu, iezīmējot galvenos mērķus un darbības veidus
ceļā uz Latvijas 100 gadi.
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības galvenais uzdevums paliek nemainīgs: visiem spēkiem veicināt
veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.
LĀZA darbība 21. gadsimtā iegūst vēl jaunu papildus nozīmi – tā ir medicīnas jomas speciālistus
vienojošā funkcija, kas kļūst jo svarīgāka saistībā ar aktīvo migrāciju. LĀZA mērķis saskan ar Eiropas
Latviešu pirmajā kongresā iezīmēto uzdevumu – veicināt Latvijas piederīgo saliedētību un sadarbību
pāri ģeogrāfiskajām robežām.
LĀZA arī turpmāk ir gatava sniegt cilvēkiem praktisku, sociālu, garīgu un emocionālu atbalstu,
atbilstoši apvienības principiem, kā to nosaka tās statūti. Organizācijas darbības vīziju precīzi izteicis arī
LĀZA biedrs profesors Kristaps Keggi: „Mums, LĀZA, jādara viss iespējamais, lai ar mūsu palīdzību jaunie
ārsti un Latvijas medicīna kopumā sasniegtu iespējami augstāko līmeni pacientu aprūpē, zinātnē un
tautas labklājībā.” Starptautiskās labās prakses iedvesmota sabiedrības veselības sistēma ar pienācīgu
nodrošinājumu – tāds ir LĀZA redzējums par ceļu, kā nokļūt līdz tautas labklājībai.
LĀZA kopš savas dibināšanas 1947. gadā Eslingenē vienmēr ir uzturējusi skaidru domu par Latvijas
neatkarības atgūšanu, un LĀZA biedri ir glabājuši cerību, ka viņu iegūtā jaunā pieredze pasaulē reiz
noderēs brīvajai Latvijai.
Medicīnas ētikas starptautiskā kodeksa pirmajā punktā teiktais, ka kopā ar pārējo sabiedrību ārsts ir
atbildīgs par sabiedrības vispārējās veselības uzlabošanu un taisnīgu veselības aprūpes sistēmu, pilnībā
atbilst arī šī brīža LĀZA vadības nostājai. LĀZA nezaudē savu interesei par veselības aprūpes jautājumiem
Latvijā un saglabā savu pārliecību, ka godīgums un mērķu skaidrība ir LĀZA darbības pamatvērtības.
LĀZA biedru un atbalstītāju skaits strauji aug, kas liecina, ka tās darbība un darbības principi ir būtiski
un nepieciešami ne tikai diasporai ārpus Latvijas, bet arī Latvijas kolēģiem, kas aktīvi iesaistās LĀZA
darbībā.
LĀZA ir atvērta sadarbībai ar pasaules un Latvijas nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību
iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, kuru darbības joma skar veselības aprūpi un medicīnisko izglītību
un kuras ir gatavas konstruktīvai sadarbībai kopēja mērķa labā – savstarpējā cieņā un pacienta līdzestībā
sakņota un sadarbības ceļā gūtas starptautiskās labās prakses iedvesmota sabiedrības veselības sistēma
ar pienācīgu nodrošinājumu.
LĀZA valde
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STARMEŠU GAISMĀ AR GRĀMATU
ROKĀ ROBERTS FEDERS
2016. gada 21. martā LĀZA mājaslapā Starmeša
gaismā viesojās Roberts Feders – ārsts kardiologs, kas
šobrīd strādā Vivantes klīnikā Berlīnē un dzīvo Vācijā. Bet
2017. gada septembrī Roberts stāvēja starmešu gaismā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē, turot rokā latviešu
valodā tulkoto vācu autora Gerda Herolda un līdzautoru
medicīnas grāmatu “Iekšķīgās slimības. Kardioloģija.” Kā
dāvanu grāmatas saņēma abas medicīnas augstskolas.
Apsveikuma vārdus teica daudzi. Arī LĀZA bija apsveicēju
vidū. Grāmatas tulkošana bija Roberta pašiniciatīva,
zinot medicīnas literatūras trūkumu latviešu valodā.
Nav mazsvarīgi pieminēt, ka arī visu grāmatas izdošanu
un autortiesību iegādi sedza Roberts ar savu brāli no
saviem personīgajiem līdzekļiem – bez sponsoru, bez
universitātes vai biedrību atbalsta.
Gerds Herolds tulkotājam Robertam Federam šogad
personīgi atsūtījis savu jaunāko grāmatu.
Darbs pie Herolda grāmatas tulkojuma ildzis trīs gadus,
bet gandarījums ir milzīgs. Studenti ir ļoti priecīgi un
pateicīgi par grāmatu. Šobrīd Roberts ir savācis grupu
ar entuziastiem, kas nu jau tulko pārējās grāmatas daļas,
lai drīzumā izdotu pilno Herolda grāmatu sēriju. Būdams
Latvijā, Roberts Feders viesojies arī pie Latvijas medicīnas
studentiem ar vieslekciju “Think out of the box” (Domā
ārpus rāmjiem!) 1. novembrī P.Stradiņa Medicīnas vēstures
muzejā. Tikšanos organizēja Latvijas Medicīnas studentu
asociācija. Lekcijas tēma bija iedrošināt studentus
uz pieredzes apmaiņu ārzemēs, kā arī uzdrošināties
sasniegt savus profesionālos sapņus. Ar grāmatu rokā
Roberts Feders uzstājies arī Latvijas televīzijas rīta
raidījumā un vairākās intervijās sabiedriskajos medijos.
„Man no malas viegli runāt, bet turu īkšķus, lai sāktos
masveida visu nozaru Latvijas ārstu un māsu streiki.
Tas ir prātam neaptverams darbs un pašaizliedzība, ko
šie kolēģi jau gandrīz 30 gadus ir snieguši sabiedrībai
gandrīz par velti!!!
...
Pirms ļoti daudz gadiem, kad Hipokrats vēl dzīvoja, ārsti
dzīvoja no dāvinājumiem un pateicībām no pacientiem.
Tagad mēs to lepni saucam par korupciju, tikai aizmirsām
tā vietā maksāt algu. Bet Hipokratu gan neaizmirsām.
Tā izdevīgāk!” tā intervijā Neatkarīgajai Rīta Avīzei saka
Roberts Feders 2017. gadā, komentējot sākošos ģimenes
ārstu streiku.
Kas mainījies gada laikā Roberta Federa dzīvē?
Ģimene kļuvusi kuplāka. Tagad Roberta un Lindas
ģimenē aug divi braši zēni.
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Roberts Feders ir Gerda Herolda un līdzautoru medicīnas
grāmatas “Iekšķīgās slimības. Kardioloģija.” tulkotājs. Grāmatas
atvēršana notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2017. gada
11. septembrī. No LĀZA sveicienu nodeva Kamena Kaidaka.

Starmešu gaismā Roberts Feders.
1. Kur un kad pabeidzāt savas studijas? Studijas pabeidzu
2011. gadā Rīgas Stradiņa universitātē. (2009./2010. gadā ieguvu stipendiju un studēju Charité universitātē
Berlīnē). P.S. Vēl pie info – kopš 2011. gada izeju
kardioloģijas rezidentūru Berlīnē, Vācijā. Rezidentūras
laikā esmu rotējis pa lielākajām Berlīnes klīnikām,
ieskaitot Charité universitātes klīniku un Vācu sirds
centru Berlīnē. Kardioloģijas rezidentūras ilgums ir
minimums 6 gadi (vairums nepaspēj 6 gados izpildīt
nosacījumus).
2. Ja esat dzimis ārpus Latvijas, vai jums bija kādas
grūtības vai varbūt priekšrocības studijās vai darbā,
esot latvietim? Esmu dzimis Bauskā, Latvijā. Uzaudzis
Īslīces pagastā, kur es mācījos vienā ļoti labā lauku
skolā. Pēc 6. klases mūsu ģimene pārcēlās uz dzīvi Rīgā
un es iestājos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Studējot Vācijā
un šeit strādājot, neesmu sastapies ar tiešām grūtībām,
ka esmu no Latvijas. Uzskatu, ka tam par pamatu
ir rūdījums, ko ieguvu pārceļoties no lauku skolas
uz centrālo Rīgas skolu. Tādējādi jau agrā bērnībā
iemācījos ātri pielāgoties jauniem apstākļiem. Vienīgais,
šeit studējot un ieņemot vēl amatu, ir zināms spiediens,
ja neesi no Vācijas. Paši vācieši ar lielām grūtībām šeit
dabū vietu, un, ja vēl kāds ārvalstnieks iespraucas, tad
ir zināms spiediens.
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3. Kādu padomu varat dot studentiem un rezidentiem,
kas plāno studēt vai braukt stažēties ārzemēs? Noteikti
studentiem un rezidentiem iesaku pēc iespējas vairāk
tiekties iegūt pieredzi ārzemēs un palielināt savu
starptautisko konkurētspēju. Studējot ārvalstīs, iegūsti
ne tikai papildu valodas zināšanas, bet arī attīsti sevi
dažādos citos līmeņos, piemēram, iepazīsti citu kultūru
un uzlabo savas socializēšanās spējas, iepazīsti citu
valsts sistēmu, iemācies domāt divās valodās, kas
medicīnā var būt liels izaicinājums. Bet ļoti svarīgi ir pēc
tam atgriezties Latvijā un izmantot iegūtās zināšanas,
lai veicinātu Latvijas attīstību. To vairākkārt esmu
atkārtojis, ieskaitot savu vieslekciju studentiem.
4. Kādas ir galvenās atšķirības veselības aprūpē jūsu valstī,
salīdzinot ar Latviju?
• Obligātā veselības apdrošināšana.
• Ambulatorie speciālisti vada savas prakses, kuras
ir izkaisītas pa visu pilsētu un reģioniem. Viņi
nekoncentrējas obligāti medicīnas centros. Ir gan tādi,
kam ir līgums ar obligāto veselības apdrošinātāju,
gan tādi, kam līgums ar privāto. Galvenais veselības
aprūpes īpatsvars ir novirzīts uz ambulatoro ārstu
(ģimenes ārsti, speciālisti utt.)
• Gandrīz visas klīnikas apmāca rezidentus. Bet
jāpiemin pie kopīgā, ka arī šeit ir problēmas ar ārstu
atrašanu reģionu slimnīcās, savukārt lielajās pilsētās
ir liela konkurence.
5. Ko vajadzētu darīt Latvijas valdībai, lai izbraukušie
profesionāļi atgrieztos? Par Latviju: jautājums ir ļoti
plašs. Pirmkārt, jārada vide, kur ir ticība godīgumam
un taisnīgumam. Jāapkaro ēnu ekonomika, kam tieša
nozīme ir arī veselības sistēmas uzlabošanā. Otrkārt, ir
godīgi un cieņpilni jāattiecas pret medicīnas nozares
speciālistiem, un ir jābūt vismaz gribēšanai atrisināt
atalgojumu sistēmu (bieži neesmu pārliecināts,
vai runāšana par to nav tikai tāda “pro forma”,
bez nopietnas vēlmes to tuvākajā laikā atrisināt).
Treškārt, tālākā nākotnē noteikti būtu nepieciešamas
speciālas reemigrācijas programmas, lai tieši ārvalstu
profesionāļus reintegrētu veselības sistēmā.
6. Kādi būtu jūsu ieteikumi vai vēlējumi LĀZAs turpmākai
darbībai? Noteikti ieteiktu saglabāt pašmotivāciju
mainīt lietas Latvijā uz labo pusi!

Laiks esam mēs paši!
Pasūtinot Laiku,
Jūs nodrošināt neatkarīgas,
objektīvas un daudzpusīgas
avīzes pastāvēšanu!
50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
Kanadā gadā ....... ASV $23.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
------------------------------------------------------------------------Ar šo nosūtu Jums
US $______________

par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Vieslekcija studentiem “Think out of the box” (Domā ārpus rāmjiem!)
2017. gada 1. novembrī P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.
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GRĀMATA PAR ANATOMU,
ANTROPOLOGU JĒKABU PRĪMANI
„TĀ MĒS ATGRIEŽAMIES...”
Kamena Kaidaka
Dzimtenē no Amerikas atgriežas
Latvijas brīvības cīņu dalībnieks,
pirmais latviešu cilmes anatoms,
viens no anatomikuma un tā
muzeja veidotājiem, fenomenāls
anatomijas pasniedzējs, vairākām
ārstu un mākslinieku paaudzēm
neaizmirstams pedagogs kā Latvijā,
tā arī Amerikā, pirmās anatomijas
terminoloģijas vārdnīcas izveidotājs,
arī antropologs, ne tikai fiziskās
antropoloģijas pētījumu organizētājs
Latvijā, bet arī sociālantropoloģijas
aizsācējs – profesors Jēkabs Prīmanis
(1892–1971).

rezultējušies ar Latvijas fiziskās
antropoloģijas patriarham, profesoram Jēkabam Prīmanim veltītu
monogrāfiju. Ar šo grāmatu Rita
Grāvere vārda tiešā nozīmē nolīdzina
Latvijas relatīvi kuplās antropologu
saimes kolektīvo parādu vienam no
antropoloģijas pamatlicējiem mūsu
zemē, ļoti spilgtai un savdabīgai
personībai – Jēkabam Prīmanim,
tādējādi aizpildot vēl vienu baltu
lappusi Latvijas akadēmiskās medicīnas un zinātnes vēsturē.

Latviešu ārstu un zobārstu
apvienības dibinātājs un Ohaio
kopas vadītājs profesors Jēkabs
Prīmanis savā 125. gadskārtā saņēma
piemiņas grāmatu. LĀZA valde 2017.
gadā atsaucās P. Stradiņa Medicīnas
vēstures muzeja darbinieces Dr. hist.
Ritas Grāveres lūgumam un atbalstīja
grāmatas „Tā mēs atgriežamies...”
izdošanu Latvijā.

Profesora Jēkaba Prīmaņa biogrāfija pētniekiem ir ciets rieksts. Vienas
personas mūžā ir gan piedzimšana
un skološanās cariskās Krievijas
guberņā,
studijas
Pēterburgas
Kara medicīnas akadēmijā, kara ārsta gaitas Pirmajā pasaules karā,
līdzdalība Latvijas augstskolas, vēlāk
Latvijas Universitātes, Medicīnas
fakultātes un tās Anatomijas un
histoloģijas institūta izveidē, zināšanu papildināšana ASV Rokfellera
fonda stipendiāta statusā, apstākļu
sakritības radīta iespēja ļoti agrīnā
vecumā kļūt par LU Medicīnas studiju
morfoloģisko disciplīnu formālo
un faktisko vadītāju, darboties
Veselības veicināšanas biedrībā
un Latvijas tautas antropoloģiskā
statusa izpētē, radīt būtībā jaunu
Latvijas antropoloģijas zinātnisko
skolu, vadīt LU Medicīnas fakultāti
gan brīvā Latvijā, gan pie okupācijas
varām,
doties
bēgļu
gaitās,
uzsākt akadēmisko darbību tūlīt
pēc Otrā pasaules kara beigām
Vācijā, piedalīties ārstus vienojošā
sabiedriskā darbā Latviešu ārstu
apvienībā trimdā (LAAT), vēlāk LĀZA,
tad veidot ilgstošu akadēmisko un
sabiedrisko darbību ASV, Pitsburgas
Universitātē. Notikumiem un pār-

Jēkaba Prīmaņa dzīves ceļš, kā
daudziem grāmatā minētajiem
ārstiem, dalīts divos posmos – dzīve
Latvijā un dzīve trimdā, tomēr saikni
ar dzimteni grāmatas galvenais
varonis nekad nav zaudējis, un
saikni ar saviem kolēģiem uzturējis,
darbojoties Latviešu ārstu un
zobārstu apvienībā jau no tās
dibināšanas brīža 1947. gadā Eslingenē.
Šajā grāmatā kopā ar Jēkabu
Prīmani Latvijā atgriežas daudzi vārdi, kas līdz 1944. gadam bija Latvijas
medicīnā nozīmīgi, bet vēstures
notikumu slota tos mēģinājusi aizslaucīt no atmiņu skatuve.
Profesors Jānis Vētra grāmatas
ievadā raksta:
Dr. hist. Ritas Grāveres rūpīgie un
ilggadējie pētījumi antropoloģijā
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RITA GRĀVERE

TĀ MĒS
ATGRIEŽAMIES...

..

Ārsts, anatoms, antropologs

JĒKABS PRĪMANIS

R. Grāvere
Tā mēs atgriežamies... vāka foto.

dzīvojumiem tik bagātu mūžu ar klišejiskiem apcerējumiem nav iespējams atspoguļot. Kur nu vēl izprast
pētījuma galvenā varoņa psiholoģisko portretu, rakstura veidošanos,
motivāciju un to ietekmējošos apstākļus dažādos krasos dzīves pagrieziena punktos.
..
Neapšaubāmi, profesora J. Prīmaņa
būtiskākā dzīves daļa, viņa radošie
spēki gandrīz 20 gadu garumā starp
abiem pasaules kariem galvenokārt
tika veltīti antropoloģijai. Nevis
vienkārši kādiem margināliem antropoloģiskiem pētījumiem, bet,
ne vairāk un ne mazāk, kā latviešu
antropoloģiskā tipa izpētei, aprakstam, tā izcelsmes un perspektīvas pētījumiem. Profesors
J. Prīmanis, sava skolotāja, zviedru
anatoma un antropologa, profesora
Gastona Bakmaņa rosināts, sāka ar
arheoloģisko materiālu (kaulu un
skeletu) izpēti, bet vēlāk uzsāka plašas
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Latvijas iedzīvotāju antropoloģiskās
izpētes programmas. Viņa plānos
bija vienas paaudzes ietvaros izmērīt
visus Latvijas iedzīvotājus. Par
ideju vērienīgumu un ambīcijām
J. Prīmaņa laikabiedri noteikti
nevarēja sūdzēties. Turklāt tie nebija
tikai sapņi. Būtībā kādu nepilnu 10
gadu laikā profesora kolēģi, viņa
rosināti un vadīti, paguva nomērīt
un aprakstīt pāri par 50 000 Latvijas
iedzīvotāju. Tas ir patiešām grūti
aptverams veikums, ņemot vērā,
ka visi bija iesaistīt pedagoģiskajā
darbā un mērījumiem varēja atvēlēt
tikai vasaras periodus, parasti bez
automašīnām, izmantojot vilcienus,
zirgu pajūgus un savas kājas.
Monogrāfijas
autorei
Ritai
Grāverei ir izdevies profesora J.
Prīmaņa dzīves lielās mīlestības
un aizraušanās – antropoloģijas
ieceres, to īstenojumus, grūtības
un organizatoriskās peripetijas –
bagātīgi un, galvenais, patiesīgi
aprakstīt.

Jēkabs Prīmanis vada nodarbību preparēšanas zālē, 20.gs. 20. gadu sākums.

Iepazīstot
profesora
Jēkaba
Prīmaņa dzīves un radošās darbības gājumu, atklājas ne tikai
viņa personība, bet iezīmējas arī
laikmetiem raksturīgas kopējās
tendences.
Ritas Grāveres monogrāfija par
profesoru Jēkabu Prīmani ir nobeigts
pētījums, bagātīgi ilustrēts ar retām
vai vispār līdz šim publiski neredzētām fotogrāfijām, bagātīgu literatūras atsauču klāstu, autores oriģinālām
atziņām un secinājumiem. Bet
grāmata ir arī aizraujošs emocionāls
vēstījums, kas rosina lasītājos iztēli,
līdzpārdzīvojumu un, cerams, arī
vēlmi doties tālākos faktu un atziņu
meklējumos par trīs laikmetiem,
kuros bija lemts darboties vienai no
spilgtākajām Latvijas personībām –
profesoram Jēkabam Prīmanim.”
Grāmatas izdošanu
biedrība „Skaldu raksti”.

Jēkabs Prīmanis un prof. Gastons Bakmanis starp studentiem anatomikumā.

uzņēmās

Ja vēlaties iegādāties grāmatu
„Tā mēs atgriežamies...”, lūdzu
rakstiet laza@lazariga.lv. Grāmatu
nosūtīsim pa pastu uz norādīto
adresi.

Otrā LĀZA Rietumu kopas sanāksme. 1. Rindā no kreisās: ārsti Ādolfs Lietuvietis,
Charles Jones, Jēkabs Prīmanis, Kārlis Apinis, Ilga Balode (Apine).
2. rindā: ārsti Jete Skreija (Lībore), Vladimirs Balodis, stud. dent. Rita Grīsle, ārsts Andris
Ritmanis, ārsts Pauls Koro (agrāk Koroševskis), zobārste Valija Būmane (Roze).
Foto publicēts LĀZA Apkārtrakstā Nr. 63., 1959.
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LĀZA TRADĪCIJA – APAĻĀ GALDA
DISKUSIJAS
2017. gada 15. novembrī ikgada Apaļā galda diskusiju
jau 10 reizi organizēja LĀZA, tās ekspriekšsēdis Jānis
Dimants kopā ar laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija galveno
redaktori Ligitu Kovtunu.
Šoreiz LĀZA jubilejas konferences noskaņās turpinājām
tēmu par jauno ārstu vietu Latvijas medicīnā. Daži
diskusijas jautājumi, kuri bija Apaļajā galdā:
· Par izglītības sistēmu – ko labāk un kā labāk, ja vispār
vajag labāk.
· Par sadarbību ar profesionālajām asociācijām – ko no
tām cer, ko dabū.
· Par farmācijas kompāniju lomu un ārsta ētiku, par lobiju
medicīnā.
· Par rezidentiem un naudu – kam, ko un kad vajag
maksāt.
Diskusijas laikā paustās domas varēsim jau tuvākā
laikā lasīt laikrakstos Laiks un Brīvā Latvija, kā arī LĀZA
mājaslapā un nākamajā Apkārtraksta numurā. Kārļa

Rāceņa viedokli par studijām Latvijā un ārpus tās var jau
lasīt portālā veselam.la.lv un šajā numurā.
Diskusijas noskaņa un gaisotne Benjamiņu nama jeb
Europe Royal hotel kamīnzālē (bij. Andreja Upīša kabinetā)
ļāva raisīties labām sarunām un idejām pozitīvai virzībai
nākotnē.
Ap Apaļo galdu sēdēja:
Jānis Dimants – LĀZA valde, ekpriekšsēdis
Egita Pole – Veselības ministrijas valsts sekretāra
vietniece 2017. gadā.
Ieva Reine – Eiropas Latviešu apvienības prezidija
locekle
Dace Žentiņa – P. Stradiņa KUS Plaušu slimību un
torakālās ķirurģijas centra vadītāja, pasniedzēja
Kārlis Rācenis – Latvijas Jauno ārstu asociācijas vadītājs
Lauma Putniņa – Latvijas Medicīnas studentu
asociācijas vadītāja
Māra Libeka – laikraksta Latvijas Avīze žurnāliste
Kamena Kaidaka – LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Jārunā ar pacientiem un politiķiem
Jaunais ārsts Kārlis Rācenis par rezidentūru Latvijā un ārzemēs

Māra Libeka
“Domājot par to, kāpēc mēs Latvijā esam tur, kur
esam, atliek secināt, ka pietrūcis dažādu mediķu grupu
aktivitātes. Mediķi nav darbojušies tajos politiskajos
virzienos, kur būtu bijis nepieciešams,” saka ārsts
rezidents Kārlis Rācenis. Viņam rit pēdējais rezidentūras
gads internajā (iekšķīgo slimību) medicīnā Paula Stradiņa
Klīniskajā universitātes slimnīcā. Kārlis strādā arī par
pasniedzēju Rīgas Stradiņa universitātē un aktīvi piedalās
medicīnas sistēmas uzlabošanā.
Vai valdības apstiprinātā veselības aprūpes reforma
vieš jums cerības par gaišāku nākotni?
K. Rācenis: Mēs nevaram gribēt, ka divu vai trīs gadu
laikā tiks atrisinātas problēmas, kuras veidojušās kopš
90. gadu sākuma. Ļoti ilgi veselības aprūpes sistēma
ir bijusi lielā pašplūsmā. Nevar cerēt, ka, tiklīdz tiks
īstenota vērienīgā reforma, uzreiz viss tiks sakārtots un
uzreiz mediķiem maksās lielākas algas. Manuprāt, tie būs
vismaz divdesmit gadi, līdz mēs atrisināsim nopietnākās
problēmās.
Faktiski jau medicīnas sistēma ļoti labi ataino Latvijas
politisko sistēmu. Tāpat kā politikā, arī medicīnā ir cilvēki
ar lielāku un mazāku ietekmi. Jāteic, ka medicīnas joma ir
ļoti slāņaina un, kad šie slāņi nodalās, tad ir redzama daļa,
kas dzīvo pavisam citu dzīvi, un savstarpējā sadarbība
notiek ļoti mazā mērā.
Asociāciju vadītāji, medicīnas augstskolu asociētie
profesori un profesori ir tie, kas nosaka toni konkrētajā
medicīnas nozarē. Lielākoties to neveido slimnīcu
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Kārlis Rācenis un Lauma Putniņa

nodaļās praktizējošie ārsti. Slimnīcā strādā profesori un
vadītāji, no kuriem mēs sagaidām, lai viņi būtu galējā
lēmuma pieņēmēji. Bet tajā pašā laikā mums ir neoficiālie
līderi, pie kuriem mēs nereti vēršamies biežāk nekā pie
profesoriem. Mēs zinām, ka tieši viņi ir tie lietaskoki
praktiskajā medicīnā un ir mazāk aizņemti.
Vai jauno ārstu slānis, kuru jūs pārstāvat, ir vienots?
Jāatzīst, ka rezidenti savā starpā tikai daļēji ir vienoti.
Organizatoriskos un politiskos jautājumos ir tādi rezidenti,
kuriem maz kas interesē, ir tādi, kas vēlas darīt pēc iespējas
mazāk, ir tādi, kas ir ļoti aktīvi, un tādi, kas būs vienmēr
ar visu neapmierināti. Tad ir neliela daļa, kura vēlas aktīvi
iesaistīties, lai procesus mainītu pozitīvā virzienā.
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Lielākā daļa rezidentu strādā
vismaz 300 stundas mēnesī. Ja
palūkojamies uz manu ikdienu,
naudu iztikai es nopelnu, ne jau
strādājot kā rezidents slimnīcā, bet
gan kā pasniedzējs Rīgas Stradiņa
universitātē.
Cik liela ir jūsu alga?
Sertificēts ārsts par darba slodzi
saņem vidēji 650 eiro pēc nodokļu
nomaksas, bet rezidents – 420 – 480
eiro. Rezidentu atalgojumu nosaka
valdības noteikumi, tāpēc lielas
variācijas nav iespējamas.
Ārzemju
studenti
mēdzot
sūdzēties, ka Latvijā lektori nav
pieredzējuši mediķi, ka lekcijas
lasot studenti… Arī maksas
rezidentūra
neesot
normāla
parādība.
Nav tā, ka tikai pieredzējis mediķis
ir ļoti labs mācībspēks, bet tas, kurš
nav pieredzējis, ir slikts. Tas drīzāk ir
atkarīgs no paša cilvēka. Ja viņš pats
cītīgi mācās un vēlas sniegt savas
zināšanas citiem, tad tas aiziet. Bet,
ja viņš to negrib, tad tur nekā nebūs.
Pēc ārsta grāda iegūšanas, netiekot
valsts finansētā rezidentūras vietā, ir
iespēja stāties maksas rezidentūrā,
kas, manuprāt, ir absurds. Jums ir
pilna darba slodze slimnīcā un jūs
maksājat par to. Latvija ir viena
no retajām valstīm Eiropā, kur ir
šāda sistēma. Ārpus Eiropas tāda
ir arī, piemēram, Indijā un Krievijā.
Rīgas Stradiņa universitāte ārvalstu
studentu ziņā konkurē ar Ungārijas
un Polijas augstskolām. Mana sieva
Poznaņā Medicīnas zinātņu universitātē mācījās ERASMUS programmā un pārliecinājās, ka tur bija
ļoti maz studentu no Polijas, viņi bija
spiesti braukt uz citām pilsētām, bet
pārsvarā tur studēja poļi no Kanādas
un ASV.
Pēdējos trīs gados medicīnas
studentu skaits Latvijā pakāpeniski
samazinās, jo sarūk iedzīvotāju
skaits un pakāpeniski Rīgas Stradiņa
universitāte un Veselības ministrija
ir strādājušas pie studiju vietu skaita
optimizēšanas. Faktiski jau vairākus
gadus nav problēmu ar rezidentūras
vietām, jo ne visas rezidentu vietas
tiek aizpildītas. Šogad no 230
rezidentūras vietām aptuveni desmit
palika neaizpildītas.

Jaunie ārsti saņemot darba
piedāvājumus no Somijas. Tur
tiekot nodrošināti somu valodas
bezmaksas kursi un darbs Somijas
privātajās ārstniecības iestādēs ar
6000 eiro algu iesākumā.
Gadu mācījos Berlīnes universitātes Šaritē klīnikā, kas ir viena
no lielākajām un prestižākajām
ārstniecības iestādēm Eiropā. Studēju tur piektajā mācību gadā, ļoti
daudz bija praktiskā darba. Man
bija jāstrādā nodaļā no astoņām līdz
divpadsmit stundām, un tā deviņus
mēnešus. Būdams piektā gada
students, ne tikai asistēju ķirurgiem,
bet bija pat iespēj operēt, darīju
ļoti dažādas lietas. Tajā pašā laikā
teorētiskā apmācība Šaritē klīnikā
bija zemākā līmenī nekā Latvijā.
Tāpēc pašam bija ļoti daudz jālasa
un jāinteresējas. Tur nebija iespējams
strādāt vairākos darbos.
Šovasar apmeklēju Teksasas universitātes klīniku pie profesora Uģa
Gruntmaņa un ļoti iedvesmojos,
redzot komandas sistēmu rezidentūras un studentu ikdienā. Šī
sistēma paredz, ka ir komanda ar
dažādu studiju gadu rezidentiem un
vairākiem medicīnas studentiem, kā
arī ar uzraugošo sertificēto ārstu. Visi
kopā diskutē, ārstē pacientus, daudz
pārrunā teoriju, līdzīgi kā seriālā par
Doktoru Hausu.
Kad atgriezos Latvijā, izmēģinājām
šādu komandu modeli Stradiņa
slimnīcā. Tas beidzās ar to, ka
rezidenti nebija spējīgi šo ideju
īstenot galvenokārt pārslodzes un
arī pasivitātes dēļ. Studentiem tas
bija apgrūtinoši, jo prasīja daudz
papildu laika. Pēc pirmās nedēļas
bijām pārguruši, pēc tam modeli
pamainījām, tad tas strādāja labāk.
Mums nav izveidojusies tāda
atbildības sajūta kā, piemēram, ASV
un Vācijā.
Daudzi studenti nāk man līdzi uz
dežūrām. Jāatzīst, ka mūsu studenti
ir samērā bailīgi. Reti kuram ir
drosme tūdaļ doties pie pacienta.
Lielākoties viņi, atnākot pie pacienta,
stāv aiz muguras un klausās. Aicinu:
tu tagad esi ārsts, ievāc anamnēzi!
Viņš pavaicā divus trīs jautājumus,
un man jāmudina: pajautā vēl šo
un neaizmirsti pavaicāt to. Pēc sešu

gadu
galvenokārt
teorētiskām
mācībām pirmā gada rezidenti ne
vienmēr ir gatavi reālam darbam
slimnīcas nodaļā.
Stājoties
Rīgas
Stradiņa
universitātē, man bija jākārto
objektīvā strukturizētā piemērotības
pārbaude. Bija jāatbild uz psihologu
sastādītajiem testa jautājumiem,
un tas bija ļoti lietderīgi. Patlaban,
strādājot pie rezidentu uzņemšanas
jaunajiem noteikumiem, mēs daudz
diskutējam, vai kaut ko tamlīdzīgu
drīkstam iekļaut. Nolēmām, ka
drīkstam. Ja intervijas laikā cilvēks
nespēj paskatīties acīs, nespēj
komunicēt, vai tad viņš var kļūt par
psihoterapeitu! Piemēram, ASV,
uzņemot medicīnas studijās, vērtē,
vai reflektants ir strādājis brīvprātīgo
darbu, kas ir viens no galvenajiem
sabiedriskās aktivitātes rādītājiem,
bez šādas pieredzes tikt Medicīnas
fakultātē ir grūti. Tajā pašā laikā
jāatzīst, ka nav jau tā, ka tie, kas ir
labākie studiju laikā, vienmēr būs
arī labākie ārsti. Kaut vai runājot par
ķirurgiem, tie, kuri bieži vien ir bijuši
tie labākie studijās, ne vienmēr būs
labākie ķirurgi.
Kāds ir jūsu viedoklis par
ģimenes ārstu nemieriem, kuros
Veselības ministrija vēlējās ieraut
arī rezidentus?
Mēs
nevēlējāmies
iesaistīties
visā šajā epopejā. Paula Stradiņa
Klīniskajā universitātes slimnīcā
bija izveidota Rezidentu padome,
kuru es vadīju, bet tās mērķis nebija
iesaistīties politiskos notikumos.
Sākoties ģimenes ārstu streikam,
daudzi rezidenti man rakstīja īsziņas
un zvanīja (man tajā laikā bija kāzas
un atvaļinājums un es braucu uz
Ameriku). Tā kā rezidentiem nebija
savas
aktīvas
pārstāvniecības,
mēs sapratām – ja to nedarīsim,
tad neviens cits mūsu viedokli
nepaudīs. Kāpēc mums kā ārstu
hierarhijas zemākajai sastāvdaļai
būtu jārunā par tik globālām lietām
un jārisina šādas problēmas? Tāpēc,
ka, manuprāt, augstāk stāvošajiem
trūkst politiskās gribas un ticības, ka
kaut kas mainīsies.
Bet tas jau ir labi, ka jaunā
paaudze, kas ienāk medicīnā,
cenšas apzināt un aizstāvēt savu
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viedokli, sevi šādi rūda jau no
jaunības gadiem…
Esmu gandarīts, ka izdevās izveidot
Rezidentu padomi. Mēs sākām
maza – trīs četru cilvēku – grupa,
patlaban padomē ir 40 cilvēku, apvienojot katras specialitātes pārstāvjus. Apmeklēt sēdes var ikviens
Stradiņa slimnīcas rezidents, tās ir
atklātas.
Domājot par to, kāpēc mēs Latvijā
esam tur, kur esam, atliek secināt,
ka pietrūcis dažādu mediķu grupu
aktivitātes. Mediķi nav darbojušies
tajos politiskajos virzienos, kur būtu
bijis nepieciešams. Es būtu vēlējies,
lai jau pirms 10 – 15 gadiem būtu
daudz aktīvāk risināts mediķu
atalgojuma jautājums. Mēs iesaistījāmies darba grupā, kas sprieda
par algām, un izklāstījām rezidentu
prasības un vēlmes. Tās tika uzklausītas un ņemtas vērā.
Viena no pozitīvajām pārmaiņām
ir algas pielikums. Bet ļoti svarīga
ir pēctecība, lai arī pēc gada finansējums pieaugtu.
Atalgojuma pieaugums ir paredzēts konkrētās ārstu kategorijās,
un mēs kā rezidenti esam iekļauti
2. kategorijā. Mana pēdējā darba
alga par rezidenta slodzi 1,15 bija
aptuveni 450 eiro pēc nodokļu
nomaksas. Bet no 2018. gada, šķiet,
tie būs aptuveni 620 eiro pēc nodokļu
nomaksas. Atgādināšu, ka vidējā
alga valstī ir 679 eiro, tātad mēs vēl
joprojām nesasniegsim vidējo algu.

Manuprāt, ārstu rezidentu algai
vajadzētu būt aptuveni 1200 eiro, bet
sertificētiem ārstiem – vismaz 2000
eiro. Tad ārsti nebrauktu projām,
veidotos konkurence un tiktu
veicināta kvalitāte. Pašreizējā alga
nemotivē palikt Latvijā un diezin vai
motivēs arī no jaunā gada. No manas
studiju grupas 2015. gadā neviens
neaizbrauca projām, bet no paralēlās
grupas, kur bija 12 cilvēki, desmit
aizbrauca strādāt uz citām Eiropas
valstīm.
Vai tā ir taisnība, ka Latvijas
Jauno ārstu asociācija esot pievērsusies arī ārstu sertifikācijas
jautājumam?
Plānojam šim jautājumam nopietni
pievērsties nākamgad. Viens no
mūsu piedāvājumiem – Latvijai
būtu jāiesaistās Eiropas vienotajā
sertifikācijas sistēmā. Tas veicinātu
ārstu darba kvalitāti, jo vienotais
Eiropas eksāmens ir samērā grūts
un tam ir nopietni jāgatavojas. Tas
ir objektīvs eksāmens, ko šeit uz
vietas nav iespējams iespaidot. Tiesa,
Eiropas Savienībā ir atzīti arī visi
sertifikāti, kas iegūti visās dalībvalstīs,
bet Eiropas eksāmens būtu kā savu
profesionālo spēju pierādījums
pašam ārstam. Piemēram, ASV ik
pēc desmit gadiem, ārstam resertificējoties, neatkarīgi no tā, vai
tu medicīnas specialitātē strādā
piecdesmit vai desmit gadus, jāliek
eksāmens. Tādā veidā var saglabāt
augstu profesionalitāti. Labam ārstam nevajadzētu būt problēmai

nokārtot vienoto Eiropas eksāmenu.
Tas atvieglotu arī jaunos ārstus, kuri
ieguvuši izglītību ārpus Eiropas
Savienības, lai vieglāk sertificētos un
varētu sākt strādāt Latvijā.
Ne vienam vien rezidentam tiek
piedāvāts darbs privātklīnikās.
Arī tas stimulē neaizbraukt, jo tur
maksā divtik lielu algu nekā valsts
un pašvaldību slimnīcās.
Strauji pieaug arī rezidentu skaits
reģionālajās slimnīcās, jo pašvaldības
sola dažādus labumus. Piemēram,
man reģionālā slimnīca solīja dzīvokli
ar garāžu divām automašīnām,
bērnudārzu un par 30% lielāku algu
nekā Rīgas slimnīcās.
Bet reģionālo slimnīcu rezidenti
tik un tā strādā Rīgas slimnīcās, jo
reģionos ne vienmēr ir iespējama
pilnvērtīga apmācība.
Tiesa. Daudzi no viņiem strādā
Stradiņa slimnīcā vai Rīgas Austrumu
slimnīcā, jo uz vietas nav iespējams
pilnībā apgūt rezidentūras programmu.
Vai tad tas ir pareizi? Ja viņi
strādā Rīgas lielajās slimnīcās,
tad jau netiek atrisināta reģionālo
slimnīcu problēma?
Nedēļas nogalēs viņi brauc strādāt
uz reģionālajām slimnīcām un plāno
pēc rezidentūras turpināt strādāt
tur pastāvīgi. Vai tas īstenosies, mēs
redzēsim pēc kādiem pieciem gadiem.

Šajā numurā 2016. gada Apaļā galda diskusija, kas publicēta laikrakstā Laiks nr.1 (07.01.2017)

Vai cilvēka veselība un dzīvība
ir vērtība?
Sarunu pierakstīja žurnāliste
Madara Briede
„Apaļā galda” diskusijā 2016. gada
15. decembrī par medicīnas aprūpes
reformu Latvijā piedalījās:
Ligita Kovtuna, ārzemju latviešu
laikrakstu Brīvā Latvija un Laiks
galvenā redaktore;
Jānis Dimants, ārsts ginekologs,
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības
(LĀZA) valdes ekspriekšsēdis;
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Līga Kozlovska, ģimenes ārste,
Latvijas Lauku ģimenes ārstu
asociācijas prezidente;
Māra Libeka, laikraksta Latvijas
Avīze žurnāliste;
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja
vadītāja Latvijā;
Alīda Vāne, Veselība ministres
padomniece 2016-2017. gadā.
Jānis Dimants. Šī ir devītā reize,
kad mēs tiekamies. Šoreiz esam

izvēlējušies tēmu, kas tiešām plaša
un aptver daudz, tāpēc būšu īss
un tikai parafrāzēšu – veselība bez
veselības aprūpes nemēdz būt.
Nevēlos būt negatīvs, taču arī mēs
ārzemēs, sekojot līdzi medicīnas
aprūpei Latvijā, esam informēti un
dzīvojam līdzi norisēm.
Ligita Kovtuna. Sāksim mūsu
diskusiju ar oficiālu, objektīvu,
skaitlisku un ekonomisku informāciju,
ko mums pastāstīs Alīda.
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Alīda Vāne. Nav noslēpums, ka
Latvijas veselības aprūpes budžets
ir otrs mazākais Eiropā gan attiecībā
pret IKP, gan pret iedzīvotāju skaitu, gan procentuāli kopējā valsts
budžetā. Vēl, protams, ir tā daļa,
ko samaksā paši pacienti. Šie
izdevumi netiek valstiski uzskaitīti,
taču tie ir aptuveni 100 miljoni eiro,
ko iedzīvotāji samaksā no savām
kabatām par maksas veselības
aprūpes pakalpojumiem. 2016. gadā
veselības aprūpes budžets sastāda
nepilnus 10% no valsts kopējiem
izdevumiem. Tajā tiek ieskaitīti arī
tie izdevumi veselībai, ko, atbalstot
savas ārstniecības iestādes, veic
pašvaldības. Tomēr lauvas tiesa –
99%, ir valsts veselības aprūpes
budžets, ko administrē Veselības
ministrija. Pēdējā konferencē, kurā
piedalījās gan OECD, gan Pasaules
Veselības organizācijas pārstāvji,
tika atzīts, ka nav iespējama efektīva
veselības aprūpes sistēma, kamēr tai
netiek atvēlēti vismaz 12% no valsts
budžeta. Optimāli nepieciešamais
jeb rekomendējamais finansējums
būtu 14–15% no valsts budžeta.
Salīdzinājumam, piemēram, Nīderlandē, valsts veselības aprūpei
atvēl 21% no visa budžeta. Tas ir
finansēšanas modelis, kuru piedāvā
arī mums. Taču ieviešot obligāto
veselības apdrošināšanu, valstij par
tiem pacientiem, kas ir valsts aprūpē –
bērni, pensionāri, grūtdieņi, invalidi,
kuru mums ir ļoti daudz, finansējums

tik un tā ir jāpiešķir. Eiropas vērtības
ir tādas, ka bagātajam jāmaksā par
nabago un veselajam par slimo, un
Veselības ministrija šobrīd cenšas to
proponēt un uzturēt. Pretī stāv ļoti
daudz dažādu citu lobiju, lai nebūtu
no budžeta jādod vairāk naudas.
Diemžēl medicīnai tiek piešķirts ļoti
maz, jo... mums, protams, ir svarīgas,
piemēram,
Latvijas
Simtgades
svinības, tam atvēlot grandiozus
izdevumus. Tas, ka Latvijā katru dienu
mirst 17 cilvēki darbspējīgā vecumā
no slimībām, kuras ir ārstējamas, un
viņi nemaz šo simtgadi nesagaidīs,
nešķiet sevišķi korekti.
Otrs stāsts ir par atalgojuma
sistēmu par ārstu konsultācijām. Tas
ir smieklīgi zemas. Maksas cenrādis
patlaban ir vidēji 25-50 eiro. Veselības
ministrija cerēja pielikt 3 eiro par
konsultāciju, taču šo ideju noraidīja.
Iet ļoti grūti. Nezinu, kāda situācija
ir citās valstīs, taču Latvijā ir daudz
ierēdņu, kas strādā pēc principa –
jo tu mazāk dari, jo mazākas
iespējas tevi atlaist no darba, jo tu
nekļūdīsies. Mēs nevarēsim sakārtot
šo sistēmu, kamēr daļa ierēdniecības
šādi veģetēs. Kā teica viens mans
kolēģis – kamēr ierēdnis nav asinīs
līdz elkoņiem, viņu nevar atlaist.
Ligita Kovtuna. Nule satiku
pazīstamo demogrāfu Ilmāru Mežu,
kurš savukārt pauda milzu prieku, ka
vismaz demogrāfijas jomai nudien
piešķirti tik ļoti nepieciešamie

20 miljoni, par kuriem varēs
palielināt atbalstu daudzbērnu
ģimenēm, audžuģimenēm un tām,
kas nonākušas problēmsituācijās.
Un te man jāsaka, ka pats Saeimas
Demogrāfijas lietu apakškomisijas
priekšsēdis Imants Parādnieks ir
lielisks lobijs. To, ko nolēmis, viņš
„grūž cauri” varas gaiteņiem, un,
kā redzams, kaut ko arī panāk. Arī
ārstu vidū būtu vajadzīgs šāds lobijscīnītājs.
Alīda Vāne. Es nesaku, ka lobisms ir
slikts vai nosodāms, taču tam ir jābūt
robežām. Veselības jomā nežēlīgs
lobijs ir zāļu ražotāji. Tālab Veselības
ministrija ir pirmā ministrija un varbūt
pat Valsts pārvaldes iestāde, kura
šoruden pieņēma lobija noteikumus.
Visas sarunas ministrijā tiek fiksētas,
lai šos lobisma gadījumus izskaustu.
Arī ļoti daudzi ārsti savas nozares
lobē ļoti cītīgi. Problēma, iespējams,
ir tā, ka viņi nav vienoti savā starpā.
Divdesmit ārsti-profesori, sadodoties
rokās, varētu panākt reālu efektu,
diemžēl pagaidām deķīti katrs velk
uz savu pusi.
Kamena Kaidaka. Manuprāt,
problēma ar lobismu arī citās jomās
ir tāda, ka netiek skaidri norādīts,
ka pasūtījums ir kāda konkrēta
„spēlētāja” finansēts, bet tā vietā tiek
pasniegts kā objektīvā informācija. Es
priecātos par situāciju, ka ministrijā
strādātu cilvēki, kuriem nevar
iestāstīt, kas ir svarīgi, jo viņi pārzina

Madara Briede, Ligita Kovtuna, Kamena Kaidaka, Jānis Dimants, Alīda Vāne, Līga Kozlovska un Māra Libeka.
Foto: Imants Urtāns.
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esošo situāciju. Lobisms ir kaitniecība
jebkurai valstij, un, jo stiprāki ir lobiji,
jo deformētāka ir valsts sistēma un
tās budžeta izlietojums.
Sabiedrība savā prioritāro jautājumu hierarhijā ir izcēlusi vizuāli
redzamās sekas, bet ne cēloņus. Un
arī līdzekļi tiek tērēti seku likvidācijai,
ne cēloņu novēršanai. Lai meitenei,
kurai ir 16 gadi, pastāstītu, ko
nevajadzētu darīt, lai nesabojātu
savu veselību un ka pastāv seksuāli
transmisīvās slimības un iespējama
grūtniecība, naudas nav, bet sekas ir
tie atstātie vai slimie mazuļi.
Līga Kozlovska. Runājot par
veselības mācību un seksuālo
audzināšanu, savulaik es un mani
lauku ārsti gājām uz skolām,
vadījām mācībstundas, nodarbības.
Normālā un bērniem saprotamā
valodā stāstījām par seksu, seksuāli
transmisīvajām slimībām utt. Atkal
Eiropas nauda bija ļoti svarīga tajā
brīdī, kad veselības mācību integrēja
dažādos mācību priekšmetos. Tagad šī nauda ir iztērēta, bet Veselības ministrija un nevalstiskās
organizācijas cenšas atgriezt atpakaļ
to, no kā savulaik atteicāmies. Šīs
lietas jāmāca sistemātiski un to jādara
profesionāli – tad tam būs rezultāts.
Savukārt lobisma jautājumam
ir divas puses. No vienas puses –
caur lobismu mēs uzzinām nozares
aktualitātes. Ja aktīvi kāds darbojas,
stāsta un cenšas kaut ko panākt,
mēs – visi nozarē strādājošie, par
to uzzinām. Patiesībā mums visiem
jābūt aktīviem un šādi jārīkojas. Valsts
pašreiz nespēj nodrošināt to, kas
mediķiem nepieciešams. Mums jāiet
lūgties zāļu ražotāju kompānijām, lai
viņi atbalsta mūsu apmācības. Mēs
kā asociācijas varam izvērtēt ētiskos
un citus aspektus, lobistu piedāvātās
iespējas izmantojot. Diemžēl šī niša,
kuru būtu jāaizpilda valstij, ir tukša,
tāpēc mediķi ir spiesti sadarboties ar
farmācijas uzņēmumiem.
Alīda Vāne. Nepiekrītu! Iepriekšējos piecus gadus medicīnas
personāla visu līmeņu apmācībai bija
pieejami struktūrfondu līdzekļi, un
principā lielāko daļu resertifikācijas
punktus varēja iegūt par Eiropas
naudu. Nākošos piecus gadus šis
finansējums atkal būs pieejams.
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Tāpēc pārmetums ir absolūti nevietā.
Cits jautājums ir, cik jēgpilni šī
nauda tiek izlietota. Pasaules bankas
pētījumā tika konstatēts, ka Latvijā
ārsti neatpazīst depresijas.
Līga Kozlovska. Un tomēr par
atbalstu apmācībām es nepiekrītu.
Tikko Eiropas fondi beidzās,
mēs mācāmies paši par saviem
līdzekļiem, vai rodam atbalstu no
farmācijas kompānijām. Eiropas
piešķirtais finansējums beigsies
2020. gadā, dažu gadu laikā apgūsim
272 miljonus eiro, mums visiem
būs sertifikāti un mācēsim atpazīt
depresiju, bet tā ir mūžizglītība.
Pieejai pret to jābūt sistēmiskai, un
valstij tam naudas nav.
Kamena Kaidaka. Laikā, kad
Latvijā pirmo reizi ienāca šie miljoni
Eiropas naudas apmācībai, es no
Latvijas Ārstu biedrības kā eksperts
biju klāt pie lemšanas par Eiropas
projektu finanšu līdzekļu izlietojumu.
Tika izdarīts liels darbs, piemēram,
veikta visas Latvijas medicīnas
darbinieku aptauja, kas uzskatāmi
parādīja, ka mediķis sagaida, lai
valstī būtu kas līdzīgs kvalifikācijas
celšanas institūtam, kāds kādreiz
bija pie augstskolas. Profesionālā
pilnveide iespējama ne tāpēc, ka ir
piešķirta Eiropas nauda, bet tāpēc,
ka tā ir valstī iekārtots. Ārsts, jūtot,
ka ir nepieciešamība pēc kādām
zināšanām, pierakstās uz kursiem,
kas viņam ir nodrošināti neatkarīgi
no Eiropas naudas. Man ir pilnīgi
skaidrs, ka šādu institūciju, kas
funkcionēs kaut vai šos pirmos
piecus gadus par 272 miljoniem eiro
var izveidot, piesaistot kā lektorus arī
ārzemju speciālistus utt. Nevis sadalīt
šo naudu daudziem maziem kursiem,
kas nevar nodrošināt ilglaicīgu
risinājumu.
Līga Kozlovska. Gribu izteikties arī
par tā saukto deinstitucionalizācijas
procesu. Proti, mēs, ģimenes ārsti,
šo Eiropas projektu kategoriski
neatbalstām. Slimi, sevišķi garīgi slimi
un bezpalīdzīgi cilvēki, kas patlaban
iestādēs ir aprūpēti, izietu uz ielām,
dzīvotu kaut kādās sociālajās mājās,
par ko atkal valstij būs jāmaksā. Šie
cilvēki nav gatavi būt neatkarīgi un
patstāvīgi. Šis projekts Skandināvijas
valstīs jau ir izgāzies un pierādījies,

ka, visiem institūcijās dzīvojošajiem,
izejot ielās, palielinās noziedzības
līmenis, nemaz nerunājot par
veselības aprūpes izdevumiem.
Alīda Vāne. Veselības veicināšanai
Latvijā nākamie gadi kopumā
izskatās ļoti labi. Pirmo reizi tam ir
atvēlēts pietiekami liels finansējums
no Eiropas struktūrfondu budžeta.
Viena daļa šī finansējuma ir atdots
pašvaldībām, otra daļa ir Veselības
ministrijas pārziņā.
Māra Libeka. Piekrītu Līgai,
ka mediķi savā ziņā ir spiesti uz
izglītojošām konferencēm doties
par farmācijas uzņēmumu naudu,
taču uzskatu, ka ir jābūt kaut kādām
robežām. Žurnālistu veiktā pētījumā
bija uzskaitīti ārsti, kas no tās vien
„barojušies”. Saeimas Sociālo un
darba lietu komisijā uzstājas daktere,
kura atbild par onkoloģiju un runā
par medikamentiem, bet es neticu
nevienam viņas vārdam, jo zinu,
kādus tūkstošus par attiecīgo zāļu
lobēšanu viņa ir saņēmusi. Tas
nav normāli. Es nezinu, kas varētu
noteikt un kur iekļaut kaut kādus
ierobežojumus šajā jomā, taču tas ir
jādara.
Runājot par izglītību, pēdējā
laikā esmu daudz sazinājusies tieši
ar ķirurgiem, un nākas atskārst,
ka, piemēram, ja mūsu lielākajā
ķirurģijas klīnikā Gaiļezerā nebūtu
tāda profesora kā Guntars Pupelis,
nekādas apmācības tur nenotiktu.
Gaiļezera vadībai šis jautājums
neinteresē. Cilvēks uzraksta lielisku
grāmatu par politraumu un iet
lūgties pie slimnīcas vadības, lai no
slimnīcas fonda piešķir 1300 eiro
tās izdošanai. Izglītība lielā mērā ir
atkarīga arī no ārstiem entuziastiem,
kuri paši meklē izglītošanās iespējas
sev un jaunajiem kolēģiem. Izglītības
tēma ir ļoti plaša un sasāpējusi ne
tikai attiecībā uz tālākizglītību, bet
arī jauno mediķu sagatavošanu.
Norvēģi, zviedri, kas studē medicīnu
Latvijā un praktizējas tepat Gaiļezerā,
tā arī pasaka – mēs aizbrauksim uz
savām valstīm un pateiksim, ka uz
Latviju nav jābrauc mācīties, jo te
līmenis krītas ar katru gadu. Aizgājis
līdz tādam absurdam, ka nesen
atklātajā Medicīnisko tehnoloģiju
centrā nav pasniedzēju, kas apmāca
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studentus elementāru lietu – audu
šūšanu.
Līga Kozlovska. Manuprāt, tas
ir tikai atsevišķu cilvēku viedoklis.
Ārzemju studentu skaits Latvijā
pieaug ar katru gadu. Viņi nebrauktu
uz Latviju mācīties, ja šeit nebūtu tik
labs prestižs.
Ligita Kovtuna. Es tomēr vēlos
jums katram vaicāt, vai Latvijas
medicīnas aprūpes sistēma liekas
vai neliekas bezcerīga un kas būtu
pirmais solis, lai tā ietu attīstības
virzienā?
Alīda Vāne. Veselības aprūpes
pieejamību 2017. gadā cik nu varēsim
ar esošajiem resursiem atrisināt, tik
arī darīsim. Bet pirmais un svarīgākais
ir medicīnas personāla atalgojums.
Ja mēs nepanāksim, ka viņi šai valstī
jūtas novērtēti par darbu, ko viņi
dara, mums nav nākotnes. Ne kā
valstij, ne kā nācijai.
Māra Libeka. Es pilnīgi piekrītu
Alīdai. Ja atalgojumu nepalielinās,
mēs iznīksim. Ķirurgam šodien par
vienu darba slodzi atalgojums pēc
nodokļu nomaksas ir 690 eiro. Tanī
pašā laikā lasām, ka Valsts kase par
valsts parāda apsaimniekošanu
saņem prāvas prēmijas un Saeimas
deputātiem tikai pieliek pie algas.
Esam nonākuši tik tālu, ka mums
paliek aizvien mazāk speciālistu,
kas veic smagās operācijas un kur
nepieciešamas specifiskas zināšanas.
Ķirurgi specializējas uz hemoroīdu un
vēnu operēšanu, jo tur var nopelnīt.
Ja nepalielinās ārstu atalgojumu,
mums vienkārši nebūs, kas veic

smagās operācijas. Austrumu slimnīcā trūkst 61 ārsts. Ja ārsts par
darba stundu pēc nodokļu nomaksas
saņem 3 eiro, tad pēc 5 stundu nieru
transplantēšanas, viņš nopelnījis
apaļus 15 eiro! Tas nav normāli.
Jānis Dimants. Tā ir arī mana
pārliecība – ja Latvijā nepalielinās
algas visam medicīnas personālam,
sistēma klibos. Veselības aprūpi
„dzen” uz priekšu tikai apmierināts
darbinieks, sākot no sanitāra, beidzot
ar ārstiem speciālistiem.
Līga Kozlovska. Diemžēl ar esošo
atalgojuma sistēmu esam iemācījuši
ārstiem būt ciniķiem.
Alīda Vāne. „Visi manim labi bija,
kad es pati laba biju.” Zinot, kādi
pacienti, ar kādām prasībām un
kādiem uzstādījumiem šobrīd vēršas
pie ārsta, nav brīnums, ka ārsti kļūst
par ciniķiem. Ne jau algas dēļ viņi par
tādiem kļūst, bet attieksmes dēļ.
Līga Kozlovska. Kamēr dzīvojam,
tikmēr ceram. Esmu brīvprātīgi
strādājusi darba grupās praktiski
pie visiem veselības ministriem.
Es tiešām brīnos gan par sevi, gan
saviem kolēģiem, kuriem vēl vienmēr
ir spēks nepārtraukti iet, runāt un
cīnīties par labo ideju – veselības
aprūpi, kura būtu normāla gan
ārstam, gan pacientam. Ārsts būs
apmierināts, jo viņam būs normāla
alga, bet pacients – jo dabūs to,
kas viņam nepieciešams valsts
finansējuma robežās. Šī gada aprīlī
premjers Māris Kučinskis valdības
ziņojumā nosauca četrus galvenos
virzienus veselības aprūpē – mediķu

cienīga alga, medicīnas pakalpojumu
cena, kas atbilst to īstajai vērtībai,
jaunie mediķi un veselības aprūpes
pieejamība visos līmeņos. Manuprāt,
ja šīs lietas būtu, tad viss notiktu. Un,
protams, visa pamatā – ārstam jāmīl
pacientu. Politiķu atbildība būtu
izdarīt visu, lai panāktu veselības
aprūpei vismaz šos 12% no budžeta.
Kamena Kaidaka. Cerība ir tad, ja
cilvēki, kas darbojas veselības aprūpē,
atzīs kļūdas, kādas ir pieļautas, un
saprātīgi izdomās, kā tās labot. Bet
ja novērtējums un godīgā attieksme
par nekompetentu rīcību nesekos,
tad katru reizi atkal jaunas kļūdas
tiks nosauktas par jaunu reformu,
un nekas nemainīsies. Ja par savām
kļūdām kādam arī būtu jāatbild, tad
domāšana ilgtermiņā būs daudz
atbildīgāka. Man cerība parādīsies
tad, kad iezīmēsies komandas darbs.
Nevis tikai Veselības ministrijā, bet arī
ministru kabinetā. Kad beidzot visi
ministri aptvers, ka šī sistēma, ko sauc
par veselības aprūpi, var saskaņoti
un prognozējami darboties tikai tad,
ja valstī vispār cilvēka dzīvība un
veselība ir vērtība! Cerība ir uz jauno
paaudzi. Ja tos, kas patlaban aug un
studē medicīnu, pilnīgi un absolūti
nesabojās sliktie piemēri, tad varbūt
viņi no tiem mācīsies. Man ir prieks,
ka Latvijas studējošo mediķu vidū
ir daudz gaišu, sirsnīgu, patīkamu
jaunu cilvēku, kuros ir vēl šī vēlme
strādāt gudri un ar labāko rezultātu
pacientam.
Jānis Dimants. Manuprāt, nākamā
gada diskusijas temats varētu būt –
attieksme pret ārstu un mediķa
profesijas prestižu.

LĀZA 70 GADU JUBILEJAS
PIEMIŅAS PAMARKA
LĀZA jubilejas gads pagājis, iespaidi vēl spoži, bet ar
laiku tie bālēs. Tāpēc ārstu un zobārstu apvienības ilgās
vēstures piemiņai ir radītas piemiņas zīmes. Vispirms
jau piemiņas marka, ko ik jubilejā sagādā Jānis Dimants.
Piemiņas pamarkas var iegādāties pie MD Jāņa J. Dimanta,
rakstot dimants@hotmail.com vai arī sūtot vēstuli 2330
Innsbruck Parkway, Minneapolis, MN 55421-2068 USA
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PAR 2017. GADU
Daina Dreimane, LĀZA valdes locekle
Pagājušais gads bija interesants un nozīmīgs. LĀZA kā
organizācija turpināja nostiprināt savu misiju, atbalstot
jauno ārstu izglītošanos un apzinot no Latvijas izbraukušos
kolēģus. Dialogs starp Latvijas un ārzemju ārstiem un
studentiem turpinājās gan satiekoties kon-ferencēs,
gan caur LĀZA mājaslapu un LĀZA Facebook vietni.
Mūsu Facebook lapai jau ir 977 sekotāji, no kuriem 912
ir aktīvi rakstītāji, komentētāji vai vērtētāji. Pēdējos divos
mēnešos vien bijušas 134 publikācijas, 334 komentāri un
1683 reakcijas. Visvairāk lasītās un komentētās tēmas bija
par RSU rektora vēlēšanām, veselības aprūpes politiku un
finansēm, ģimenes ārstu streiku un rezidentu atalgojumu,
un apmācības procesu. Vienmēr bija liels prieks lasīt
kolēģu publikācijas un uzzināt par viņu sasniegumiem,
atklājumiem un panākumiem profesionālajā sfērā. Domās
dalījās lāzieši no visām pasaules malām, un bija liela
viedokļu dažādība. Tēmas bieži tika kaislīgi komentētas,
un dažkārt izvērtās asa vārdu apmaiņa, kas tikai parādīja,
cik ļoti mums visiem rūp Latvijas medicīnas nākotne, lai
kur mēs arī nebūtu. Rubrika “Starmeša gaismā” nomira
dabiskā nāvē, jo bija grūti pierunāt kolēģus par sevi
uzrakstīt. Par to man ir ļoti žēl, jo bija interesanti uzzināt
par dažādiem dzīves gājumiem, pieredzi un domām.
Toties mēs bieži cits citam ieteicām interesantus rakstus,
filozofiskas esejas un grāmatas. Satiekoties Rīgā LĀZA
konferencē, bija lieliski dažus no Facebook draugiem
satikt un personīgi iepazīties. Cik daudz jaunu, izcili gudru
un talantīgu cilvēku ir mūsu vidū, par ko man ir prieks un
lepnums.
LĀZA konferencē 20. septembrī pediatrijas sēdē
apspriedām vairākas tēmas: pediatru apmācību, bērna
“veselības aprūpes mājās” principu, neiznēsāto bērnu
pēcslimnīcas aprūpes programmu un vardarbību pret
bērniem Latvijā un ārzemēs.

Pediatrijas sekcijas vadītājas: RSU profesore Dace Gardovska un
Daina Dreimane.

Priekpilna satikšanās Latvijā. Uģis Gruntmanis (ASV),
Kārlis Rācenis (Latvija), Daina Dreimane, Kristaps Keggi
un Atis Bārzdiņš (ASV).

Pēdējais izraisīja visplašākās debates, un bija skaidrs,
ka šī problēma rūp un sāp gan bērnu ārstiem, gan
sabiedrībai. Kritiskie punkti: grūtības ar traumas cēloņu
atpazīšanu, neskaidrības, identificējot par ziņošanu
atbildīgās personas, savlaicīga ziņošana policijai un
policijas inerce izmeklēšanā, draudi iesaistītajam personālam no varmāku puses, utt.
No kolēģu pašu pieredzes izkristalizējās, ka šī valstiski un
cilvēciski svarīgā problēma nav risināma bez koordinētas
sadarbības ar likumdevēju, bērnu aizsardzības iestādēm,
pašpārvaldi un policiju.
LĀZA kā organizācija ir gatava iesaistīties gan debatēs,
gan priekšlikumu izstrādāšanā likumdevējam, gan arī
sabiedrības izglītošanas kampaņās. Mēs esam gatavi
sadarboties ar BKUS, Bērnu slimnīcas fondu, kā arī ar
citām sabiedriskām organizācijām, kam rūp Latvijas
bērnu labklājība.
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Kam rūp bērnu veselība – Rasma Inara Preimane, Sintija Phillips
un Zaiga Alksne-Phillips konferences starplaikā.

Rakstu dienu pēc Ziemsvētkiem Rīgā, kur šogad viss
pelēks, un dienas ir īsas, drēgnas un lietainas. Jautāju
vīram, vai viņam pietrūkst sniega šogad Latvijā, bet viņš
saka, smaida Latvijā pietrūkst. Tāpēc novēlu jums visiem
jaunajā gadā vairāk smaidīt. Veikalā, darbā, autobusā,
mājās, uz ielas un pastaigā, un, galvenais, pasmaidiet
paši sev un paši par sevi. Kā teica Yoko Ono: pasmaidiet
sev spogulī! Dariet to katru rītu, un jūs redzēsiet lielu
starpību savā dzīvē. Laimīgu Jauno gadu!
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2016. GADA LĀZA
KASES PĀRSKATS:

ZIEDOJUMI 2016

Sastādījusi LĀZA kasiere Zaiga Alksne-Phillips

ZIEDOJUMI LĀZA:
ANDREJEVA, LIVA WRIGHT

$ 50.00

AVOTS-AVOTINS, ANDREJS

$ 10.00

BARTKEVICS, MARIS

EU 90.00

BARZDINS, ATIS

$ 250.00

BITE, ULDIS

$ 100.00

CIGUSIS ALDERMAN,
ALEKSANDRA
DIMANTS, JANIS
IENĀKUMI:
BIEDRU NAUDAS MAKSAJUMI $ 4820.00
EU 1203.00

BANKAS BILANCE NO JAN 1, 2016 – $ 34, 307.16
US BANK JAN 1, 2016 – $ 34,307. 16 LĪDZ MAR 11, 2016 - $ 35,800.20
PĀRSKAITĪTS UZ BANK OF AMERICA
BANK OF AMERICA BILANCE DEC 31, 2016– $ 38,595.78
2017. GADĀ MĒS SVINĒJĀM 70 GADU LĀZAS JUBILEJU, SVINIBĀM BALTIMORĀ
UN RĀGĀ $10,000.00 TIKA PARSŪTĪTI UZ LĀZA BIROJU RĪGĀ. N0V 31, 2017
BANK OF AMERICA KONTA BILANCE IR $ 21,518.23 (KASES PARSKATS PAR
2017 GADU SEKOS NĀKOŠĀ APKĀRTRAKSTĀ)
LĀZA biedra nauda gadā (membership dues a year)
Ārpus Latvijas
Praktizējošiem ārstiem/ zobārstiem
$100/ EUR 90
Citiem medicīnas profesionāļiem
$40/ EUR 35
Pensionāriem/ studentiem/ rezidentiem
$30/ EUR 25

$ 1000.00

DREIMANE, DAINA

$ 1000.00

GRUNTMANIS, UGIS

IZDEVUMI:
PĀRSKAITE: $ 5000.00 LĀZAS BIROJAM LATVIJĀ
$ 5000.00 LAZOVSKA STIPENDIJĀM, PASNIEGTĀM LATVIJĀ
$ 980.00 LAZOVSKA FONDAM
BANK FEES: $ 48.00 US BANK (JAN 2016 - MARCH 8 2016 )
$ 141.18 BANK OF AMERICA (MARCH - DEC 2016)
$ 87.07 PAY PAL FEES
ATTORNEY LANDWHER FEE: $ 1126.49
TAX PREP FEE (B. MITMAN): $ 200.00
OFFICE EXPENSES:
$ 111.67

Latvijā
EUR 35
EUR 15
EUR 10

Zviedrijas kopa pievienojas LĀZA
2017. gada pavasarī LĀZA Zviedrijas kopas vadītājs Pēteris Alberts nodeva
Zviedrijas kopas dokumentus P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja LĀZA
arhīvam un naudas līdzekļus pārskaitīja Apkārtraksta izdošanai. Zviedrijas
LĀZA biedri turpina darbību, bet visus finanšu jautājumus turpmāk risinās
caur centrālo LĀZA valdi.

$ 200.00

DINDZANS, VINCENTS

FREIMANIS, ATIS

ZIEDOJUMI $ 3010.00
EU 825.00

$ 70.00

$ 200.00
$ 1000.00

HOAG, SILVIJA

$ 100.00

JANNERS, SIGURDS

$ 250.00

KALNINS, ARIS

$ 100.00

KALNINS, JURIS

$ 40.00

KIVULIS, JURIS

$ 100.00

KRUMINS, ANDREJS

$ 40.00

LAZOVSKIS, JURIS

EU 680.00

LAZOVSKIS, JURIS

$ 1000.00

PAMOVSKIS, AINA

$ 100.00

SALINA, ANNA

EU 10.00

SEJA, RITA

EU 30.00

SKRIDE, ANDRIS

EU 15.00

STRAUBS, VIKTORS

$ 100.00

STROBELIS, FRICIS

$ 40.00

UPELNIEKS, LAUMA

$ 100.00

ZARINS, BERTRAMS

$ 50.00

ZARINS, LAIMA

$ 50.00

ZVARGULIS, JANIS

$ 60.00

ZIEDOJUMI LMF:
ZARINS, BERTRAMS

$ 100.00

VIKTORA STRAUBA GRAMATAI:
VICTORS STRAUBS
$ 134.00
UN TRĪS NEPĀRDOTAS GRAMATAS
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CILDINĀJUMA RAKSTS
KRISTAPAM J. KEGGI – SVEICAM!
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2017. gada 25. septembrī, Rīgas pilī tikās ar pasaulē atzīto latviešu ķirurgu
ortopēdu Kristapu Keggi un viņa sievu Džūliju (Julia
Keggi) un meitu Katerinu (Catherine Keggi Hunter).
Tikšanās laikā Raimonds Vējonis pasniedza Kristapam
Keggi Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu un izteica
pateicību par viņa nesavtīgo atbalstu Latvijas ārstu un
māsu profesionālajā izaugsmē.
“Profesor, Jūs visu savu dzīvi ar augsti paceltu galvu
esat nesis savā sirdī latvietību. Pirms gandrīz trīsdesmit
gadiem kopā ar kolēģiem Jūs uzdrīkstējāties atvest visas
pasaules latviešu ārstus atkal mājās. Latvijas medicīnai
tika dota unikāla iespēja smelties ārzemēs dzīvojošo
tautiešu pieredzi, zināšanas un saņemt arī finansiālu
atbalstu. Augstu novērtēju, ka arī šodien aktīvi atbalstiet
gan Latvijas ārstniecības iestādes, gan Latvijas jaunos un
jau diplomētos mediķus,” teica Raimonds Vējonis.
Cildinājuma rakstu Valsts prezidents piešķir pēc savas
iniciatīvas. To pasniedz gan par atsevišķu nozīmīgu
darbu, gan par ilggadēju ieguldījumu Latvijas valsts un
sabiedrības labā. Vēl tikai trim cilvēkiem Latvijā ir piešķirts
šāds pagodinājums. Draudzīgā sarunā pie kafijas tases
aizritēja stunda. Kristaps Keggi solīja Pils vēstures arhīvam
sagādāt īpašas fotogrāfijas, kurās redzams Latvijas karogs
Pils tornī 1989. gada vasarā. Tādu Pilī vēl nav.

Kristaps Keggi pie Rīgas pils jau pēc vizītes pie Valsts prezidenta
kopā ar Kamenu Kaidaku, sievu Džūliju Keggi un meitu
Katerinu Keggi. Fotografē Iveta Ķelle – profesora lielākais palīgs
Latvijā. 2017. gada 25. septembris.

LĀZA PRIEKŠSĒŽI
LĀZA ir jau 70 gadi, un tā ir
sabiedriska latviešu veidota organizācija, kas nekad nav pārstājusi
darboties. Liels paldies tās prezidentiem, ka vadījuši LĀZA darbu!
Latviešu ārstu un zobārstu
apvienības vadītāji:
Kārlis Apinis (1947–1967)
Arveds Alksnis (1968–1976)
Ferdinands Valdmanis (1976–1978)
Andris Rubenis (1979–1986)
Pauls Grūbe (1986–1991)
Bertrams Zariņš (1991–1993)
Kaspars Tūters (1993–1997)
Jānis J. Dimants (1998–2015)
Uģis Gruntmanis no 2015
LĀZA visu laiku priekšsēži: Bertrams Zariņš, vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips
Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants un Uģis Gruntmanis saņemot Atzinības rakstus
un balvas 20.09.2017. LU Lielajā aulā.
60

2017. Nr. 166

ATSAUKSMES PAR KONFERENCI
UN VĒLĒJUMI LĀZA
Valdis Pīrāgs, endokrinologs, LU profesors, PSKUS
klīnikas vadītājs, Latvija
Turpināt veidot efektīvu globālo tīklojumu, veicināt
saikni ar Latviju un reintegrāciju.
Kārlis Rācenis, rezidents-internists, asistenta p.i. RSU
Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Latvija
Veiksmi arī turpmākā darbā!
Jānis Dimants, pensijā, ASV
Turpināt visu iesākto.
Enoks Biķis, pediatrs, profesors, Latvija
Turpināt iesākto. Būtu labi, ja arī turpmāk pediatriem
būtu iespējas stažēties vai mācīties ASV universitātēs.
Anita Bernharde, anesteziologs-reanimatologs, algologs, Latvija
Veiksmi, vairāk iesaistoties veselības aprūpes
organizēšanā Latvijā!
Linda Sosāre, ārsts, Latvija
Lai izdodas!
Rasma Ināra Preimane, pediatrs, bērnu infektologs,
neatliekamā palīdzība BKUS, Latvija
Patiesi vērtīga palīdzība kolēģiem Latvijā. Tā turpināt.
Lauma Cipele, pediatrs, pensionārs, Latvija
Vēlu veiksmi. Vēlams arī aktīvi iesaistīties Latvijas
veselības aprūpes jomā.
Sandris Kaidaks, ārsts / direktors p/a Iecavas veselības
centrs, Latvija
Būt vēl aktīvākiem!
Maija Pozemkovska, docente RSU, Medicīnas vēstures
institūts
Augt, zelt un plaukt arī turpmāk!
Sandra Valeiņa, pediatrijas oftalmologs, Latvija
Liekas daudz atbalstāma un sekojama. Centīšos
piedalīties Jūsu organizētajā sēdē.
Oskars Točs, ārsts neirologs, Latvija
Lai sanāk pa smuko!
Alīna Ivakina, RSU studente, Latvija
Turpināt atbalstīt Latvijas studentus!!!!
Dana Kigitoviča, rezidente, Latvija
Paldies par Jūsu darbu!
Jānis Lācis, RSU emeritētais profesors, Latvija
Ieteikumus varēšu izteikt pēc konferences
Atis Bārzdiņš, ārsts (onkologs un hematologs), ASV
Turpināt attīstīt iespējas un iemeslus ārzemēs
nokļuvušajiem ārstiem sadarboties ar Latviju.

Lauma Putniņa, medicīnas studente, RSU, Latvija
Paldies par iespēju apmeklēt šo konferenci un ieguldīto
darbu un laiku Latvijas medicīnas izglītības attīstībai!
Liene Bērze, rezidente psihiatrijā, Latvija
Paldies par lielisko atbalstu izglītības līmeņa celšanā!
Rita Turkina, LU MF studente, Latvija
Turpiniet visu iesākto kā līdz šim! Ir lieliski, ka šāda
organizācija pastāv.
Helēna Dauvarte, studente, Latvija
Turpināt iesāktos darbus, būt tikpat atsaucīgiem! Lai
viss izdodas kā konferences rīkošanā, tā arī citos darbos!
No Latvijas Medicīnas studentu asociācijas vadītājas
Laumas Putniņas vēstules valdei.
Labdien! Rakstu dažādu iemeslu dēļ. Pirmais, vēlējos
pateikt paldies par burvīgo LĀZA konferenci un vakara
pasākumu. Nekad nebiju domājusi, ka viena diena tik
ļoti pārvērtīs manu skatījumu ar jauniem iespaidiem un
mērķiem. Vairākas dienas pēc konferences pārdomāju
visus dzīves padomus, lekciju diskusijas un esmu
iedvesmas lidojumā, satiekot tik pieredzējušus profesorus,
klausoties viņu stāstījumā un apbrīnojot to, ko viņi ir
paveikuši. Kopš iepazinu, kas ir LĀZA, un sekoju visam
līdzi, ir mainījies manu domu virziens. Pat muzicēšanai, ko
biju pārtraukusi, pēc LĀZA pasākuma, kurā saņēmu siltu
atbalstu, atkal pievērsīšos. Šī LĀZA organizācija – tas ir
grūdiens, kas palīdz Tev doties uz priekšu, noticēt sev un
saprast, cik patiesība mēs varam daudz panākt, atbalstot
viena otru...
Reinis Balmaks, ārsts BKUS, Latvija
Man bija prieks uzstāties. Bet vislabākais bija iespēja
satikt sen neredzētus draugus.
Eva Grudule, ārsts-rezidents, Latvija
Vēlos teikt lielu paldies par daudzpusīgo un interesanto
konferenci, kā arī iespēju tajā piedalīties ar stenda referātu. Bija liels prieks kaut nedaudz paplašināt redzējumu
par veselības aprūpi ārpus Latvijas un dzirdēt daudz
motivējošus stāstījumus! Paldies visiem iesaistītajiem par
jubilejas pasākuma organizēšanu!
Māris Bartkēvičs, sirds ķirurgs, Šveice
Izteikšos tikai par ATLS sekciju, kuras vadīšanā
piedalījos. Materiālu ziņā nodrošinājums bija lielisks,
telpas perfekti atbilstošas. Diemžēl no 12 cilvēkiem, kas
pieteicās, ieradās tikai 6, galvenokārt studenti, bet laikam
jau tas ir jebkura bezmaksas pasākuma liktenis. Paldies
par iespēju piedalīties!
Alda Urtāne, ginekoloģe, Norvēģija
Bija ļoti emocionāls pasākums. Esmu pārliecināta, ka tas
dos praktiskus augļus Latvijas medicīnas nākotnei!
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Vita Začesta, ginekoloģe, Latvija/Šveice
Liels paldies jums par milzīgo darbu un uzņēmību,
rīkojot LĀZA konferenci!
Jūsu entuziasms raisa cieņu un apbrīnu. Konference
bija ļoti iedvesmojoša, saturīga, pārdomas rosinoša un arī
saviļņojoša. Domāju, ka tajā iesaistītie lektori un LU vakara
uzrunas un priekšnesumi iesvārstīja katra klausītāja
dziļākās stīgas. Lai to rezonanse rosina lielus darbus un
būtiskas pārmaiņas!
Valdis Ģībietis, ārsts, Latvija
No sirds pateicos par mana darba augsto novērtējumu
LĀZA konferences stenda referātu konkursā. Paldies
LĀZA par vērtīgo konferenci un iespēju tajā piedalīties.
Ar lielāko prieku raudzīšos uz sadarbību ar LĀZA arī
turpmākajās ārsta gaitās. Jūsu atbalsts Latvijas medicīnai
ir ļoti nozīmīgs un nenovērtējams.
Anda Kadiša, reimatoloģe, Latvija
Liels paldies organizatoriem par uzaicināšanu! Konference bija patiesi interesanta. Ļoti interesanti bija
dzirdēt Amerikas latviešu ārstu lekcijas un pieredzes

stāstus. Sekcijā, kurā darbojos, bija ļoti dažādas lekcijas,
kas, iespējams, samazināja klausītāju auditoriju. Ieteiktu
vienā sekcijā likt līdzīgākas tēmas, lai palielinātu
interesentu loku un padziļinātu pēclekcijas diskusiju.
Tāpat, iespējams, klausītāju būtu vairāk, ja reklāmu
nebūtu nomācis Latvijas Ārstu kongress, kas sekoja jau
nākamajā dienā.
Ceru uz turpmāku sadarbību un vēlu veiksmi.
Andris Kļučņiks, anesteziologs-reanimatologs, Anglija
Laba konference, cerēju, ka būs labāk apmeklēta. Daži
kolēģi baidījās nākt, jo bija palaiduši garām reģistrācijas
datumu.
Zaiga Alksne-Phillips, LĀZA viceprezidente, pediatre,
ASV
Novēlu šai Latvijas gadsimta mijā uzturēt dziļus
sakarus ar mūsu kolēģiem Latvijā un pasaulē, izmainīt
idejas un domas, lai kopā draudzīgi sadarbojoties
un atbalstot spētu gūt vislabāko veselības aprūpi un
medicīnas pieeju maziem un lieliem.
Vēlu visiem veselīgu un laimīgu jauno gadu!

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress
2018. gada 18.–20. jūnijā
The 4th World Congress
of Latvian Scientists
in June 18–20, 2018
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gada 18. – 20. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies
nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Kongresa mērķis ir sapulcēt Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus un viņu draugus no visas pasaules, lai
piedāvātu risinājumus Latvijas attīstībai un veicinātu ilgtermiņa sadarbību. Kongress iecerēts kā diskusiju platforma
un pragmatisks inovāciju forums, kurā dalībniekiem ir iespēja satikties, veidot attiecības un sadarbību kopīgu mērķu
sasniegšanai un projektu uzsākšanai dažādās zinātnes jomās, kā arī informēt Latvijas sabiedrību par Latvijas un
Latvijas izcelsmes zinātnieku izcilajiem sasniegumiem un veiksmes stāstiem, atklājot Latvijas cilvēkkapitāla spēku un
potenciālu, stiprināt iesakņotību Latvijā, iepazīt Latvijas kultūru un tradīcijas un vairot Latvijas zinātnes un institūciju
prestižu. Kongresam paralēli notiks Latvijas vēsturnieku II kongress un Pasaules latviešu juristu III kongress.
Kongresu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Latvijas Zinātnes padomi,
Latvijas Universitāšu asociāciju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Nacionālo
bibliotēku, Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, Pasaules Brīvo latviešu apvienību, Eiropas Latviešu apvienību un
Amerikas latviešu apvienību.
Pieteikšanās dalībai Kongresam tiks atvērta 2018. gada februārī.
Sīkāku informāciju par Kongresu var saņemt rakstot uz e-pastu: kongress@izm.gov.lv

62

2017. Nr. 166

Otrdiena 19. jūnijs sekcija: Medicīna un veselības zinātnes
Sekciju vadīs prof. Aivars Lejnieks (Latvija) un prof. Uģis Gruntmanis (ASV)
Sekcijas darba laiks no 9.00–18.15
Np/k

Tēma
Ievads, sekcijas darba atklāšana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Bioinformātika un Eiropas zinātnes integrācija.
Jaunas zāles sirds simtgadei - garķēžu acilkarnitīnu un trimetliamīna-N-oksīda līmeņu
samazināšana kā jauna pieeja sirds un metabolās veselības uzlabošanai.
Jauni izaicinājumi diabēta terapijas optimizēšanā: biobankas resursu veiksmīga
izmantošana sabiedrības veselības attīstībai un personalizētās medicīnas risinājumiem.
Kompleksa pieeja antimikrobiālās rezistences pētījumiem slimnīcās.
KAFIJAS PAUZE
Joda deficīta Nacionālās prevencijas stratēģijas un efekta monitorings efektivitātes un
drošības kontekstā.
Sepses pētniecība bērniem Latvijā – zinātniskie rezultāti un praktiskie ieguvumi
Funkcionāla plauksta kā drošības pamats mikroķirurga skatījumā.
Ķirurģiskā pacientu drošība
PUSDIENAS (LNB, restorāns “Klīversala”)
Autologu mononukleāro šūnu pielietojums klīnikā. Drošības aspekti.
Implementing and Evaluating Health Care Leadership & Management Initiatives:
Ensuring Security and Quality in Turbulent Times
Persistentu vīruss infekciju iesaiste nervu sistēmas slimību attīstībā.
Looking Back & Learning Forward; Education in Dentistry-Yesterday, Today and
Tomorrow” – Developments and Impacting factors?
KAFIJAS PAUZE
Simulāciju loma bērnu vecuma pacientu drošības uzlabošanā
Pacientu drošības sistēmas attīstības iespējas Latvijā: tiesiskie aspekti.
Ar pacientu drošību saistītie atgadījumi: vai un kā informēt pacientu?
POSTERI
SEKCIJAS KOPSAVILKUMS

Lektors
Aivars Lejnieks/
Uģis Gruntmanis
Alvis Brāzma
Maija Dambrova
Jānis Kloviņš
Uga Dumpis
Ilze Konrāde
Jana Pavāre
Dzintars Ozols
Gundars Katlaps
Ēriks Jakobsons
Ziedonis Douglas
Modra Murovska
Michael Melkers

Reinis Balmaks
Solvita Olsena
Signe Mežinska
Aivars Lejnieks/
Uģis Grundmanis

Dienas kārtībā var būt nelielas izmaiņas.
Information letter
An event of major significance for science in Latvia will take place in June 18 -20, 2018 when Latvia celebrates
its Centenary - the 4th World Congress of Latvian Scientists.
The goal of the Congress is to bring together scientists from Latvia and of Latvian origin and their friends from
around the world to discuss and propose solutions for the development of Latvia and to promote long-term scientific
cooperation.
The Congress is envisaged as discussion platform and pragmatic innovation forum where participants have the
opportunity to meet, build relationships and networks based on common interests and to launch joint projects in
various scientific disciplines. To inform Latvian society about the outstanding achievements and success stories of
scientists from Latvia and of Latvian origin, emphasizing Latvia’s human capital and its potential, strengthen their
bonds with Latvia, and raise the international profile of Latvian science and its scientific institutions.
In parallel with the 4th World Congress of Latvian Scientists the 2nd Congress of Latvian Historians and 3rd World
Congress of Latvian Lawyers will take place.
The Congress is organised by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia in close cooperation
with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, the Scientific Council of Latvia, the Latvian Association
of Universities, the Latvian Academy of Sciences, the Association of Latvian Young Scientists, the National Library
of Latvia, Latvian Medical and Dental Association (LAZA), the World Federation of Free Latvians, European Latvian
Association and American Latvian Association.
Registration for the Congress will start in February, 2018.
For more detailed information about the Congress please write: kongress@izm.gov.lv.

